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De   Bron 
VEG Gorinchem-Lingewijk 

De Vrije Evangelische Gemeente "De Bron" is een groep christenen uit Gorinchem-Lingewijk 

en omstreken. De Bron is lid van de Federatie van Vrije Evangelische gemeenten. De missie 

van VEG De Bron is het stimuleren om discipel van Jezus Christus te zijn en anderen daarin 

aan te moedigen. 

 

Discipel zijn van Jezus betekent: Hem steeds meer te gehoorzamen en door de kracht van de 

Heilige Geest te groeien in liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Hierbij wordt gedacht aan activiteiten binnen en buiten 

VEG De Bron. Daar waar mogelijk probeert VEG De Bron haar doelstellingen te bereiken in 

een maatschappelijke context. Dit kan zowel lokaal als (inter)nationaal zijn. Hierbij worden 

maatschappelijke organisaties en individuen zowel financieel als anderszins ondersteund.  

Ondersteunende activiteiten kunnen liggen op het terrein van: zending, evangelisatie, 

ontwikkelingshulp, ondersteuning van behoeftigen, hulpverlening in allerlei noodsituaties, 

enzovoort. 

 

Er is een beknopt financieel jaarverslag over het jaar 2021 gemaakt. Dit verslag is openbaar 

en te verkrijgen via de website www.vegdebron.nl. Er is geen balans bijgevoegd 

(kerkgenootschappen zijn dit niet verplicht). Per onderdeel wordt wel de begroting voor 2022 

vermeld. 

 

Inkomsten 2021   Begroting 2022 
Collecten 10 0 

Periodieke Bijdragen 21.504 19.500 

Speciale Bijdragen 0 3.500 

Eenmalige Bijdragen 755 770 

Rente 0 0 

Overig 0 0 

     

Project Ivoorkust 770 0 

Project Ierland Bijbelschool 350 1.600 

Project Logos Hope 575 0 

  23.964 25.370 

 

De inkomsten verkregen ten behoeve van de lokale activiteiten zijn: 

 

- De collecten worden opgehaald/bijgedragen tijdens de zondagse erediensten. 

- Periodieke bijdragen worden door leden en vrienden per bank overgemaakt. 

- Bij speciale bijdragen is er een specifiek doel vermeld. 

- Giften / Eenmalige Bijdragen worden incidenteel gegeven door leden, vrienden of 

gasten. 

 

Er waren inkomsten voor drie projecten in het buitenland: 

 

1. Aan het einde van 2021 is voor begin 2022 is een zendingsreis naar Ivoorkust gepland 

door één van de leden van VEG De Bron. Eind 2021 is begonnen met geld te 

verzamelen om de onkosten zo veel mogelijk te dekken. 

http://www.vegdebron.nl/
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2. Eén van de jongvolwassenen van VEG De Bron had eerder voor 2020 het plan een 

bijbelschool in Ierland te volgen. Dit is niet doorgegaan i.v.m. COVID-19. Voor 2022 

wordt gekeken of dit alsnog door kan gaan. 

3. Eén van de jongvolwassenen is voor 2 jaar op zendingsreis gegaan met het schip 

Logos Hope van Operatie Mobilisatie. Bijdragen voor de financiering gaan 

voornamelijk rechtstreeks via Operatie Mobilisatie. Een klein deel van de giften in bij 

VEG Bron terecht gekomen. 

 

Toelichting op inkomsten 2021 en begroting inkomsten 2022: 

 

- In de zomer van 2018 zijn de reguliere collecten tijdens de eredienst afgeschaft. 

Tijdens de Corona-periode waren er geen/nauwelijks inkomsten. Voor 2022 is geen 

bedrag meer gereserveerd. 

- Speciale bijdragen vallen een stuk lager uit dan begroot omdat het leeuwendeel voor 

een gemeenteweekend bestemd was. Deze is niet doorgegaan i.v.m. de Corona-

situatie. 

- Bij het maken van de begroting 2022 is er geen rekening met een mogelijke 

zendingsreis naar Ivoorkust. 

- Bij het maken van de begroting 2022 is er geen rekening gehouden met aanvullende 

inkomsten voor de zendingsreis op de Logos Hope. Inkomsten hiervoor gaan in 

principe via Operatie Mobilisatie. 

- Bij de projecten kan er alleen geld ingezameld worden t.b.v. te maken kosten. 

- De periodieke bijdragen voor 2022 is wat lager ingeschat omdat leden en vrienden ook 

budget voor projecten vrijmaken. 

 

Uitgaven 2021   Begroting 2022 
Algemeen 281 5.230 

Kerkenraad 0 50 

Secretariaat 10 0 

Communicatie 62 200 

Financiën 200 180 

Educatie 4.075 4.500 

Evangelisatie 285 600 

Eredienst 9.194 9.800 

Zending 4.600 5.650 

Zondagschool 160 300 

Jeugd 681 1.000 

Zorg 68 450 

Donaties 2.850 1.800 

     

Project Ivoorkust 570 0 

Project Ierland Bijbelschool 100 3.200 

Project Logos Hope 0 0 

  23.137 32.960 
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Toelichting op uitgaven 2021 en begroting uitgaven 2022: 

 

- Onder ‘Algemeen’ vallen onder andere zaken als verzekeringen en kosten voor 

gezamenlijke  activiteiten (als b.v. gemeenteweekend).  

- Communicatie: kosten voor website, printen, en dergelijke 

- Financiën: kosten voor financiële transacties 

- Educatie: voornamelijk kosten voor externe sprekers 

- Eredienst: kosten die gemaakt worden bij het wekelijks organiseren van de zondagse 

eredienst, voornamelijk zaalhuur. 

- Onder Zorg vallen o.a. kosten voor pastoraat en diaconie. 

- Donaties: giften aan organisaties die VEG De Bron ondersteunt (eenmalig en 

periodiek). 

 

Toelichting op begroting uitgaven 2022: 

 

- De bedragen die vermeld zijn, mogen over 2022 uitgegeven worden zonder dat de 

ledenvergadering apart toestemming hoeft te geven. 

- De begroting is vnl. gebaseerd op historische gegevens. 

- Er is geen rekening gehouden met onverwachte kosten voor b.v. uitvaartdiensten ed. 

- De post Algemeen is een stuk groter, omdat er (optimistisch) van uitgegaan is dat een 

gemeenteweekend in 2022 door kan gaan. 

- De post Educatie is iets groter omdat over 2022 relatief meer externe sprekers 

verwacht worden. 

- De post Zending is groter omdat er vanuit VEG De Bron ook rechtsreeks bijgedragen 

wordt voor de 2-jarige zendingsreis op de Logos Hope. 

 

 

Ondertekening 
 

Gorinchem, 13 maart 2022 

 

Roelof den Dekker Jelly Snoek George Harrems 

 

 

   

 

 

 

 

  

    Voorzitter Secretaris Penningmeester 

 

 


