2018 Voortgezette Gereformeerde Kerk Assen e.o.”‘Oase”.
Adres kerkgebouw:
Contactadres:
RSIN nummer landelijke kerk:
RSIN nummer VGK Assen:

De Maasstraat 25 9406 RA Assen
scriba@vgk-assen.nl
818544739
824035719

Het bestuur van de kerk is de kerkenraad, zij bestaat uit 4 gekozen leden,
namelijk:
•
2 ouderlingen
•

1 diakenen

•

1 predikant voor 20 %

De zittingsduur van ouderlingen en diakenen is 4 jaar
Het dagelijks bestuur bestaat uit de kerkenraad.
De financiële boekhouding is gedelegeerd aan de penningmeester/boekhouder
door de kerkenraad. De penningmeester/boekhouder legt verantwoording af aan
de kerkenraad en aan de gemeentevergadering.

Doelstelling:
De voortgezette Gereformeerde Kerk Assen e.o. wil een Bijbelgetrouwe
gemeente zijn die de belijdenisgeschriften ondertekend en er naar handelt.
Wij zijn een gemeente van onze Heer Jezus Christus, die zich wil houden aan wat
de Bijbel ons zegt. Jezus kwam voor ons naar de wereld om onze Verlosser te
zijn! Hij staat centraal in ons leven en in onze diensten, waarin we Hem
aanbidden en eren. Wij mogen uitdragen naar de wereld om ons heen en hebben
het verlangen om te groeien in onze missionaire opdracht.
BELEIDSPLAN vGKN kerken
– de activiteiten van de vGKN en de aangesloten kerken.
De activiteiten van de vGKN richten zich op een aantal terreinen:
•
De verkondiging en uitleg van Gods Woord in de Kerkdiensten
•

Het pastoraat over de eigen gemeenteleden

•

In het onderwijs en de bemoediging van de eigen gemeenteleden d.m.v.

•
•

•

catechisatie
verenigingen
cursussen
huisbezoeken
bijbelstudiegroepen
gebedsgroep
Zending
Evangelisatie
Diaconaal
Binnen en buiten de eigen Gemeente
wereldwijd.

Speciale activiteiten in het jaar 2018 te Assen:
Behalve de gebruikelijke erediensten op zon- en feestdagen werden de volgende
activiteiten ondernomen:
✓ Vakantiebijbelweek ten behoeve van alle kinderen van de basisschool leeftijd
✓ Bijzondere diensten wegens huwelijk of begrafenis
✓ Ondersteunen van jongeren in deze wereld: de gemeente geeft financiële
ondersteuning aan bewoners van Jemima bij Bethlehem-Israël en kinderen van
Compassion. Door middel van giften en daadwerkelijk meeleven, dit op eigen
kosten van de deelnemers.
✓ Speciale diensten bij ouderenzorg

- de inkomsten van de vGKN en de aangesloten kerken
De inkomsten komen in hoofdzaak uit vrijwillige bijdragen van gemeenteleden,
uit collectes en uit giften of legaten.
De belangrijkste uitgaven betreffen de traktementen en pensioenen van de
predikant en de kosten van de erediensten.
De kosten van Diaconie, Zending en Evangelisatie worden in belangrijke mate
gedekt door de opbrengsten van collectes en giften voor die doeleinden.
Voor een nadere specificatie van inkomsten en uitgaven wordt verwezen naar het
financieel overzicht van 2018.

– de beloning van bestuurders en medewerkers.
Uitsluitend predikant ontvangt een geldelijke beloning voor haar werk.
Alle overige taken worden door vrijwilligers verzorgd.
In voorkomende gevallen ontvangen deze een vergoeding van gedeclareerde
onkosten, bij hoge uitzondering een vaste onkostenvergoeding, binnen de kaders
van de belastingwetgeving.

-het positieve resultaat van €131,53 is toegevoegd aan de
reserves.

Financieel Overzicht vGKN ASSEN en omstreken.
jaar 2018
specificatie
algemeen

pastoraat

gebouwen/inventaris

Contributie 60plus
diaconie
evangelisatie/zending
jeugdwerk
bank- adm. Kosten
Vergadering finacieel
quota
Onkosten algemeen
Onkosten materiaal
Cursus OT.
Representief
Busreisje Apeldoorn
Resultaat

vrijwillige bijdragen
collecten[alg]
giften
overige bijdragen
Verzamelaktie
Collecte Geloofsgroei
traktement predikant
verg. gastpredikanten
verg. organisten e.d.
verg. koster
bijz. diensten
pensioenverz./AOV
overige
onderhoud
verbouwingen
verzekering
huur
energie
Uitgave 60plus

Inkomsten uitgaven
24.321,00
4.375,79
389,00

4.167,34

497,40
772,69
11.442,39
1.723,09

2.608,66
25,00

6.356,50
1.794,65
407,30
4.549,20

2.412,89
162,20
4.588,83
344,19
502,95
610,00
227,68
1.469,21

505,00

394,57
495,00
131,53

37.637,03 37.637,03

