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VOORWOORD 
 
Met enthousiasme presenteert Vegan Church haar tweede jaarverslag. In het jaar 2016 hebben 
we op allerlei manieren aan onze missie en visie vorm en inhoud gegeven. We zijn heel 
dankbaar voor alles wat we mochten doen en voor allen die met ons samenwerken.  
 
We willen onze krachten bundelen door in onze samenleving in de huidige tijd een helder geluid 
te laten horen. We weten ons geïnspireerd en geroepen door onze Heer Jezus Christus, de 
Levende Die Zichzelf gaf voor de verzoening van de mensheid en de verlossing van de 
schepping. Dat betekent dan ook: concrete keuzes maken voor ons dagelijkse leven. Voor een 
positieve vegan lifestyle! Hoe? Je leest het in dit jaarverslag.   
 

OPRICHTING 
 
Stichting Vegan Church is officieel opgericht op woensdag 26 augustus 2015. Anja Hermanus-
Schröder (voorzitter), Jantine van der Tang (secretaris) en Gitta Zwijnenburg (penningmeester) 
ondertekenden op deze dag de akte bij notaris Mr. E.D. de Jongh in Dronten. 

 
 

MISSIE & VISIE 
 
Vegan christenen: geloof & vegan lifestyle 
Vegan Church biedt vegan christenen de mogelijkheid om hun geloof en vegan lifestyle met 
elkaar te verbinden. 
 

Ontmoetingen & kosmocentrische Bijbelse visie 
Het is ons verlangen om christenen die vegan zijn bij elkaar te brengen, hen te bemoedigen en 
te inspireren vanuit een kosmocentrische Bijbelse visie. Gods liefde voor de schepping staat 
hierbij centraal.  
 

Kerken en gemeenten & Gods liefde voor alles wat leeft 
Ook willen we kerken en gemeenten inspireren om met een frisse blik open te staan voor het 
rentmeesterschap zoals God dit aan de mensheid heeft opgedragen en om Gods liefde voor 
alles wat leeft te delen met elkaar. 
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ACTIVITEITEN 
 
Vegan Church richt zich op verschillende aandachtsgebieden.  
 
In de 1ste helft van 2016 zijn deze als volgt verdeeld:  

In de 2de helft van 2016 zijn deze zo verdeeld: 

 
Ontwikkelingen: 
• Het logo van VC ACTIES wordt VC EVENTS 

Nieuw is de toevoeging van de pop-up kerkdiensten onder dit onderdeel.  
• Het logo VC POP-UP KERK wordt VC THEOLOGEN  

Vanaf juni is de Werkgroep Vegan Theologen opgenomen in Vegan Church onder de naam: 
VC Theologen. Hieronder valt het Werkgezelschap VC Theologen. Het werkgezelschap 
bestaat uit theologen en theologisch geïnteresseerden en het komt 1x in de 2 maanden 
samen op de 1ste zaterdag van de oneven maand.   
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FOTOCOLLAGE  
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AANDACHTSGEBIEDEN & ACTIVITEITEN 1ste helft 2016 (januari – juni) 
Dit is een overzicht van de aandachtgebieden en activiteiten, in schema’s met data en een 
korte beschrijving. 
 
DATUM VC ACTIE VC KOKEN VC VIERING VC POP-UP KERK VC OPINIE 

 
JANUARI      
  1 januari     x 
  9 januari   x x  x 
27 januari     x 

 
FEBRUARI      
13 februari  x x  x 

 
MAART      
  6 maart x x   x 

 
APRIL      
  8 april x    x 
  9 april  x x  x 
17 april  x    x 
23 april x    x 

 
MEI      
16 mei x    x 

 
JUNI      
  3 juni x    x 
  4 juni  x    x 
10 juni x    x 
11 juni  x x  x 
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DATUM VC ACTIE 
5-6 maart Vegan Church op Veggie World in Utrecht (met onze stand) 
6 april Wake bij stalbrand bij Oirschot 
17 april Demonstratie bij de Dom in Köln (D) 
23 april Nederland Zingt Dag (met onze stand) in Utrecht 
13-16 mei Opwekking – SAMEN JEZUS LEVEN (met onze stand) in Biddinghuizen 
3 juni Aanwezig bij GroenGelovig (ondertekening van de Groene Belofte) in Utrecht 
4 juni EO Jongerendag – THIS IS LOVE (met onze stand) in Gelredom Arnhem 
10 juni Bijeenkomst in Kampen: Werkgroep Vegan Theologen wordt VC Theologen 
 
