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INLEIDING
De Volle Evangelie Gemeente Rijswijk is een eigentijdse en actieve geloofsgemeenschap in het centrum
van Rijswijk. Zoals beschreven in het beleidsplan is de gemeente Actie, Sociaal, Charitatief, Extravert en
Open. De zondagse samenkomsten vormen het hart van onze gemeenschappelijke geloofsbeleving.
Met zang, gebed en verkondiging wordt het evangelie van Jezus met elkaar gedeeld en beleefd. Daarnaast is er ruimte voor verdieping, gesprekken en gezamenlijke momenten van gebed.
Als gelovigen die gehoor geven aan Jezus’ oproep tot bewogenheid en hulpvaardigheid binnen de samenleving, richt de vEgR zich niet alleen naar binnen toe, maar wil met de activiteiten de hierboven genoemde eigenschappen beleven die zich naar buiten richten. Op allerlei verschillende manier is de vEGR
present in Rijswijk. Dit blijkt o.a. uit onze wekelijkse Open Deur en onze doordeweekse activiteiten op de
avond ten behoeve van de omgeving, maar ook in onze betrokkenheid bij de Stichting Buurtschap Oud
Rijswijk, onze deelname aan het2 Programmabeleid Bepalend Orgaan van Omroep Rijswijk.
Dit Activiteitenverslag geeft geen compleet beeld van alle activiteiten, maar brengt een aantal bijzondere activiteiten voor het voetlicht die in 2013 het meest in het oog vielen.

OPEN DEUR
Ook in 2012 waren de deuren van Gebouw Hofrust iedere zaterdag open, met uitzondering van de maanden juli en augustus.
Men kan dan vrijblijvend binnenlopen om gratis koﬃe te drinken. Vrijwilligers van de vEgR bieden een luisterend oor voor
iedereen die behoefte heeft aan wat aandacht.
Veel gasten weten inmiddels ook de weg te vinden naar het gratis toilet of maken van de mogelijkheid gebruik om van de Herenstraat door te steken naar het parkeerterrein van de Tuinstraat.

JEUGD
Iedere twee weken is er op de vrijdagavond een jeugdclub met veel muziek, gesprekken en gezelligheid. Tot de activiteiten van 2013 behoorden een uitvoering door de jeugd van een verhaal over de profeet Elisa o.l.v. Travis West (Holland, Mass., VS), een Worship Night, deelname aan de Shockwave-actie
van Open Doors en een kerstdiner.
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ONDERHOUD
Het kerkgebouw en de daarbijbehorende zalen vragen het nodige onderhoud. Dit kan voor het grootste deel door eigen mensen worden verricht. Daartoe hield de vEgR in 2013 een aantal
malen een ‘klus-ochtend’ en in de zomer werd één hele week
met ±20 vrijwilligers besteed aan het gebouw. Enkele gemeente
leden met veel vakinhoudelijke kennis hadden de klussen voorbereid en begeleidden de vrijwilligers.
In het meer dan 100 jaar oude kerkgebouw diende een gedeelte
van de draagbalken te worden vervangen. Ook veel daklijsten
hadden weer een goede verfbeurt nodig. Andere punten die zijn onder handen genomen zijn: herbestrating pleintje, anti-vochtbehandeling muren, verwijdering houtrot etc.

BOEKENMARKT
Met uitzondering van de maanden juli en augustus werd in ook
2013 steeds op de tweede zaterdag van de maand een boekenmarkt gehouden. Vrijwilligers van de vEgR zorgden voor de
voorbereidingen van deze boekenmarkt en de opbrengsten
gingen geheel naar het waterpompenproject in Ethiopië (zie
onder).
Niet alleen werden veel boeken verkocht, ook het aanbod van
boeken door betrokken personen was hoog.

