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Jaarplan 2017-2018 
 

INLEIDING 
 

 
a. Plaatsing en proces 
 
Het gemeenteseizoen loopt van september tot en met juli. Vineyard gemeente Wageningen 
werkt met een gebroken boekjaar in haar boekhouding zodat gemeenteplanning en 
begroting samen op kunnen lopen. September is daarom het goede moment voor een 
vooruitblik op het komende jaar en de presentatie van de bijbehorende begroting. De 
verantwoording voor de begroting van het afgelopen boekjaar volgt later in het jaar. 
 
Het jaarplan en de begroting zoals hieronder weergegeven bevat de prioriteiten die de 
gemeenteleiding ziet voor het komende jaar. Deze prioriteiten moeten voortvloeien uit de 
Missie en Visie van de gemeente. De verwoording daarvan is voortdurend aan vernieuwing 
toe. Enerzijds omdat mettertijd het zicht op de bestemming van de gemeente verschuift en 
anderzijds opdat de huidige gemeenteleden deze weer kunnen leren kennen en waarderen.  
 
De communicatie van de Missie en Visie van de gemeente vraagt tijd en gesprek zodat deze 
op een brede herkenning en draagvlak in de gemeente kan rekenen. Dan helpt de 
verantwoording van de Missie en Visie de gemeente verder. Het eerste hoofdstuk schetst 
daarom vooral de contouren die de gemeenteleiding ziet voor de Missie en Visie van de 
gemeente. In het jaarplan van 2015/2016 zijn hiervoor contouren geschetst. Echter de 
prioriteit is sindsdien geweest de organisatorische opzet van de gemeente te verbreden (er 
was op dat moment slechts een iLT van 3 personen dat ook het bestuur vormde). Dat is 
inmiddels gelukt met een BeRaad van 6 mensen (drie Bestuurders en drie leden van de Raad 
van Advies) en een CLT van zes mensen, die negen taakgroepen / taakteams begeleiden en 
samen met de voorganger de operationele leiding van de gemeente dragen. 
 
In het voorjaar van 2018 zullen we met de verschillende groepen leiders en gemeenteleden 
de missie en visie bespreken en doordenken. Doel is dat eind 2018 de gemeente en haar 
leiders de missie en visie herkent en begrijpt zodat we deze vanaf 2019 opnieuw kunnen 
doordenken in de verschillende taakgebieden van de gemeente. 
 
De in dit document gestelde prioriteiten zijn in het verleden al wel met verschillende 
taakteamleiders geheel of gedeeltelijk besproken. De TGL’s wordt elk jaar verzocht om per 
taakgebied te komen tot een deelplan en deelbegroting.  
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b. Missie en Visie VYW 
 
Als het gaat om het opnieuw woorden geven aan de missie en visie van de gemeente dan 
zijn er een aantal zaken die van belang zijn: 
 
1. Een Vineyard gemeente 
 
De waarden prioriteiten en praktijken van een Vineyard gemeente, zoals die in de Vineyard 
Visie cursus worden uitgelegd zijn leidend. Daarnaast zijn er drie dingen onderscheidend:  

a. In een Vineyard Gemeente staat de Koninkrijkstheologie centraal. In de kern komt 
dat neer op gemeente zijn vanuit de verwachting van het gebed dat Jezus ons leerde: 
Uw Koninkrijk kome en Uw wil geschiedde, op aarde zoals in de Hemel. Onze hoop en 
verwachting is dat Gods Koninkrijk hier en nu op aarde zichtbaar wordt en 
doorbreekt. Daarvan zijn wij getuigen en boodschappers. 

b. Daarom neemt het werk en de kracht van de Heilige Geest in een Vineyard 
Gemeente een centrale plaats in. Deze Trooster leert, leidt en bekrachtigd ons in de 
opdracht die Jezus ons meegaf. 

c. Een Vineyard Gemeente is altijd een missionaire gemeente met als primaire 
verlangen nieuwe gemeentes te planten en waar aanbidding van Jezus en de 
bediening van het Koninkrijk wordt vermenigvuldigd. 

 
Kort samengevat zouden we kunnen stellen dat de missie van de Vineyard Gemeente in 
Wageningen daarom is: in de kracht van de Heilige Geest Gods Koninkrijk helpen 
aankondigen en uitbreiden.  
 
2. Roeping gemeente (DNA & profetisch) 
 
In de geschiedenis van de Vineyard Gemeente in Wageningen zijn de bovenstaande drie 
karakteristieken bepalend geweest. Daarnaast zijn er in de loop der jaren meerdere 
profetische woorden gesproken die extra duiding geven over het hoe en wat van onze 
missie. 
 
