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Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland   
Bij de Bond zijn ongeveer 26 gemeenten en 2 gastgemeenten 
aangesloten. De gemeenten werken samen op het gebied van 
zending en diaconaat, toerusting en de opleiding van predikanten. 
Voor en door de jeugd wordt in juni ‘Kampus’ georganiseerd. Er is 
een gezamenlijke voorzieningen zoals een rechtspositieregeling 
voor predikanten en gemeentelijk werkers, 4 keer per jaar verschijnt 
er een bondsblad en via een website wordt informatie uitgewisseld.  
De gemeenten kenmerken zich door een accent op persoonlijk 
geloof, onderschrijven het belang van zending en diaconaat en zijn 
plaatselijk zelfstandig. 
 
De Bond is heeft een associatieovereenkomst met de Protestantse 
Kerk in Nederland. De Bond is lid van de Raad van Kerken in 
Nederland, de Interational Federation of Free Evangelical Churches 
en de World Communion of Reformed Churches, neemt deel in het 
IBO/SMPR en heeft vertegenwoordigers bij de CIO. 

 
Bent u geen lid (meer) van een Vrije Evangelische Gemeente 

Wilt u regelmatig geïnformeerd worden over de Bond van Vrije 
Evangelische Gemeenten in Nederland 
Voelt u zich verwant met wat er in de Vrije Evangelische 

Gemeenten speelt wordt dan vriend van de Bond! 
 
 
Vrienden van de Bond  
− hebben het recht Ons Orgaan en het jaarverslag algemeen van 

het comité te ontvangen. 

− hebben het recht als gast de bondsvergaderingen bij te wonen. 
Ze kunnen zich hiervoor telefonisch of schriftelijk aanmelden bij 
het bondsbureau. De vergaderstukken worden hun 
toegezonden. 

 
 
Men dient zich schriftelijk aan te melden  
bij het bondsbureau en ook afmelding als vriend dient schriftelijk te 
geschieden. 

 



Als tegemoetkoming in de kosten  
betalen vrienden van de Bond jaarlijks een bedrag van € 35,-, 
ongeveer gelijk aan de bondsbijdrage. Ze zijn deze bijdrage 
verschuldigd voor elk jaar, waarin zij op 1 januari als vriend van de 

Bond staan ingeschreven. 

 
Mocht u vragen hebben, dan kan u zich ten alle tijden tot het 
bondsbureau wenden. 
 
-------------------------------------------------------- 

 
Aanmeldingsformulier Voor ‘Vriend van de Bond’ 
 
Vanaf  ………………….….  (datum invullen) wil ik graag ingeschreven 
worden als ‘Vriend van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten 
in Nederland’. 
 

Mijn gegevens zijn: 
Naam en voorletters:  ..............................................................  

Adres:  ..............................................................  

Woonplaats:  ..............................................................  

Emailadres:  ..............................................................  

Telefoonnummer:  ..............................................................  

Geboortedatum:  ..............................................................  

Hoe bent/was u betrokken bij de Bond? ......................................  

 ....................................................................................................   

Invullen, frankeren en opsturen, of e-mailen naar het bondsbureau. 
E info@bondveg.nl   
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