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ALGEMEEN

Wij zijn een betrekkelijk kleine gemeente. Wel Actief. Sociaal. Charitatief. Extravert.
Open.

SAMENKOMSTEN Alle samenkomsten zijn open. Voor de eigen mensen, maar niet minder voor mensen van buiten. De samenkomst op zondag is laagdrempelig, kenmerkt zich door
veel muziek en een variërende betrokkenheid van meerdere gemeenteleden.

ONDERWIJS

Wij richten ons op onderwijs over het christelijk geloof, toegespitst op verschillende
doelgroepen. Zo geven wij op woensdagavonden een bijbelkring waar door middel
van presentaties en groepsgesprekken diverse geloofs-onderwerpen aan de orde
komen.

GEBED

Eén maal per maand houden we op zondag een gebedsavond. Tijdens deze Avondwake is er ruimte voor bezinning, voor rust en stil gebed.

OPENHEID

Op zaterdagmiddag staat ons gebouw open. Tijdens deze “Open Deur” kan men
even uitrusten, schenken we gratis koﬃe en is ons toilet beschikbaar voor in- en uitlopers. Er is dan ook ruimte voor de mensen om hun verhaal kwijt te kunnen. Onze
vrijwilligers luisteren met een open hart.

JEUGD

De jeugd in onze gemeente is actief en betrokken. Om de andere week is er op vrijdag een jeugdavond met een afwisselend programma. De jeugd doet veel vrijwilligerswerk binnen de gemeente door o.a. het sjouwen met boeken voor onze boekenmarkten.

ONDERHOUD

Het kerkgebouw en de daarbijbehorende zalen vragen het nodige onderhoud. Dit
kan voor het grootste deel door onze eigen mensen worden verricht. Daartoe houden we in 2018 een aantal malen een ‘klus-ochtenden’ en in de zomer zullen we één
hele week met vrijwilligers besteden aan het gebouw.

GOEDE DOELEN Iedere tweede zaterdag van de maand (behalve juli en augustus) houden we een
boekenmarkt. Allemaal boeken die de mensen over hebben en kwijt willen. De gehele omzet gaat naar ons waterpompen project in Ethiopië. Dit project wordt georganiseerd door TEAR en de Kale Heywet Kerk, om in droge gebieden een goede watervoorziening aan te brengen en te onderhouden.
In de loop van 2018 zal dit project worden afgerond. Daarna richten we ons op een
waterproject in Oeganda. Voor de lancering van dat project zullen we een plaatselijke wethouder uitnodigen, alsmede onze contactpersonen van de lokale inzamelingen.
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Op naam van onze stichting hebben we in Rijswijk tientallen oudpapier-containers
staan. Containers van 240, 270, 1000 en 1100 liter. Ook hiervan gaat de hele omzet
naar hetzelfde waterpompenproject. Na de zomer zal de organisatie TEAR een medewerker uit Ethiopië in onze gemeente een presentatie laten geven over dit project.
Hierbij zijn alle inzamelaars van oud papier of anderzijds betrokkenen welkom.

INZAMELINGEN

Dorcas organiseert twee maal per jaar een inzameling van kleding, speelgoed, mobieltjes, enz, voor o.a. Balkan en Oost-Europa. Wij zijn daarbij een van de inneemadressen De hele netto opbrengst gaat via Dorcas naar deze arme gebieden. Wij zullen ook in 2018 weer meedoen aan deze nationale inzamelingsactie.

EVANGELISATIE

Onze stichting is aanwezig op vijf stadsklokken en op spotjes van de regionale zender TV West met de tekst: “God roept u!” Ook plaatsen wij bijbeltekst-advertenties en
berichten in regionale bladen.

SOR

In 2018 zullen wij, mede namens de andere kerken in Rijswijk, bestuurlijk vertegenwoordigd zijn in het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) van de Stichting
Omroep Rijswijk. Als spreekbuis voor kerkelijke gemeenschappen in Rijswijk zullen
wij vanuit een levensbeschouwelijke insteek, meedenken over de uitgangspunten
voor programmering.

SOCIAL MEDIA

In 2018 zullen wij onze doelgroepen in Rijswijk ook willen bereiken met een onze
Facebook Page en een Twitter-account. Door het linken, taggen etc. hopen we
nieuwe netwerken aan te boren en te koppelen.
Via deze media zullen we onze activiteiten presenteren en soms ook promoten door
gerichte advertenties voor selecte doelgroepen in de directe omgeving van Rijswijk.

FESTIVAL

Een paar maal hebben wij een standje ingericht op de verenigingsmarkt van het
plaatselijke Strandwalfestival in september. Wij zullen ook 2018 ons hier als gemeente presenteren en onze geïnteresseerden informeren over onze activiteiten. De
daartoe speciaal ingerichte marktkraam met daarin meerdere vrijwilligers geeft aanknopingspunten voor tal van gesprekken.

GELDWERVING

In de decennia van het bestaan van de stichting is niemand van de eigen mensen
ooit vanuit de stichting betaald. Alles pro Deo. Ieder heeft zijn/haar eigen inkomen.
Wij hebben inkomsten uit collectes tijdens de eredienst, uit giften en uit verhuur van
onze zalen. Dit laatste is ook in 2018 weer mogelijk door de inzet van vrijwilligers.

TOEKOMST

Wat wij als gemeente in de loop der jaren opgebouwd hebben, voor alle leeftijden,
willen wij bestendigen, consolideren en verder uitbouwen in de breedte en de diepte.
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Gegevens vEgR
ADRES

Hofrustkapel,
Laan Hofrust 21
Gebouw Hofrust
Herenstraat 44 B

TELEFOON

070 3904200 of 070 3854461

POSTADRES

Postbus 1089,
2280 CB Rijswijk

WEBSITE

www.vegr.nl

KAMER VAN KOOPHANDEL

27163328

IBAN

NL34 INGB 0000 293900

BESTUUR

Mevr. J.H. van Dam (voorzitter)
Mevr. M.J. van Peursen (penningmeester)
Dhr. C.W. van Oosterom
Dhr. E. Veldman
Het bestuur ontvangt geen vergoedingen
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8160.70.088