Twee elementen zijn belangrijk en meermalen bevestigd.  
 
- Gemeente aan een rivier; mensen (met name studenten) komen en spenderen een 

periode in Wageningen en trekken daarna verder. Onze roeping is hen in de tijd dat zij bij 
ons verblijven in Gods genade binnen te brengen en hen toe te rusten om elders 
dezelfde Koninklijke missie voort te zetten. 

- Gemeente in een opwekking; de verwachting en de hoop dat de Heer meer van de 
kracht van de Heilige Geest gaat geven aan de gemeente om ons te bekrachtigen in de 
missionaire opdracht is meermalen profetisch bevestigd. Deze kracht is echter niet van 
ons en niet voor ons. Zij is van Hem en bestemd om de gemeente te bekrachtigen om het 
Koninkrijk van Jezus op elke plaats waar gemeenteleden komen manifest te maken. 
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Deze elementen scheppen verwachting en tegelijk zijn het aanmoedigingen om al in deze 
richting te bewegen. Immers Jezus zegt: ‘Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen 
…’ (Marcus 16:17)  
 
3. Lange termijn 
 
Naast het voorgaande is continuïteit een essentieel aandachtspunt. Opwekking en een 
goede ontwikkeling van de gemeente is niet bedoeld voor een paar jaar maar voorgoed. De 
gedachte dat zegen slechts in seizoenen komt heeft wel een historische maar geen 
theologische basis. De geschiedenis rechtvaardigt vooral de vraag: hoe slaagt een generatie 
er in de zegen die zij heeft ontvangen wel mee te geven aan de volgende. Met andere 
woorden, hoe wordt het plafond van de ene, de vloer van de volgende generatie. Een 
‘cultuur van eren en erven’ waarin eerbied voor wat God in genade openbaart en geeft is 
gekoppeld aan doorgeven en toevertrouwen aan degenen die verder gaan is daarom een 
belangrijk en blijvend thema.  
 
4. Gemeente leiden en gemeente stichten 
 
In deze cultuur past ook de kans voor aspirant leiders om zich voor te bereiden op het 
toekomstig leiderschap van onze gemeente of het stichten en leiden van nieuwe Vineyard 
gemeenten in ons land of daarbuiten. Om die reden is het identificeren, rekruteren en 
trainen van nieuwe leiders een prioriteit en dient de overdracht van het leiderschap in de 
gemeente en het stichten van nieuwe gemeenten een concrete doelstelling te zijn. 
 
5. Gemeente in de tijd 
 
Onze gemeente is een geestelijk thuis voor meerdere generaties en de verschillen tussen die 
generaties zijn veel meer dan alleen de leeftijd en levensfase. Met name de ‘millenials’ 
(jongeren tussen 15 en 30 jaar ) lijken in veel opzichten heel anders in het leven en in de kerk 
te staan dan generaties voor hen. Met hen zullen we de kerk deels opnieuw moeten leren 
invullen zonder dat we de verbinding tussen de generaties verliezen.  
 
6. Samen kerk-zijn 
 
In het afgelopen jaar hebben we veel energie geïnvesteerd in ‘familieberaden’ en 
‘consultaties’. Door gemeenteleden met elkaar in gesprek te gaan over vragen die ons 
gemeente-zijn bepalen hopen we samen steeds beter te kunnen begrijpen welke vertaling 
alles wat ons Vineyard gemeente maakt nodig heeft voor de gemeenteleden. Onderwerpen 
die met name aandacht vragen zijn communicatie en verbondenheid. Hoe en wanneer 
communiceren we zo met elkaar dat de verbinding erdoor versterkt word, met elkaar en 
met onze missie en visie. 
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Jaarplan 2017-2018 
 

PER TAAKGROEP / TAAKTEAM 
 

 

Taakgroep:   Aanbidding 

TGL:   Chiel & Esther Helmus 

Datum:  05-06-2017      

 
1. TAAKGEBIED OMSCHRIJVING TAAKGROEP 
 
Missie: We willen ruimte creëren voor Gods aanwezigheid door middel van muziek en gebed 
zodat wij hem kunnen aanbidden in geest en waarheid. Met de verwachting dat God ons 
ontmoet en zijn koninkrijk gestalte krijgt. Dat mensen hiertoe worden aantrokken en zij God 
ontmoeten. 
 