DATUM VC KOKEN 
9 januari bij Vier het leven: het visioen van Petrus 
13 februari bij Vier het leven: God heeft de wereld lief 
5-6 maart Veggie World, alternatief voor paasei: gevulde zoete aardappel en aardpeer 
12 maart bij Vier het leven: vasten 
9 april bij Vier het leven: wat is een musje waard? 
11 juni bij Vier het leven: ons lichaam als tempel van de Heilige Geest 
 
DATUM VC VIERING 
9 januari Vier het leven: het visioen van Petrus 
13 februari Vier het leven: God heeft de wereld lief 
12 maart Vier het leven: vasten 
9 april Vier het leven: wat is een musje waard? 
17 april Vier het leven: in Köln-Neuss (D) 
11 juni Vier het leven: ons lichaam, tempel van de Heilige Geest 
 
DATUM VC POP UPKERK 
 
DATUM VC OPINIE  
1 januari Gelukkig gezegend 2016 groet 
9 januari  BLOG bij Vier het leven: het visioen van Petrus 
27 januari In Vegan Magazine: Medeschepselijkheid & interview 
13 februari BLOG Vier het leven: God heeft de wereld lief 
6 maart BLOG Vegan Church op Veggie World in Utrecht 
8 april BLOG Wake bij stalbrand Oirschot 
9 april BLOG Vier het leven: wat is een musje waard? 
17 april  BLOG Demonstratie bij de Dom in Köln & Vier het leven: in Köln-Neuss (D) 
23 april BLOG Nederland Zingt Dag in Utrecht 
16 mei BLOG Opwekking 2016 – SAMEN JEZUS LEVEN in Biddinghuizen 
3 juni BLOG Groen Gelovig (en ondertekening de Groene Belofte) in Utrecht 
4 juni  BLOG EO Jongerendag – THIS IS LOVE in Gelredom Arnhem 
10 juni BLOG Van Werkgroep Vegan Theologen naar VC Theologen 
11 juni BLOG Vier het leven: ons lichaam als tempel van de Heilige Geest 
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FOTOCOLLAGE 
In 2016 zoekt Vegan Church op actieve wijze 
het contact met christenen op christelijke events 
zoals: Nederland Zingt (april), Opwekking (mei), 
GroenGelovig en EO-Jongerendag (juni). Gulle 
gevers en een succesvolle crowdfunding maken 
dit mogelijk. Dank aan allen!  

  

 
ONTDEKKING 
We ontdekken dat er een groeiend bewust-
zijn en verlangen onder christenen is om als 
goede rentmeesters voor Gods schepping te 
zorgen, als een van de kernen van christelijk 
geloven en handelen anno nu.  
Tegelijkertijd merken we dat duurzaamheid 
vooral gaat over biologisch, fair trade, groe-
ne stroom, producten uit de regio en het 
seizoen, zonnepanelen. Minder tot niet gaat 
het gesprek over vegan lifestyle. En juist 
daar is volgens ons grote winst te behalen. 
Daarom blijven we de verbinding zoeken!  

NEDERLAND ZINGT 
Jaarbeurs | Utrecht 

OPWEKKING 
Biddinghuizen | Flevoland 

GROENGELOVIG 
Jacobikerk | Utrecht 

 
 

EO-JONGERENDAG 
Gelredom | Arnhem 
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FOTOCOLLAGE 
Vegan Church geeft op verschillende wijzen 
invulling aan de praktische kant van christen 
zijn. Dit zijn daar enkele voorbeelden van. 

 
 
 
 
Voor meer foto’s, ervaringsverhalen en opiniërende teksten verwijzen we naar de website van 
VC: www.veganchurch.nl onder BLOG. 

SAMEN BIDDEN   
Na een stalbrand, Oirschot | Brabant 

 

SAMEN ETEN  
Voor een viering, Zoetermeer | Zuid-Holland 

 

 

SAMEN FEEST VIEREN 
VC 1 jaar: dankbaar - gasten uit Duitsland - verjaardag, Zandmotor Monster | Zuid-Holland 
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AANDACHTSGEBIEDEN & ACTIVITEITEN 2ste helft 2016 (juli-december) 
Dit is een overzicht van de aandachtgebieden en activiteiten, in schema’s met data en een 
korte beschrijving. 
 

