
 

1 
 

 Beleidsplan Kerkgenootschap Vineyard Dieren 
 
 
 

Wat, waar en contact  
 

 

Plaats van samenkomst: 
 

Joannesschool 
Molenweg 14 
6953 CT Dieren 
 

Iedere zondag welkom met koffie vanaf 10.00 uur. 
Dienst vanaf 10.15 uur. 
 
Website:    www.vineyarddieren.nl 
Email:        dieren@vineyard.nl 
Telefoon:    0313 – 421 008 
 
Postadres: 
 

Buitensingel 35 
6951 AW Dieren 
 

 
 
 

Algemene omschrijving  
 

 

Vineyard Gemeente Dieren is een zelfstandige gemeente die aangesloten is bij de 
Vineyardorganisatie, die wereldwijd meer dan 1500 gemeentes telt. 
www.vineyard.org 
Binnen de Benelux is er relatie met de Vineyard Benelux. 
www.vineyardbenelux.com 
 

 
 
 

Visie en Missie in het kort 
 

 

Als Vineyard Dieren willen we de opdracht van Jezus vervullen door anderen over het 
goede nieuws van het Koninkrijk van God te vertellen en hen tot Zijn discipelen te 
maken. 
Wij geloven dat Jezus door te sterven voor onze zonden aan het kruis van Golgotha de 
scheiding tussen God en ons heeft weggenomen en het Koninkrijk van God naar ons toe 
heeft gebracht, terwijl bij zijn wederkomst dit Koninkrijk van God in al zijn volheid 
openbaar zal worden. Wij leven in de spanning van wat al gerealiseerd is en wat nog gaat 
komen.  
Wij geloven dat het mogelijk is God te kennen, dat God zich wil laten kennen en dat wij 
een liefdevolle relatie met Hem mogen hebben. Onder andere door het zingen van 
aanbiddingsliederen willen wij uiting geven aan onze liefde voor God. Wij geloven dat als 
wij Hem zoeken, Hij ons wil ontmoeten en wij Hem mogen ervaren. God is niet dood, Hij 
leeft en wil tot ons spreken.   
 

http://www.vineyarddieren.nl/
mailto:dieren@vineyard.nl
http://www.vineyard.org/
http://www.vineyardbenelux.com/
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Wij willen de eeuwenoude boodschap van redding en verlossing op onveranderde maar 
eigentijdse wijze brengen aan de wereld om ons heen, zodat zij deze kunnen begrijpen 
en beleven.  
Vanuit de bewogenheid van God en geleid door de Heilige Geest willen wij betrokken zijn 
bij de wereld om ons heen, dichterbij en ver weg, en Gods liefde daarbij handen en 
voeten geven door bij te dragen aan een oplossing voor hun noden.   
 

 

 
 

Criteria voor activiteiten 
 

 

De activiteiten die Vineyard Dieren ontplooit, moeten in overeenstemming zijn met de 
door haar geformuleerde visie en missie. 
 

 

 
 

Activiteiten  
 

 

1. Vineyard Dieren organiseert een zondagse dienst, waarbij we elkaar als mens 
kunnen ontmoeten, God kunnen aanbidden door samen te zingen en bemoedigd 
kunnen worden door een preek die gebaseerd is op de Bijbel en aansluit bij het 
leven van elke dag. Ook is er gelegenheid gebed te ontvangen. 
Voor de allerkleinsten is er gedurende de dienst een opvang geregeld. Voor de iets 
grotere kinderen is er eens per twee weken een kindernevendienst.  

2. Vineyard Dieren organiseert eens per drie weken een dagkring en eens per twee 
weken een avondkring, waarin gelegenheid is om samen te praten, na te denken 
over de Bijbel en om samen te bidden. De nadruk ligt op relatie en verbondenheid. 

3. Vineyard Dieren organiseert eens per twee weken een avond voor de jeugd en de 
tieners. 

4. Vineyard Dieren organiseert eens per maand na de zondagse dienst een 
gezamenlijke maaltijd met een uitgebreid buffet, waar ook niet kerkleden van 
harte welkom zijn. Informeel persoonlijk contact staat hierbij centraal. Mensen 
ontmoeten en leren kennen is het doel. 

5. Vineyard Dieren is thuisgemeente voor zendelingen die het Licht van Gods 
Koninkrijk willen brengen op plekken in de wereld waar geestelijke, sociale of 
materiële nood heerst. Zij wil aan deze werkers pastorale ondersteuning bieden, 
gebedsondersteuning en waar mogelijk en/of nodig financiële ondersteuning.  
Momenteel betreft dit Germano en Lonneke Silva - te linde die in een sloppenwijk 
in Belo Horizonte te Brazilië werken. 

6. Vineyard Dieren doet mee met interkerkelijke activiteiten zoals: 
- “Spetterfeest” voor kinderen van groep 2 t/m 8 van de basisschool 
- Vrouwenochtend  
- Regiogebed 
- Week van Gebed 
- Nacht van gebed 
- Nacht zonder dak 
- Paas Sing Inn 
- Alpha Cursus 
- Kerstevent 
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- Dorcas-actie 
 

 
 

7. Elke maand wordt er een gemeentebrief uitgebracht om de gemeente te 
informeren over en te betrekken bij zaken die spelen. 

8. Er wordt maandelijks gecollecteerd ter ondersteuning van diverse organisaties als 
Dorcas, Open Doors en anderen. 

 

 

 
 

Kosten en beloningsbeleid  
 

 

De kosten van de gemeente worden zo laag mogelijk gehouden. De voorganger ontvangt 
voor 1 werkdag salaris. De overige werkzaamheden worden op vrijwillige basis gedaan, 
waarbij aantoonbare onkosten gedeclareerd en vergoed kunnen worden. 
Betalingen worden zoveel mogelijk per bank verricht. 
 

 
 
 

Geldmiddelen 
 

 

De financiële middelen die Vineyard Dieren heeft om genoemde doelen te dienen, zijn 
voornamelijk afkomstig van: 
 a. bijdragen van de leden; 
 b. giften en collecten; 
 c. verkrijgingen uit erfstellingen en legaten; 
 d. overige baten. 
 

Vineyard Dieren is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende 
Instelling.  Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een 
donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. 
 

 
 
 

Bestuur 
 

 

De besteding van de middelen wordt beheerd door het bestuur van het kerkgenootschap.  
Het bestaat uit: 
 
Dick te Linde te Dieren (Voorzitter) 
Peter Peters te Dieren (Secretaris) 
Ard Flinterman te Ellecom (Penningmeester) 
 
Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af van zijn financieel beheer aan de 
gemeente. 
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Bestuursvergaderingen  
 

 

Het bestuur van Vineyard Dieren zal minstens tweemaal per jaar bij elkaar komen en 
anders zo dikwijls als de voorzitter of 2 of meer andere bestuursleden gewenst achten.  
 

 
 

Financiële administratie 
 

 

Het bestuur van de stichting zorgt jaarlijks voor een financieel jaarverslag. Dit jaarverslag 
is een weergave van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar en het 
vermogen per ultimo. Dit verslag moet binnen 2 maanden na afloop van het boekjaar van 
de stichting door het bestuur zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de begroting voor het 
dan lopende jaar. 
Controle van de jaarstukken gebeurt in beginsel door een kascontrolecommissie, die 
bestaat uit een tweetal leden. De samenstelling van deze kascontrolecommissie wordt 
ieder jaar gewijzigd.   
 

 
 


