ANBI INFORMATIE 2016:
Naam:
Oud Gereformeerde Gemeente “Schaapsweg” te Ede
Fiscaal nummer: (RSIN): 8093. 16. 535
KvK nummer
: 59025042
Website adres
: www. oggede.nl
E-mail
: scriba @ oggede.nl
Contactgegevens:
Adres kerk
Telef. Nr.
Scriba
Postadres
Postcode
Telef. Nr.

: Schaapsweg 75, 6712 CC Ede
: 0318- 61 85 81.
: W. van ‘t Land
: Veenderweg 131
: 6713 AE
: 0318- 65 28 53

Doelstelling:
De Oud Gereformeerde Gemeente “Schaapsweg”te Ede weet zich geroepen om haar taak als
kerk, zoals in Gods Woord geopenbaard, getrouw uit te voeren. Daartoe behoort ook de
prediking van het Heilig Evangelie in openbare kerkdiensten en de bediening van de
sacramenten, t.w. het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop.
Zij heeft als grondslag het onfeilbare Woord van God en de daarop gegronde Drie
Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale Synode gehouden te
Dordrecht in de jaren 1618-1619. Zij handhaven de Statenvertaling als getrouwe overzetting
van de Heilige schrift zoals ook tot stand gekomen in de bovengenoemde Synode.
Bestuurssamenstelling:
De leiding van de kerkelijke gemeente berust bij de kerkenraad, die bestaat uit 4 ouderlingen
en 5 diakenen. De predikantsplaats is vanaf 06-05-2016 vacant. Deze ambtsdragers zijn
gekozen door en uit de kerkelijke gemeente.
Beleidsplan:
Voor het beleidsplan zie de bijlage 1.
Financiële verantwoording;
In de bijlage 2 is een verkorte staat van baten en lasten van de kerkelijke gemeente
weergegeven.
De begroting voor 2017 D.V. is niet bijgevoegd omdat deze naar verwachting wat naar boven
of naar beneden zal zijn t.o.v. het verslagjaar 2016.

De vergoedingen aan kerkenraadsleden zijn uitsluitend vergoedingen die verstrekt worden
voor gemaakte onkosten.
Enkele malen komt de consulent of een andere predikant in onze gemeente voorgaan.
Zij ontvangen hiervoor wel een vergoeding.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten over 2016:
Gedurende het jaar van het verslag 2016 is de gemeente elke zondag twee keer
samengekomen in een openbare dienst in het kerkgebouw aan de Schaapsweg te Ede.
Ook zijn er door de weeks diensten en bij de christelijke feestdagen, bid en dankdagen , oud
en nieuwjaar diensten gehouden.
In deze diensten mocht de eigen predikant ds. J. Goudriaan t/m 06-05-2016 voorgaan,
behoudens enkele diensten waarin leesdienst werd gehouden door ouderlingen die bij
toerbeurt voorgingen. Na deze datum zijn er enkele malen predikanten van elders geweest, de
overige diensten heeft de kerkenraad als leesdienst, preken gelezen.
Ook werd eenmaal het Heilig Avondmaal bediend in de gemeente en mocht er meerdere
keren de bediening van de Heilige Doop plaatsvinden.
De kerkenraad vergaderde in 2016 acht keer. Ook werd er op 21 april 2016 een
ledenvergadering gehouden met 151 manslidmaten van de gemeente. In deze vergadering
werd inhoudelijk verslag uitgebracht van de gemeentelijke zaken en vond de financiële
verslaglegging van het jaar 2015 plaats.
Ook vond in dit jaar het catechetisch onderwijs aan de jeugd plaats en werden nieuwe
belijdende lidmaten ingeschreven. Ook de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, oude van
dagen, jarigen boven de 70 jaar en leden in moeilijke omstandigheden werden bezocht.
Ook werden de ouderenmiddagen en de jongerenavonden 12 + en 17+ georganiseerd.
Er werd ook door de diaconie bijstand verleend aan degene die in financiële moeilijkheden
verkeerden in hun privé of gezinsleven.
Verder is er gecollecteerd van de Stg. Mbumazending, de Stg. Adullam en de Stadhouder
Willem III school te Ede.
Bijgewerkt: juni 2016
Idem

: aug. 2017

VERKORTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2016
BATEN
Bijdragen van gemeenteleden
Rente- en overige inkomsten

244.245
5.430
Totale baten:

LASTEN
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst
Diaconale uitgaven
Afdrachten en giften aan (ANBI) stichtingen en verenigingen
Rente- en overige uitgaven
Afschrijvingen
Totale lasten:
Voordelig saldo

249.675

116.152
72.806
19.528
1.784
18.376
228.646
21.029