DATUM VC EVENTS VC KOKEN VC VIERING VC THEOLOGEN VC OPINIE 
 

JULI      
  9 juli  x x  x 

 
AUGUSTUS      
13 augustus x    x 
14 augustus x    x 
27 augustus x    x 
      
SEPTEMBER      
  3 september    x x 
10 september  x x  x 

 
OKTOBER      
  2 oktober  x x  x 
  9 oktober x     
13 oktober x     
23 oktober x     

 
NOVEMBER      
  5 november    x x 
12 november  x x  x 

 
DECEMBER      
  4 december x     
22 december x    x 
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DATUM VC EVENTS 
13 augustus VeganQ: vegan BBQ in het park de Hogenkamp in hartje Zwolle 
14 augustus Pop-up kerkdienst en stand, Goededoelenrommelmarkt | Wawollie Utrecht 
27 augustus 1ste verjaardagsfeest Vegan Church, Zandmotor Monster 

9 oktober Kirchentag VC met stand, Dortmund (D) 
13 oktober Radio interview Oriental Express, Studio Rosadigitaal Abcoude 
23 oktober Pop-up kerkdienst en stand op VeggieFair, Olmenhorst Lisse 

4 december Pop-up kerkdienst op VegFest, Jaarbeurs Utrecht  
22 december Als VC aanwezig bij Vredesdienst, Amsterdam 

 
DATUM VC KOKEN 

9 juli bij Vier het leven: Jezus is de Goede Herder, o.a. Shepherd’s pie 
3 september bij 1ste bijeenkomst Werkgezelschap in Zoetermeer 

10 september bij Vier het leven: “Ga tot de mieren … “(Spreuken 6) 
2 oktober bij Vier het leven: onze eerste zegen-de-dierendag 

5 november bij 2de bijeenkomst Werkgezelschap in Zoetermeer 
12 november bij Vier het leven: Sint-Maarten en de armen c.q. wereldvoedselverdeling 

 
DATUM VC VIERING 

9 juli Vier het leven: Jezus is de Goede Herder 
10 september Vier het leven: “Ga tot de mieren …” (Spreuken 6) 

2 oktober Vier het leven: onze eerste zegen-de-dierendag 
12 november Vier het leven: Sint-Maarten en de armen c.q. wereldvoedselverdeling 

 
DATUM VC THEOLOGEN 

3 september 1ste bijeenkomst Werkgezelschap in Zoetermeer:  
kennis maken, verlangen en visie delen voor het werkgezelschap 

5 november 2de bijeenkomst Werkgezelschap in Zoetermeer:  
de wijsheid van het sabbats- en jubeljaar 

 
DATUM VC OPINIE  

9 juli BLOG bij Vier het leven: Jezus is de Goede Herder 
13 augustus BLOG bij VeganQ: vegan BBQ in het park de Hogenkamp in hartje Zwolle 
14 augustus BLOG Pop-up kerkdienst en stand, Goededoelenrommelmarkt | Wawollie 
27 augustus BLOG Geslaagd verjaardagsfeest Vegan Church, Zandmotor Monster (Z-H) 
3 september BLOG 1ste bijeenkomst Werkgezelschap in Zoetermeer 

10 september BLOG bij Vier het leven: “Ga tot de mieren …” (Spreuken 6) 
2 oktober BLOG bij Vier het leven: onze eerste zegen-de-dierendag 

5 november BLOG bij 2de bijeenkomst Werkgezelschap in Zoetermeer 
12 november BLOG bij Vier het leven: Sint-Maarten & wereldvoedselverdeling 
22 december Kerst- en vredesgroet 2016 - videoboodschap  
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FOTOCOLLAGE  
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OVERIGE ACTIVITEITEN: 
 
Bestuursvergaderingen, teambuilding en netwerken 
In 2016 zijn er verschillende bestuursvergaderingen en momenten van teambuilding.         
 
Teambuilding 
In 2016 wordt er aan teambuilding gedaan: de leden van het bestuur (Anja, Gitta en Jantine) en 
de medeoprichter van VC (Sandra) werken aan communicatie, zowel de wijze waarop er met 
elkaar wordt gecommuniceerd (geweldloze communicatie – M. Rosenberg) als de technische 
middelen waarmee en wanneer er wordt gecommuniceerd (via mail, Messenger en Skype; 
dagelijks, wekelijks en/of maandelijks). Er wordt gewerkt met Asana, een digitale omgeving 
waarmee men werkzaamheden binnen een organisatie kan centraliseren en op elkaar kan 
afstemmen in één grote takenlijst. Een belangrijke taak is de aanvraag van de ANBI-status. 
 
