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Beleidsplan voor de periode  D.V.  2013 t/m 2017  van de Oud Gereformeerde Gemeente 

“Schaapsweg”  p/a Veenderweg 131, 6713 AE Ede     
 

1. Plaats en grondslag van de kerkelijke gemeente: 

De Oud Gereformeerde gemeente “Schaapsweg “ te Ede is een vrije zelfstandige gemeente die haar 

kerkgebouw heeft aan de Schaapsweg 75, 6712 CC te Ede. 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 deze is tot stand  gekomen in bovengenoemde 

Synode. 

2. Het beleidsplan: 

Het beleidsplan  omschrijft  in hoofdlijnen de voorgenomen werkzaamheden die in de genoemde 

periode D.V. zullen worden verricht, en de wijze waarop deze zullen worden uitgevoerd. Deze 

werkzaamheden kunnen door vooruitschrijdend inzicht in de loop der jaren wijzigen. 

3. De Kerkenraad: 

De wijze van bestuur is ingericht door de aanwezigheid van een kerkenraad. De predikantsplaats is 

vanaf 06-05-2016 vacant. De kerkenraad bestaat uit 4 ouderlingen en 5 diakenen. Deze ontvangen, 

indien van toepassing, een vergoeding voor gemaakte onkosten, maar niet voor het verrichten van 

bestuurlijke of niet bestuurlijke werkzaamheden. 

4. Werkzaamheden van de kerk: 

De Oud Geref. Gemeente “Schaapsweg” te Ede rekent het D.V. tot haar werkzaamheden: 

- De prediking/lezen  van het Heilig Evangelie, gegrond op Gods heilig Woord, in openbare 

kerkdiensten op alle zondagen, christelijke feestdagen, alsmede bid- en dankdagen en 

andere passende herdenkingsdagen en gelegenheden. 

Hieronder vallen ook de diensten met huwelijksbevestigingen en met begrafenissen. 

- De openbare kerkdiensten met de bediening van de sacramenten, zoals de Heilige Doop en 

het Heilig Avondmaal alsmede enige wekelijkse diensten. 

- Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente. 

- Het geven van belijdeniscatechisatie voor aanstaande leden der gemeente. 

- Het bezoeken van zieke en bejaarde leden van de gemeente en van andere leden in 

moeilijkheden. 

- Het verschaffen van hulp aan leden bij financiële moeilijkheden in hun privéleven, of het 

onderhoud in hun gezinsleven door middel van diaconale bijstand. 

- Het geven van giften aan een beperkt aantal ANBI instellingen. 

- Het door een commissie doen uitgeven van het kerkblad “Twee Wegen’’. 

- Het organiseren en doen houden van jongerenavonden. 

- Het doen organiseren van een groep mensen die Thuiszorghulp verlenen. 



- Het verzorgen van mogelijkheden om d.m.v. een kerktelefoon kerkdiensten mee te 

luisteren.  

- Het afvaardigen van een kerkenraadslid om zitting te nemen in het schoolbestuur. 

- Het laten beheren van de website www.oggede.nl 

 

5. Verwerving van inkomsten: 

De verwerving van de inkomsten van de kerk en diaconie worden verkregen door: 

- Collecten tijdens de gehouden diensten. 

- Collecten voor ANBI instellingen als: Stichting Mbumazending, Stichting Adullam en de 

Stadhouder Willem III basisschool. 

- Ontvangen giften per bank of per kas. 

- Rente van spaartegoeden. 

- De inkomsten uit giften van meeluisteraars van de kerktelefoon. 

 

6. Beheer van de gelden: 

Het beheer van de gelden van de kerk en de diaconie  wordt als volgt gedaan: 

- De penningmeester beheert, met verantwoordelijkheid aan de kerkenraad, de financiën. 

- Een accountant controleert de boekhouding, stelt de jaarstukken op, en geeft hiervan 

verslag aan de kerkenraad en aan de jaarlijks te houden ledenvergadering. 

- Een deskundige kascommissie uit de leden controleert bovendien jaarlijks de boekhouding 

van de kerk en brengt hiervan verslag uit aan de ledenvergadering. 

- De boekhouding van de diaconie wordt jaarlijks gecontroleerd door enkele leden van de 

kerkenraad en hiervan wordt verslag gedaan op de jaarlijkse ledenvergadering. 

- Beheer van het vermogen door middel van beleggingen is niet toegestaan. 

 

7. Besteding van de gelden: 

De besteding van het vermogen is hoofdzakelijk gericht op de eigen kerkelijke gemeente. 

A. Kerk: 

- Eventuele aankoop-nieuwbouw-verbouw, onderhoud, inrichting, verwarming, verlichting en 

overige lasten van het kerkgebouw, pastorie e.d. 

- Eventuele rente en aflossingen van het hiervoor gestelde. 

- Onkostenvergoedingen van de eigen predikant en kerkenraad, 

- Idem van de kosters. 

- Vergoeding voor predikanten en sprekers voor de jongerenavonden. 

- Onkostenvergoedingen voor de thuiszorg. 

- Aanleggen en onderhoud kerktelefoon. 

- Belastingen. 

 

B. Diaconie: 

- Hulp verlenen bij gezinnen e.d. bij financiële moeilijkheden. 

- Giften aan ANBI instellingen. 



- Collecten ten bate van ANBI instellingen. 

- Kosten KPN inzake kerktelefoon. 

- Onkostenvergoedingen thuiszorg. 

 

Opgesteld december 2015, 

Herzien februari 2016. 

Herzien juni 2016. 


