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ALGEMEEN Wij zijn een betrekkelijk kleine gemeente. Wel Actief. Sociaal. Charitatief. Ex-
travert. 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 gemeentele-
den. 

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

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

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

ONDERHOUD Het kerkgebouw en de daarbijbehorende zalen vragen het nodige onderhoud. 
Dit kan voor het grootste deel door onze eigen mensen worden verricht. Daar-
toe houden we in 2022 een aantal malen een ‘klus-ochtenden’ en in de zomer 
zullen we één hele week met vrijwilligers besteden aan het gebouw.  

GOEDE DOELEN  Op naam van onze stichting hebben we in Rijswijk tientallen oudpapier-contai-
ners staan. Containers van 240, 270, 1000 en 1100 liter. Ook hiervan gaat de hele 
omzet naar een waterpompenproject in Oeganda. We hopen dit jaar een me-
dewerker van TEAR in onze gemeente een presentatie te 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 in-
neem-adressen De hele netto opbrengst gaat via Dorcas naar deze arme gebie-
den. Wij zullen ook in 2022 weer meedoen aan deze nationale inzamelingsactie. 
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ONLINE MEDIA In 2022 zullen wij onze doelgroepen in Rijswijk ook willen bereiken met een 
onze Facebook Page. Door het linken, taggen etc. hopen we nieuwe netwer-
ken aan te boren en te koppelen.  Ook zal de website worden vernieuwd. 

BIBLE APP Onze samenkomsten en bijbelkring kondigen wij aan als bijeenkomsten in de 
zgn. Bible App, zodat gebruikers van die app op basis van locatiegegevens de 
aankondigingen kunnen zien en de kern van de inhoud van onze bijeenkom-
sten. 

GELDWERVING In de decennia van het bestaan van de stichting is niemand van de eigen men-
sen 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 2022 weer mogelijk door de in-
zet van vrijwilligers. 

TOEKOMST Wat wij als gemeente in de loop der jaren opgebouwd hebben, voor alle leeftij-
den, 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 

RSIN  8160.70.088