Netwerken: verbinding met velen in de christelijke wereld 
Een belangrijk speerpunt voor de eerste helft van 2016 is de vraag hoe Vegan Church succes-
vol de verbinding kan leggen met velen in de christelijke wereld. We kiezen ervoor om met onze 
stand present te zijn op grote christelijke events, zoals Nederland Zingt, Opwekking en EO-
Jongerendag. Een succesvolle crowdfunding maakt het mogelijk dat we op deze events 
daadwerkelijk aanwezig kunnen zijn.  
Hoewel we niet officieel zijn uitgenodigd voor GroenGelovig noch als samenwerkingspartner 
zijn gevraagd voor de ondertekening van de Groene Belofte, zijn we toch met een groep van 
VC aanwezig bij de presentatie van dit groene christelijke initiatief. We participeren in de 
verschillende werkgroepen op die dag en laten specifiek ons vegan geluid horen.  
 
Intermezzo: eerste verjaardag en een prachtig cadeau 
Een super gezellig relaxed moment vòòr de zomer is de VeggieQ in Zwolle, 
georganiseerd door Marieke Dijkslag. Een belangrijk moment ìn de zomer 
is de eerste verjaardag van Vegan Church met vegan gasten uit Duitsland. 
We vieren met velen op het strand van de Zandmotor het feit dat Vegan 
Church op 26 augustus 2015 het licht ziet. Van onze Duitse vrienden o.l.v. 
Ilka Heinz krijgen we een VC-banner cadeau: de banner vergezelt ons 
sindsdien tijdens ons standwerk overal in het land. 
 
Netwerken: versterking van de relatie met de vegan wereld 
In de eerste helft van 2016 staat VC met een stand op VeggieWorld. Hier 
komt een mooi contact uit voort, de kennismaking met Nienke van Ittersum, 
student aan de Universiteit van Humanistiek. Haar bachelorscriptie gaat 
over vegan lifestyle en de verbinding tussen atheïsme-humanisme (Floris 
van den Berg) en christelijk geloof (Andrew Linzey).  
 

Andrew Linzey ontmoeten we in de zomer van 2016 tijdens de door hem en zijn familie 
georganiseerde Summerschool in Oxford (Oxford Centre for Animal Ethics). Het thema is: de 
ethiek van het nuttigen van dieren. VC mag er een presentatie houden over het ontstaan van 
VC, onze doelstellingen en activiteiten. In Oxford (zowel in 2015 als 2016) hebben we mooie 
internationale contacten gelegd (met christenen en/of vegans uit Brazilië, Canada, Israël, 
Oostenrijk, UK, USA, Taiwan, Zuid-Afrika). De toekomst zal uitwijzen waar het ons brengt!  
Voor de tweede helft van 2016 buigt het bestuur zich over de vraag hoe Vegan Church de 
relatie met de vegan wereld verder kan versterken. Er is voor gekozen om met de stand op de 
Goededoelenmarkt (Wawollie | Utrecht) en VeggieFair aanwezig te zijn. Blij zijn we dat onze 
pop-up kerkdiensten, georganiseerd in samenwerking met respectievelijk Amado Music 
(VeggieFair) en The Backinx (VegFest), positief worden ontvangen.  
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Netwerken: in Zoetermeer als samenwerkingspartner van pioniersplek de Pelgrim 
In 2016 wordt er in Zoetermeer een nieuw initiatief geboren: het oprichten van de pioniersplek 
de Pelgrim. De pioniersplek wordt gedragen door de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en 
richt zich op pelgrimage en nieuwe vormen van christelijke spiritualiteit. Verschillende geloofs-
groepen met een diaconale maatschappelijke roeping haken aan bij dit initiatief. 
Vegan Church is gevraagd om mee te denken. Sandra Hermanus-Schröder schuift aan bij de 
verkennende gesprekken: hoe mooi is het als de plantaardige kookworkshops plus geloofs-
gesprek, de studiedagen Medeschepselijkheid en creatieve vieringen als “zegen-de-dieren-dag” 
vanuit de Pelgrim aan de stad kunnen worden aangeboden. De verwachting is dat in 2017 de 
Pelgrim zal starten en dat Vegan Church hierin als samenwerkingspartner gaat participeren.    
 