Visie: De droom is dat door aanbidding en gebed we God ontmoeten op de plek waar we 
samen komen, of dat nu ’s zondags in de dienst is, op kring, of een andere gemeente-
activiteit. We dromen dat wanneer mensen God aanbidden en wanneer we hen 
ondersteunen door gebed en voorbede, mensen in vrijheid komen, genezing ontvangen en 
worden hersteld.  
 
2 A. HOEVEEL TAAKTEAMS ZIJN ER? 
 

1. Geluidsteam 
2. Beamerteam 
3. Aanbiddingsteam 
4. Worship Community 

 
2 B. HOEVEEL MENSEN GEVEN ER MEDELEIDING IN HET TAAKGEBIED? 
 
Binnen de taakgroep Aanbidding: 8. 
 
2 C. HOEVEEL MENSEN BEDIENEN JULLIE IN HET TAAKGEBIED? 
 
De hele gemeente. 
 
2 D. IS HET TAAKGEBIED EEN DIENST AAN GEMEENTELEDEN OF OOK AAN MENSEN BUITEN 
DE GEMEENTE? 
 
95% gemeente; 5% algemeen nut. 



 
 
 
 
 
 

 
© 2017 Vineyard gemeente Wageningen, Postbus 648, 6700 AP, Wageningen.  

Giften overmaken op IBAN NL75 INGB 0000 8916 52 (BIC: INGBNL2A) 
t.n.v. Vineyard Gemeente Wageningen 

 

3 A. WAT IS ER VAN DE PLANNEN EN DE DOELEN VAN HET AFGELOPEN JAARPLAN 
GEREALISEERD? 
 
In het afgelopen jaar hebben 3 doelen centraal gestaan. 
 
1. Ontmoeting 
Een groot deel van dit doel is behaald. Worship Community heeft elke maand 
plaatsgevonden, de aanbiddingleidersoverleggen en de taakgroepdag heeft plaatsgevonden. 
Qua organiseren van activiteiten is dit doel behaald. De opkomst, met name bij Worship 
Community, was niet zoals gehoopt, maar om te benadrukken dat we dit belangrijk vinden, 
zijn we consequent maandelijks bij elkaar gekomen. 
 
2. Verbinding 
De website is een groot deel van het jaar up-to-date geweest. Momenteel niet meer. 
 
3. Groei 
Aanbiddingleiders en muzikanten zijn geestelijk toegerust. Dit is met name gebeurd tijdens de 
Taakgroepdag en low key, tijdens de Worship Community-avonden.  Hierbij is er sprake van 
persoonlijke als geestelijke groei. Groei in praktische zin hebben we gezien door het 
aanschaffen van een nieuwe geluidsset voor zowel de Kapel en de Bevrijdingskerk aan te 
schaffen. Het benodigde bedrag hiervoor is mogelijk gemaakt door diverse individuele giften 
naast het begrootte bedrag voor de geluidsset in de Kapel. De beoogde geluidscursus om 
geluidsmensen toe te rusten met dit mengpaneel te werken heeft plaatsgevonden in maart en 
april. Hiervoor is ook viertal nieuwe geluidsmensen aangetrokken. 
 
3 B. WELKE PLANNEN EN DOELEN ZIJN DOORGESCHOVEN (EN WAAROM)? 
 
Groei is een doel waar wij komend jaar verder in willen investeren. De taakgroep aanbidding 
moet wekelijks veel werk verzetten om de aanbidding in de zondagsdiensten te verzorgen. In 
de huidige vorm lukt dit goed met het aantal mensen dat nu deel uitmaakt van de taakgroep. 
Wel merken we dat de leden van de taakgroep, naast het verzorgen van de aanbidding in de 
zondagsdiensten, weinig tijd hebben voor andere activiteiten van de taakgroep.  Hierdoor is 
ook ook weinig ruimte voor creatieve, nieuwe ideeën.  
 
Om te kunnen blijven groeien formulieren wij de volgende doelen: 
 
3 C. WELKE PLANNEN EN DOELEN ZIJN NIEUW? 
 
1. Groeien 
 
Om een groeiende gemeente op een bredere manier te leiden in aanbidding en ruimte te 
creëren voor het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe ideeën, willen wij dit jaar: 
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• Een “instroomteam” opzetten, om nieuwe muzikanten te leren kennen en/of op te leiden 

• Minimaal één nieuw, extra aanbiddingsteam starten; 

• Twee nieuwe aanbiddingsleiders opleiden; 

• Twee extra geluidsmensen vinden en/of opleiden; 

• Een geluid-coördinator aanstellen; 
  
2. Ontwikkelen 
 
Om de gemeente op een betere manier te leiden in aanbidding, willen wij dit jaar: 

• Met de volledige taakgroep naar de ‘Why We Worship’ dag van Vineyard Amersfoort op 4 
november 2017; 

• Minimaal één muzikale masterclass per instrumentgroep organiseren (drums, bass, gitaar, 
piano, zang, geluid); 

• Online lessen van ‘WorshipU’ gaan luisteren bij ALO. 
 
