
De leiding van de kerkelijke gemeente berust in 2019 t/m 2021 bij de kerkenraad, die 
bestaat uit 1 predikant en 4 ouderlingen en 3 diakenen. 
De ouderlingen en diakenen zijn gekozen door en uit de kerkelijke gemeente.
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De Oud Gerf. Gem. 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 de 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 vatsgesteld in de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren 
1618-1619. Zij handehaven de Statenvertaling als getrouwe overzetting van de Heilieg 
Schrift zoals ook tot stand is gekomen in de bovengenoemde Synode.

Geduren de jaren 2020 en 20 1 is de gemeente elke zondag twee keer 
samengekomen in een openbare dienst in het kerkgebouw aan de Schaapsweg 75 te 
Ede Ook zijn er door der weeksediensten en bij christelijke feestdagen en bid-en 
dankdagen, oud en nieuwjaar worden er diensten gehouden. 
In de meeste diensten mocht de eigen predikant voor gaan In diensten waar de 
predikant ontbrak mochten de ouderlingen in leesdiensten voorgaan, Ook werd het 
sacrament van het Heilig Avondmaal en de bediending van de Heilige Doop bediend 
door de eigen  predikant. 
Op 13 mei 2019 is er een ledenvergadering gehouden. waarbij 186 manslidmaten 
aanwezig waren.In deze vergadering werd inhoudelijk verslag uitegbracht  van de 
gemeentelijke zaken en vond de finaniciele verslaglegging van het jaar 2018 plaats 
De kerkenraad heeft verder i.v.m. de coronapandemie in 2020 geen verdere 
vergadering gehad. 
De kerkenraad heeft in 2019 8 x vergaderd en in 2020 6 x vergaderd. 
Ook vond catechsatie plaats , werden lidmaten aangenomen.

De kerkelijke gemeente ontvangt haar inkomsten door de collecten tijdens de diensten 
en het ontvangen van giften . 
Ook worden er collecten en giften ontvangen voor diverse instellingenh en waar noden 
zijn.



De vergoedingen aan de predikant en de kerkenraadsleden zijn uitsluitend 
vergoedingen die verstrekt  worden voor gemaakte onkosten. 
De koster heeft wel een betaalde functie.

De inkomsten worden verkregen door het houden van collecten tijdens de diensten en 
het ontvangen van giften. 
De inkomsten van de kerk worden gebruikt voor het beheer en onderhoud van de 
kerkelijke gebouwen. Ook hopen we in 2022 een gedeelte van de aanbouw van de 
kerk met besturing  van CV en ventilatie te renoveren. 
De inkomsten van de diaconie worden gebruikt voor giften aan instellingen e.d. en voor 
noden van gemeenteleden en anderen. 
De overgebleven gelden worden op spaarrekeningen gezet. 

Zie bijlage 1.

Zie bijlage  I beleidsplan.

De aktiviteiten zijn ook in het bijgevoegde beleidsplaan 
opgenomen. Zie bijlage 1.



VERKORTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Kerk Diaconie Twee Wegen

BATEN
Bijdragen van gemeenteleden 402.087  211.613         176.199         14.275           
Rente- en overige inkomsten 20           10                  10                  

Totale baten: 402.107  211.623         176.209         14.275           

LASTEN
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst 200.357  90.461           98.905           10.991           
Diaconale uitgaven 46.093    -                 46.093           
Afdrachten en giften aan (ANBI) stichtingen en verenigingen 15.604    3.645             11.959           
Rente- en overige uitgaven 1.844      1.050             494                300                
Afschrijvingen 17.115    17.115           -                 

Totale lasten: 281.013  112.271         157.451         11.291           

Voordelig saldo 121.094  99.352           18.758           2.984             

2021



                                                                                                             Bijlage 1 
 
 
Beleidsplan voor de periode  D.V.  2019 t/m 2024 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 mag 

vanaf 14 februari 2018 weer vervuld worden. De kerkenraad bestaat uit 4 ouderlingen en 4 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 dec.2015. 
Herzien febr. 2016 
Herzien juli 2018 
Herzien juli 2019 
Herzien april 2022. 