RESTAURATIE ORGEL
Gedurende de eerste maanden van 2013 is het orgel van de Hofrustkapel gerestaureerd. Het orgel van
de Hofrustkapel is in 1888 gebouwd door Jan van Gelder en stond oorspronkelijk in de Haagse Westerkerk aan de Lange Beestenmarkt. Sinds 1975 staat het in de gereformeerde Hofrustkerk die later verkocht is aan de Volle Evangelie Gemeente Rijswijk.
De orgelbouwer Pels & Van Leeuwen, die het orgel in onderhoud heeft, was verantwoordelijk voor de
uitvoering van de restauratie. Pels & Van Leeuwen heeft gezorgd voor herstel van de windvoorziening,
vervanging van membranen en pulpeten, een nieuw koppelwellenbord, reparatie van de Trompet 8' en
een complete reiniging van het pijpwerk.
Op zondag 26 mei gaf de directeur van de orgelmakerij, de heer Van Rumpt, een korte introductie. Restaurateur H. de Jong lichtte de werkzaamheden toe aan de hand van fotomateriaal. Na een korte bespeling was er de gelegenheid om het orgel te bezichtigen.
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Wethouder Bolte was aanwezig als vertegenwoordiging van de gemeente Rijswijk. Ook de locale media
besteedde aandacht aan de feestelijke ingebruikname.

KERKENNACHT
Voor het het eerst deed de vEgR mee aan de nationale kerkenacht. Samen met het gebouw van de Oude Kerk in het dorpscentrum was de Hofrustkapel op vrijdagavond
open voor belangstellenden. Er werden korte muziekuitvoeringen gegeven, er werd
een quiz gehouden en bezoekers konden vrijblijvend het kerkgebouw bezichtigen.
Hoewel de belangstelling net erg groot was, leverde de avond wel boeiende gesprekken op.
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STRANDWALFESTIVAL
De vEgR presenteerde zichzelf op zaterdag 14 september tijdens het
Rijswijkse Strandwalfestival door een kraampje met als thema ‘proef
het leven’. De door de IZB ontwikkelde thematiek zorgde voor goede
aanknopingspunten tot gesprekken over de vEgR en de verschillende
activiteiten. De belangstelling voor deze kraam was opnieuw weer
groot. Ook speelde een band van de vEgR weer bij de openingsact op
het podium van het Ruysdaelplein.

OUD PAPIER VOOR ETHIOPIË
De vEgR zamelt in Rijswijk papier in waarvan de
opbrengst ten goede komt aan het aanleggen
van waterpompen in Ethiopië. Op tientallen locaties in Rijswijk staan voor dit doel papier-containers.
Ook de opbrengst van de maandelijkse boekenmarkt is geheel voor dit project. De stichting
TEAR coördineert o.a. deze projecten in Ethiopië.
In 2013 begon een nieuw waterpompen project
waarvoor TEAR € 35.000 wil inzamelen. Daarmee
kunnen 60 waterputten worden aangelegd
waarmee ruim 32.000 mensen worden voorzien
van schoon schoondrinkwater. Daarnaast wordt
uitgebreide voorlichting en training geboden.
Mede dankzij de bijdrage van de Gemeente Rijswijk, kon ook in 2013 de vEgR weer een forse bijdrage
geven aan dit project.

WORSHIP NIGHT
De jeugdclub organiseerde op (datum) een ‘Worship Night’ waarin
de vaste band Bliss optrad. Met eigentijdse, stevige en vooral Engelstalige muziek door jonge muzikanten verzorgde de jeugdclub
een avond waarvoor veel uitnodigingen zijn uitgegaan. Zo’n Worship Night biedt een goede mogelijkheid om op een laagdrempelige wijze nieuwe publieksgroepen te bereiken
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EN DAN NOG DIT
De vEgR wil haar ook via hedendaagse middelen communiceren met de inwoners van Rijswijk. Daarom
adverteert de vEgR op 3 stadsklokken in Rijswijk. Dit leidde in augustus 2013 tot een merkwaardige
vermelding in het ‘Algemeen Dagblad’. De stadsklok bij winkelcentrum De Boogaard was omvergereden
bij een forse aanrijding, maar deed daarbij dienst als schokbreker waardoor de desbetreﬀende bestuurder nauwelijks iets mankeerde. ‘God redt’ bij ernstig ongeval, zo luidde de kop in de krant.

Volle Evangelie Gemeente Rijswijk

FINANCIEEL OVERZICHT

31-12-2012

31-12-2013

(x1000)

(x1000)

298

261

10

11

Totaal activa

308

272

Eigen vermogen

143

104

Crediteuren

165

168

Totaal Passiva

308

272

Totaal baten

123

96

Totaal lasten

-59

-136

Resulaat

64

-40

Liquide middelen
Debiteuren
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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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