3. Hosting the Presence 
 
Om meer te ontdekken over hoe we Gods aanwezigheid kunnen “hosten”, willen we dit jaar: 

• Gods aanwezigheid vaker een gespreksonderwerp laten zijn; 

• Na diensten met aanbiddingsleiders reflecteren op Gods merkbare aanwezigheid; 

• Doormiddel van ‘WorshipU’ lessen onderwijs volgen over het hosten van Gods 
aanwezigheid. 

 
4. OP WELKE MANIER ZIJN JE VISIE, MISSIE, PLANNEN EN DOELEN VERBONDEN MET DE 
MISSIE EN VISIE VAN DE GEMEENTE ALS GEHEEL? 
 
Gastvrij voor God is een groot onderwerp in de gemeente. Aanbidding is volgens de Bijbel een 
basis voor God om ons te ontmoeten. Als aanbiddingsleiders willen we daarom groeien in het 
leiden van de gemeente in een ontmoeting met God. Daarmee zijn wij onlosmakelijk 
verbonden aan de missie en visie van de gemeente. We willen beter leren begrijpen wat wij 
kunnen doen om die ontmoeting te hebben en op die plek van ontmoeting te blijven: Groei en 
ontwikkeling dragen bij aan de vergroting en verbetering van onze capaciteit om de gemeente 
de leiden in aanbidding en daarmee een plek van ontmoeting met God.  
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Jaarplan 2017-2018 
 

PER TAAKGROEP / TAAKTEAM 
 

 
 
Taakgroep:   Diaconaat 

TGL:   Djurre Verschoor 

Datum:  juni 2017 

 
1. TAAKGEBIED OMSCHRIJVING TAAKGROEP 
  
Missie: De taakgroep diaconaat bestaat om de gemeente toe te rusten om Gods liefde te 
vertalen naar de praktijk. Het Griekse woord διακονος, diakonos, betekent dienaar. God heeft 
een iedereen gaven geschonken en we willen samen leren om onze gaven in te zetten tot 
dienstbaarheid aan de ander, zowel binnen als buiten onze gemeente.  
 
Visie: Door betrokken te zijn op de ander, binnen de gemeente en in de samenleving, willen 
we elkaar dienen met barmhartigheid (liefde) en gerechtigheid (recht), maar ook gericht zijn 
op goed rentmeesterschap. Door mensen praktische ondersteuning te bieden, komt de 
gemeente zelf ook tot zijn bestemming. 
 
2 A. WELKE TAAKTEAMS ZIJN ER? 
 
Er zijn 2 taakteams:  

1. Binnen 
a. Coördinatie, Zegen & Zorg – Jedidja Verhaaf en Suzanne de Jong 
b. Kaarten en bloemen – Frans en Janet van de Have 
c. Babyshowers – Kristel Vlot en Geda Lutgendorff 

2. Buiten 
a. Diaconale collectes, Vluchtelingen en KerkNet – Herman van Eck 
b. DWPW (Isofa en Present) – Leontine van Eck 
c. ISNW – Rikje van de Weerd 

 
Naast degenen die deel zijn van de taakteams zijn er gemeenteleden die binnen en/of buiten 
de gemeente diaconaal betrokken zijn. In dit plan willen we hen ook meenemen. 
 
2 B. HOEVEEL MENSEN GEVEN ER MEDE LEIDING IN HET TAAKGEBIED?  
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Met 6 personen, in totaal zijn we met 10 personen. 

 

2 C. HOEVEEL MENSEN BEDIENEN JULLIE IN HET TAAKGEBIED?  
 
De taakgroep diaconaat wil iedereen uit de gemeente toerusten om Gods liefde te vertalen 
naar de praktijk. 
 

2 D. IS HET TAAKGEBIED EEN DIENST AAN GEMEENTELEDEN OF OOK AAN MENSEN BUITEN 
DE GEMEENTE? (geef s.v.p. een geschat percentage) 
 
Moeilijk exact vast te stellen: schatting 50/50. Ondersteuning van diaconale projecten in 
Wageningen en de wereld d.m.v. geld en mensen. 
 
