
  

Publicatie in het kader van de ANBI-transparantie 
 

1 Algemene gegevens  
 
Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Kampen 

RSIN / Fiscaalnummer: 0035.90.689 

Websiteadres: www.vegkampen.nl 

Email: secretariaat@vegkampen.nl 

Adres: Boven Nieuwstraat 114 

Postcode en plaats: 8261 HH  Kampen 

Postadres: Boven Nieuwstraat 114 

Postcode en Plaats 8261 HH  Kampen 
 
 
De Vrije Evangelische Gemeente Kampen is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in 
1943. De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.  
 
 
Grondslag 
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals 
hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de 
Gemeente en de Heiland van de wereld. De Gemeente stelt zich tot doel van de komst van het Godsrijk te 
getuigen. Zij tracht dit te doen door evangelieverkondiging, de bediening der sacramenten, catechese, 
pastorale en diaconale zorg, deelneming aan en stimulering van zending in Nederland en wereldwijd. 
Verder door alle activiteiten die in het kader van haar beginselverklaring als opdracht moeten worden 
gezien. 

 
De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van 
de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften 
en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen 
belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de 
ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.  
 
 

2 Samenstelling bestuur 
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Kampen ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de 
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door 
en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en 
het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de 
ledenvergadering.  

 
 

3 Beleidsplan 
Zie het beleidsplan van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. 
 
 

4 Beloningsbeleid 
De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de 
Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de 
website van de Stichting: www.srp-veg.nl. 
  
Leden van de kerkenraad en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen 
werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 
 
 

http://www.srp-veg.nl/
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5 Doelstelling/visie 

Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en 
dienst door: 
a) uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift: 
b) uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat, 
jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente. 
 
 

6 Verslag Activiteiten 2021 
We hebben het afgelopen jaar veel mooie diensten mogen vieren, de reguliere zondagse erediensten, 
maar ook bijzondere diensten, we hebben 5 dankdiensten gehouden, er is 1 kind en 1 volwassene 
gedoopt. In de dienst met eeuwigheidszondag hebben we 4 overledenen herdacht. Vorig jaar is er 1 
ledenvergadering gehouden. 
 
Ons ledenaantal is in 2021 iets gestegen. Begin 2021 hadden we 148 leden en 33 vrienden, eind 2021 150 
leden en 33 vrienden. We zien regelmatig bezoekers in de diensten. 
 
In 2021 zijn we de diensten begonnen in lockdown. Diensten zonder bezoekers die bekeken konden 
worden via YouTube, we organiseerden deze diensten samen met de VEG Dronten. Vanaf 9 mei was onze 
kerk weer open voor maximaal 30 bezoekers, met inachtneming van de coronamaatregelen. Ook mocht er 
nog niet gezongen worden. In de loop van juli zijn de maatregelen versoepeld en houden we weer gewoon 
onze diensten, met enige beperkingen. In september zijn de avonddiensten ook weer hervat. Gedurende 
het jaar hebben we aan leden en vrienden een aantal pastorale brieven/e-mails verstuurd, om hen te 
informeren over de corona situatie en maatregelen. 
 
Per 1 april 2021 is onze dominee Sjoerd van der Velde met emeritaat gegaan, na 14 jaar voorganger te zijn 
geweest in onze gemeente. We hebben afscheid van hem genomen in de dienst van zondagmorgen 28 
maart. Ds. D. Durieux ging voor in deze dienst. Helaas mochten er door de coronamaatregelen maar een 
beperkt aantal bezoekers aanwezig zijn. Een aantal gemeenten en groepen hadden videoboodschappen 
opgenomen. Als afscheidscadeau hebben we de Dominee en zijn vrouw namens onze gemeente een 
week vakantie op één van de waddeneilanden aangeboden. We zijn Dominee Sjoerd Van der Velde en zijn 
vrouw Gé zeer dankbaar voor het mooie werk dat ze in die 14 jaar in onze gemeente verricht hebben. De 
dominee blijft nog met enige regelmaat voorgaan in onze zondagse diensten. 
 
Nadat Dominee Van der Velde begin 2019 had aangegeven dat hij medio 2020 met emeritaat wilde gaan is 
er een beroepingscommissie gevormd met leden uit alle lagen van onze gemeente. Na een mooi verlopen 
proces heeft de commissie Br. Tim Kamp voorgesteld als onze nieuwe voorganger. In de Algemene 
Ledenvergadering die plaatsvond op 28 juni heeft de Algemene Ledenvergadering met grote meerderheid 
ingestemd met zijn benoeming. Ds. Kamp is op 1 september in dienst getreden van onze gemeente en 
heeft op 12 september onze startdienst geleid. Hij volgt nog de door de Bond vereiste aanvullende 
opleidingsmodules en we hopen dat hij na de zomer van 2022 bevestigd wordt als door de bond erkend 
voorganger. 
 
Op zondag 25 april hebben we afscheid genomen van onze zendeling Br. Herman Koster. Hij heeft de 
afgelopen jaren als zendeling gewerkt, zijn laatste standplaats was Guyana. Hij is gestopt met zijn werk 
daar en woont weer in Nederland, in zijn appartement in Hilversum. Br. Koster is nu werkzaam bij Trans 
World Radio als administratief medewerker. De missie van Trans World Radio is: De wereld bereiken met 
het Evangelie van Jezus Christus via radio en andere media, zodat levens blijvend veranderd worden. Br. 
Koster blijft af en toe onze diensten bezoeken. 
 
In mei hebben we flink geïnvesteerd in beeld- en geluidsapparatuur om de kwaliteit van de livestream te 
verbeteren. Er is een nieuwe camera gekomen die kan bewegen en die in- en uit kan zoomen, verder is er 
een videomixer aangeschaft. De uitzending van de diensten is echt een stuk verbeterd. 
 
Omdat de zittingen van de witte stoelen erg versleten waren, is besloten nieuwe aan te schaffen en de 
oude in te ruilen, in september zijn de nieuwe stoelen geleverd. 
 
In 2021 zijn we het kerkelijk jaar begonnen met ons nieuwe jaarthema “Dicht(er) bij Jezus” 
 
De kerkenraad heeft het afgelopen jaar 11 reguliere vergaderingen gehouden. Daarnaast veel extra 
vergaderingen via e-mail en Teams. De vergaderingen verlopen in een prettige sfeer. 
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We zijn onze leden en vrienden dankbaar voor de vele taken die in onze gemeente verricht worden. 
 
Wij mogen terugzien op een bijzonder jaar waarin wij ondanks alle maatregelen Gods rijke zegen hebben 
mogen ervaren. Wij voelen ons gezegend. 
Namens de kerkenraad, 
Dennis de Ruiter 
secretaris 