Contact leggen met de media: inzenden van brieven en reacties bij actuele thema’s 
In 2016 geeft Vegan Church uiting aan haar christelijke roeping en maatschappelijk opdracht 
door via het lezerspanel van landelijke dagbladen, sociale media en responsmogelijkheden op 
websites te reageren op actuele thema’s. Deze thema’s gaan over het behoud van de aarde, 
dierenleed van allerlei aard, kinderarbeid, rechtvaardige wereldvoedselverdeling en de relatie 
tussen het feit dat de Bijbel geen vega(n) boek is en Gods opdracht om anno nu goede rent-
meesters te zijn, als het Lichaam van Christus op aarde. Bijdragen van Vegan Church zijn te 
vinden op christelijke FB-fora, via Groot Nieuws Radio, in Trouw en de Visie (EO).  
 
Posten op social media (Facebook, Twitter)  
Vegan Church heeft een FB-pagina en twee FB-groepen.  
 

Openbare FB-pagina: Vegan Church & Twitter 
De FB-pagina: Vegan Church (tevens gekoppeld aan Twitter) 
wordt gebruikt voor aankondigingen van diverse VC-activiteiten 
en om belangwekkende berichten onder de aandacht te 
brengen, zoals de release van de Groene Bijbel in oktober 
2016. Vanaf juni (sinds de Werkgroep Vegan Theologen is 
opgenomen in VC onder de naam: VC Theologen) post Hans 
Bouma hier elke week een bijdrage van zijn hand (een gedicht 
of een overdenking plus foto of illustratie). Dit wordt zeer 
gewaardeerd. De FB-pagina wordt goed bezocht: elke week 
krijgt Vegan Church van steeds weer nieuwe mensen een like. 
 
Besloten FB-groep: Christen & vegan/planteneter 
Net als in 2015 wordt de besloten FB-groep: Christen & vegan/ 
planteneter (discussieplatform vanuit VC) gebruikt om elkaar 
onderling te bemoedigen door het delen van Bijbelteksten, 
documentaires, ervaringsverhalen, filmtips, lezenswaardige 
artikelen en andere literatuur en liederen. Ook wordt de groep 
benut om informatie uit te wisselen over interessante events 
(christelijk & vegan) en items die ons christelijk geloof & vegan 
lifestyle raken. Tevens is er ruimte voor het stellen van 
(persoonlijke) vragen op het gebied van christelijk geloof, 
gezondheid, samenleving & global issues. 
Via deze FB-groep wordt trouw elke 1ste maandag van de maand wanneer om klokslag 12.00u 
de sirenes gaan, opgeroepen tot gezamenlijk gebed: Voor de dieren bid ik U … De FB-groep 
heeft ruim 200 leden. De posts, waaronder dus deze oproep tot gebed, worden door velen 
gelezen. Het aantal mensen echter dat regelmatig iets post of op de FB-groep reageert, is 
beperkt. Dit is een evaluatiepunt. 

 

Voor de dieren bid ik U, 
de dieren  

die geen dier mogen zijn 
niet kunnen leven naar hun aard 

slachtoffer van onze winzucht,  
onze consumptiedrift 

als ze maar productief,  
maar rendabel zijn. 

 

Voor de dieren bid ik U, 
de dieren waarmee eindeloos 

gemanipuleerd wordt. 
De dieren enkel goed  

voor experiment. 
 

Voor de dieren bid ik U, 
de dieren die moeten dienen 

louter tot ons vermaak,  
tot onze meerdere glorie, 

ter bevrediging  
van onze ijdelheid en pronkzucht. 

 

Voor de dieren bid ik U, 
de dieren weggepest,  

die uitgemoord  worden, 
de laatsten, de overlevenden. 

 

O God,  
vergeef ons,  

verander ons, 
zodat de dieren 

weer echt dier kunnen zijn 
en wij weer echt mens. 

 
Hans Bouma 
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Besloten FB-groep: Vegan Church - Theologen 
VC Theologen communiceert via deze besloten FB-groep. Via deze groep worden leden van 
het werkgezelschap VC Theologen uitgenodigd voor de bijeenkomsten (elke 1ste zaterdag van 
de oneven maand) en worden er vragen 
gedeeld of besproken van christelijk theologi-
sche aard. Ter inspiratie delen de leden van de 
groep documentatie en literatuur op het gebied 
van christelijke theologie, ethiek, global issues 
en vegan lifestyle. In het najaar is de release 
van de Groene Bijbel, inclusief verdiepende 
artikelen, gepromoot. Ook maken de leden van het werkgezelschap elkaar attent op relevante 
events of symposia. De besloten FB-groep is bestemd voor vegan theologen en theologisch 
geïnteresseerden.  
 