3 A. WAT IS ER VAN DE PLANNEN EN DE DOELEN VAN HET AFGELOPEN JAARPLAN 
GEREALISEERD? 
 
Algemeen 

• Er is een taakgroepleider gevonden en 6 extra teamleden 

• Er is een start gemaakt met een visie voor Diaconaat Binnen en Buiten 

• Er is een voorstel gemaakt voor beleid m.b.t. omgaan met financiële noodhulpvragen 

• Er is structureel overleg gekomen met aangrenzende taakgebieden (Diaconaat, Kringen, 
Pastoraat, Gebed) 

• Er is gewerkt aan het completeren van de gemeentealmanak (incl. geboortedata, 
huwelijksjubilea) en daarmee is de zichtbaarheid en vindbaarheid van leden vergroot 

• Er is gewerkt aan een overzicht van de behoeften en krachten van gemeenteleden 

• Er is drie keer met het leidersteam samengekomen om de stand van zaken, plannen en 
vacatures te bespreken 

 
Binnen 

• Aandacht: 
o Zegen & Zorg is onderdeel geworden van de infomail incl. contactgegevens 
o Kaartjeszondagen gestart op elke derde zondag van de maand 

• Attenties 
o Er is ? personen een attentie gegeven in de vorm van een kaartje 
o Er is ?? personen een attentie gegeven in de vorm van een bloemetje 

• Afspreken 
o Er is rondom ?? personen een groep mensen gevormd om ter ondersteuning voor 

lange termijn (structureel) 
o Er is rondom ?? personen een groep mensen gevormd om ter ondersteuning voor 

korte termijn (incidenteel) 
o Er zijn ?? babyshowers georganiseerd 

• Acties 
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o Er zijn twee acties geweest vanuit een financiële hulpvraag 
o Er zijn ?? acties geweest voor praktische ondersteuning 

• Budget 
o Van het budget van 350 euro is er ongeveer 50 euro besteed voor zover nu bekend 

 
Buiten 

• Collectes 
o Er is maandelijks een diaconale collecte geweest voor verschillende diaconale 

doelen verbonden aan de Vineyard, Wageningen of de wereld. Namelijk: 
 

September 2016 Inloopcentrum M17 

Oktober 2016 Mefiboseth (vast) 

November 2016 Kerstmaaltijd VOD 

December 2016 Mosul 

Januari 2017 Schuldhulpmaatje 

Februari 2017 MedAir (Bouke P & Annegreet) 

Maart 2017 Train to Change (vast) 

April 2017 Hongersnood Afrika 

Mei 2017 Fonds Vakantiegeld Delen (vast) 

Juni 2017 Komt Eet 

 
 
Daarnaast zijn we verbonden aan de onderstaande projecten: 

• Vluchtelingen 
o M.b.t. nieuwe vluchtelingen: 
o M.b.t. VOD: VY participeert d.m.v. een financiële bijdrage. 

• KerkNet 

• DWPW 

• ISNW 
o VY ondersteunt ISNW door een afvaardiging in het bestuur (Rikje) en door aan de 

gevraagde financiële bijdrage te gaan voldoen 

• Markt 17 
o VY participeert d.m.v. een financiële bijdrage en vanuit gemeenteleden individueel 

 
3 B. WELKE PLANNEN EN DOELEN ZIJN DOORGESCHOVEN (EN WAAROM)?   

• Lijst met beschikbaarheid van gemeenteleden actueel houden door nieuwe mensen ook 
enquête te laten invullen.  
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• Persoonlijke hulp te bieden op basis van aanvraag of doorverwijzing vanuit het loket. Het 
bestaan en de werking van het loket zijn tot nog toe niet duidelijk. 

o Opmerking: Zegen & Zorg in de infomail (reeds opgezet), flyer in de kerk (in 
ontwikkeling), ontmoetingen herdersgroep (reeds opgezet), kaartjeszondagen 
(reeds opgezet), eigen netwerk taakgroep (whatsapp-groep?), overzichtsdocument 
noden en acties (in ontwikkeling) moeten zorgen dat iedereen voldoende in beeld 
is.   

• Lunch met diaconaal actieve mensen ter bemoediging. 

• Kringen treden naar buiten door 1x per jaar een klus te doen met St. Present of zich aan te 
melden als kookploeg, afwasploeg voor Markt17, inloophuis, koken met vluchtelingen. 

• Promoten van interkerkelijke diaconale initiatieven. 
o Opmerking: koppelen aan collectes voor die initiatieven, via infomail, via kringen 

• De betrokkenheid bij East Kids Club (EKC), beide financieel en in mensuren, promoten. 
Hoewel dit was ondergebracht bij kinderwerk is het karakter meer diaconaal. De 
investering in relaties door EKC in de wijk Patrimonium past goed binnen het diaconaat en 
ons doel betrokken te zijn in de Wageningse samenleving. Er zijn trouwens veel 
gemeenteleden die een nieuwe woning krijgen in deze wijk. 

• Tieners inschakelen bij afwassen (evt. koken) voor Inloopcentrum Markt 17 of voor 
vluchtelingen. 

• Tieners doen diaconale reizen (Rome reis) 
 
3 C. WELKE PLANNEN EN DOELEN ZIJN NIEUW? 
 
Algemeen 

• Verdieping en aanscherping visie d.m.v. het volgen van VI Vak ‘Ministry to the poor’ met 
meerdere personen van de taakgroep. 

• Binnen en Buiten: Bemoedigen van en ondersteuning verbeteren aan actieve 
gemeenteleden buiten directe betrokkenheid bij de taakgroep (wie-wat-waardering) 

• Flyer ontwikkelen om zichtbaarheid van o.a. diaconaat te vergroten binnen gemeente 

• Communicatie vanuit Diaconaat naar gemeente verbeteren op meerdere niveaus: wat 
bieden we, wat verlangen we, wat gebeurt er al.  

 
Binnen 

• Algemeen: 
o Meer beeld krijgen van de noden in de gemeente 
o Een herhaling van de enquête lijkt ons een goed idee 
o Een diaconaatlunch ter bemoediging en aansporing van zorg voor mensen binnen 

(en buiten) de gemeente 
o We zouden ook nog wel wat meer onderwijs willen of willen kijken hoe andere 

gemeente diaconaat vormgeven 
o We willen definiëren wat we willen bereiken met diaconaat Binnen zodat we ook 

weten wanneer er ruimte ontstaat om onze betrokkenheid naar buiten (de stad 
Wageningen) te vergroten. 
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• Aandacht: 
 

o ? 

• Attenties 
o ? 

• Afspreken 
o ?  

• Acties 
o Indien nodig zullen ondersteunende acties worden opgezet voor gemeenteleden 

die een praktische of financiële hulpvraag hebben 
 
Buiten 

• Algemeen: 
o Kringen / kwadranten / tieners? aanmoedigen minimaal 1x per jaar een diaconale 

activiteit te doen bij bv Present, KomEet, Markt 17 
o Een diaconaatlunch ter bemoediging en aansporing van zorg voor mensen buiten 

(en binnen) de gemeente 
 

• Collectes 
o De maandelijkse diaconale collecte voor verschillende diaconale doelen 

verbonden aan de gemeente, Wageningen en de wereld wordt doorgezet. 
o Tegelijk met of in plaats van collectes kan een oproep gedaan worden om uren te 

geven aan een diaconaal initiatief. 
 
Planning 2018 

September 2017 NNB 

Oktober 2017 Mefiboseth (vast) 

November 2017 Kerstmaaltijd VOD 

December 2017 NNB 

Januari 2018 NNB 

Februari 2018 NNB 

Maart 2018 Train to Change (vast) 

April 2018 NNB 

Mei 2018 Fonds Vakantiegeld Delen (vast) 

Juni 2018 NNB 
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• Vluchtelingen 
o M.b.t. nieuwe vluchtelingen: VY zet zich in om (taal)maatjes te werven. 
o M.b.t. VOD: VY participeert d.m.v. een financiële bijdrage. VY zet zich in om 

maatjes te werven. VY zet zich in voor een kerstpakketten actie voor VOD. 
 

4. OP WELKE MANIER ZIJN JE VISIE, MISSIE, PLANNEN EN DOELEN VERBONDEN MET DE 
MISSIE EN VISIE VAN DE GEMEENTE ALS GEHEEL? 
  
De genetic code of the Vineyard stelt het volgende. Vrij vertaald:  
‘… dat we een missie hebben om (o.a.) bewogen te zijn met degenen die nog geen relatie 
hebben met de Vader’. De visie vermeldt o.a. dat ‘… we optimaal aansluiten bij de behoeften 
van degenen die de Vader nog niet kennen’. 
 