PR: nieuwsbrieven, webshop en website 
In 2016 laat Vegan Church op verschillende wijzen van zich horen en laat ze zich zien.  
 
Nieuwsbrief 
In 2016 heeft VC elk seizoen een nieuwsbrief verstuurd, o.a. rond grote christelijke feestdagen 
(zoals Pasen en Kerst met een feestgroet), als aankondiging van een actie of een event (zoals 
het initiatief, “zegen-de-dieren”-dag) en als oproep voor crowdfunding voor het standwerk op 

christelijke events. VC mag zich ook dit jaar 
verheugen in het groeiend aantal aanmeldin-
gen voor de nieuwsbrief. 
 
Webshop 
Er is een grote wens om via een webshop 
artikelen aan te bieden die de combinatie van 
christelijk geloof & vegan lifestyle promoten 
en ondersteunen. We denken aan de boeken 
van Andrew Linzey (zoals Animal Gospel). 

Kleding (zoals hoodies of T-shirts) en tassen lijkt ons ook een goed idee: er is contact gezocht 
met Colourful Green om een ontwerp te maken over het thema: Vegan for creation. Daarnaast 
is het idee geopperd om een christelijk vegan kookboek (of een serie) te schrijven en op de 
markt te brengen. De webshop is under construction en zal in de toekomst geactiveerd worden.  
 

Website: homepage en hand-out beschikbaar in Duits en Engels 
In 2016 is de homepage en de hand-out (redenen om christen & vegan te zijn en de vraag wat 
Vegan Church doet) vertaald in het Duits en Engels. In hetzelfde jaar ontmoeten we iemand die 
de homepage en de hand-out voor ons wil vertalen in het Spaans. Voor de toekomst zijn er 
ideeën om de homepage en de hand-out te vertalen in het Frans en wellicht in het Chinees 
door vrienden die deze talen vloeiend spreken. Voorlopig is de homepage van de website en de 
hand-out dus beschikbaar in drie talen: Duits, Engels en uiteraard Nederlands!  
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Dit is het financieel overzicht van 2016. Voor uitgebreide informatie, mail: info@veganchurch.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wie van ons had ooit gedacht dat Vegan Church zo snel zo’n hoge vlucht zou nemen? We zijn 
daarom als bestuur en medeoprichter enorm dankbaar dat ondanks de drukte die in 2016 op 
ons af is gekomen en die we ook bewust hebben gezocht – laten we eerlijk zijn! – we steeds 
weer de energie hebben gevonden om te blijven focussen en om stappen in geloof te zetten.  
 
We zijn nog steeds verbaasd. En tegelijkertijd zijn we zo blij met de roeping die God ons heeft 
gegeven! We voelen ons rijk gezegend met gaven en talenten, gestage groei in financiële 
middelen, ontluikende warme vriendschappen en de kracht van de Heilige Geest in ons: geen 
verdienste van onszelf, maar alles en alleen uit genade, om Jezus’ wil.  
 

We zijn dankbaar voor zovelen – jullie – die samen met ons, ook in 2016, de sprong in het 
diepe hebben gewaagd. Vorig jaar zeiden we: ”We zijn begonnen … en we gaan door”. En dat 
klopt! Samen met velen – jullie – die ons een warm hart toedragen: samen, voor een eerlijker 
wereld, een gezondere aarde, rechtvaardigheid voor dieren en mensen die geen stem hebben, 
samen als christenen en kerken die getuigen in daden en woorden van het Koninkrijk van God 
in onze samenleving. Samen voor geluk, positiviteit en zegen zowel voor onszelf als voor allen 
die op ons pad komen, in en uit Naam van Jezus Christus, de Levende Heer! 
 

May God bless us all!  
 
 
 
Zoetermeer, 30 juni 2017  

FINANCIEEL OVERZICHT 2016 

NAWOORD  
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Stichting Vegan Church 
Tijberg 58 

2716 LK Zoetermeer 
 

info@veganchurch.nl 
KvK Zoetermeer 63986736 

Triodosbank NL86 TRIO 039 1000 446 
BIC: TRIONL2U 

 
 

 
 

 