Jezus heeft ons het verlangen gegeven om steeds meer op Hem te lijken. Als we werkelijk iets 
begrepen hebben van de 3 G’s (gratie, genade, gunst), dan komt vanzelf de vierde G tot stand. 
Dan zal er sprake zijn van bewogenheid (compassie) en dan zal dat een integraal deel zijn van 
onze identiteit. We verlangen ernaar dat het werk van de taakgroep diaconaat niet gezien 
wordt als een opgave, maar dat het een verlangen van binnenuit is, om te worden zoals Jezus. 
 
Het bereiken van de mensen die nog geen relatie hebben de vader is in deze post-christelijke 
samenleving niet eenvoudig. De taakgroep Evangelisatie zal met dezelfde vraag worstelen. 
Maar juist door middel van diaconale presentie in de samenleving, door het bieden van 
praktische hulp, kun je Gods liefde voor zijn mensen tonen en je geloof voor mensen uitleven, 
met alle beperkingen en grenzen die hierin te ervaren zijn.  
 
Vaak zullen gemeenteleden die ook relaties aangaan met mensen die deze praktische hulp 
ontvangen. Dat geeft God nieuwe mogelijkheden om als zijn instrument ingezet worden. 
Hiermee zijn we verbonden aan de missie en de visie van de gemeente. 

http://dustinhedrick.com/renaissanceofasoul/missional-church-planting/foundational-teachings-by-john-wimber-for-church-plants/the-vineyard-genetic-code-1992-john-wimber/
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Jaarplan 2017-2018 
 

PER TAAKGROEP / TAAKTEAM 
 

 
 

Taakgroep: Kringen & evangelisatie 

TGL:  Djurre & Eva Verschoor 

Datum: 21 juni 2017 

 

 
1. TAAKGEBIED OMSCHRIJVING TAAKGROEP 
 
Missie: De taakgroep kringen en evangelisatie bestaat om de gemeente toe te rusten om Gods 
liefde te vertalen naar de praktijk. 
 
Visie: … 
 
2. INRICHTING TAAKGROEP 
  
2 A. HOEVEEL TAAKTEAMS ZIJN ER?  
 
Drie, te weten: 

• Evangelisatie 

• Welkom / gastvrijheid 

• Kringen / kwadranten (inclusief Vineyard Visie cursus) 
 
2 B. HOEVEEL MENSEN GEVEN ER MEDE LEIDING IN HET TAAKGEBIED?  
 
Naast de taakgroepleiders:  

• Evangelisatie: Eva, Hilde en Marjolein 

• Kringen/kwadranten: Djurre, Eva en twee mensen op het oog die we gaan vragen om ons 

team te versterken. 

• Welkom: Eva 

 
2 C. HOEVEEL MENSEN BEDIENEN JULLIE IN HET TAAKGEBIED?  
 
De hele gemeente. Het uitgangspunt is dat in de toekomst iedereen deelneemt aan een 
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kwadrant en iedereen zich welkom voelt. 
 
2 D. IS HET TAAKGEBIED EEN DIENST AAN GEMEENTELEDEN OF OOK AAN MENSEN BUITEN 
DE GEMEENTE?  
 
75 % gemeente; 25% buiten de gemeente. (stip op de horizon). Komend jaar ligt de 
verhouding waarschijnlijk op 90% gemeente en 10% buiten de gemeente. 
 
3. PLANNEN (inleiding) 
 
Kringen/kwadranten  
 
Naast de klassieke kringen is er in seizoen 2016-2017 met drie vormen geëxperimenteerd: 
binnenkringen, buitenkringen en kwadranten. Naar aanleiding van de geleerde lessen en 
ervaringen willen we in 2017-2018 pilots starten met binnen- en buitenkwadranten. Een 
uitgebreide analyse en uitleg van het voorstel voor 2017-2018 is te vinden in de presentatie in 
bijlage 1. Gemeenteleden kunnen zich opgeven/aanmelden om te participeren in de pilots, 
inclusief thema/vragen waarin men verder wil groeien. De definitieve indeling wordt gemaakt 
door de taakgroep. Om het concept kwadrant uit te leggen zullen er gezamenlijke 
startavonden zijn in september. Aparte startavonden zullen er zijn voor binnenkwadranten en 
buitenkwadranten.  

Kwadrant: groep van 3-6 personen waarbinnen intieme relaties ontwikkelen en intentionele 
gerichte groei plaatsvindt. Hiermee willen we groei op dagelijks niveau en verbinding in de 
gemeente bevorderen. Het kwadranten concept in bijlage 2 blijft de basis voor elke kwadrant.  

• Binnenkwadrant: Een specifiek thema met leerdoelen bindt de leden van het kwadrant in 

hun gezamenlijke groeiproces.  

• Buitenkwadrant: Het doel van het buitenkwadrant is het stimuleren van verbinding en 
relaties met de buitenwereld. Hiermee willen we groei in getuigende levensstijl 
bevorderen. Buitenkwadranten worden gevormd n.a.v. passieavonden: waar liggen jouw 
passies en contacten en hoe kunnen we daaromheen buitenkwadranten vormen. 

Evangelisatie  

• Evangelisatie activiteiten inclusief onderwijs: minimaal 1 keer in de maand vindt een 
evangelisatie activiteit plaats waarbij gemeenteleden kunnen oefenen. Samen met de 
huidige groep deelnemers wordt de vorm bepaald 

• Buitenkwadranten ondersteunen: zie hierboven. 
 
Welkomsteam/gastvrijheidteam 

• Verbindende activiteiten organiseren: minimaal 4 per jaar 

• Gemeenteleden en nieuwe bezoekers welkom laten voelen en een goede eerste indruk 
geven. Groter welkomsteam opbouwen en trainen 

• Follow-up proces organiseren voor gasten 
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Vineyard visie cursus (valt onder kringen) 

• Minimaal drie VVC’s per jaar 

• Team organiseren die dit verzorgt en leider zoeken 
 
 
3 A. WAT IS ER VAN DE PLANNEN EN DE DOELEN VAN HET AFGELOPEN JAARPLAN 
GEREALISEERD? 
 

Kringen  

Kwadranten realisatie: Er zijn zes kwadranten gestart als pilot. Voor september vindt de 
eindevaluatie plaats. Tussenevaluatie was positief. Geld is besteed aan printen van materiaal 
en mappen. Mappen worden gebruikt voor 2017-2018. 

Binnenkringen realisatie: Twee binnenkringen pilots zijn gestart ‘Groeien in je relatie met God’ 
en ‘Omega’. Beide binnenkringen eindigen in juni. De evaluaties vinden plaats voor de 
zomervakantie. Geen budget gebruikt voor binnenkringen. Materiaal is door deelnemers of 
leiders zelf betaald (had niet gehoeven). 

Welkomsteam (verbindende activiteiten en communicatie): Er is een nieuwe flyer ontworpen 
en gedrukt. Welkomspakketjes zijn gemaakt voor nieuwe mensen. Drie verbindende 
activiteiten zijn georganiseerd, waarbij leden van de gemeente ook zelf 
eten/drinken/producten meenamen om de kosten te beperken en het gevoel van delen te 
vergroten. Activiteiten: Vineyard Festival, Paaspicknick en Zomerwandeling. Deze verbindende 
activiteiten zijn zeer positief ontvangen en we proberen ook komend jaar minimaal vier keer 
per jaar iets te organiseren, mede op basis van de vragenlijst die gemeenteleden hebben 
ingevuld. Er is ook een welkomstbord aangeschaft die we buiten op de stoep zullen plaatsen. 

Evangelisatie 

Buitenkring realisatie: De verwachting was dat de brainstormavond zou resulteren in 
minimaal drie buitenkringen die ook budget nodig zouden hebben. Helaas was er geen 
commitment voor de uitvoering. De buitenkring Rhenen (Leo en Hilde) en Ede (Marjolein) 
hebben geen kosten gedeclareerd. Budget gereserveerd voor buitenkringen is ten dele 
gebruikt voor onderwijsmateriaal evangelisatie: Firestarters dvd’s en werkboeken. Opkomst 
evangelisatie bijeenkomsten was niet hoog, maar de kwaliteit van het groepsleerproces was 
goed.  

Evangelisatie realisatie: HOTS is breder gemaakt naar evangelisatie op zaterdagochtend 
inclusief onderwijs en gezamenlijk gebed. Voor het onderwijs zijn de dvd’s en de vertaalde 
readers van Firestarters gebruikt. De kosten voor de reader zijn voor deel door de deelnemers 
zelf betaald. De kapel is bezet op zaterdagochtend tot 14.00 uur, daarom is Markt 27 gehuurd. 
Evangelisatie materiaal is aangeschaft en visitekaartjes voor de gemeente. Er is daarnaast nog 
een evangelisatietraining en actie georganiseerd op 17 juni, met een externe 
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zendeling/evangelist die werkt in Griekenland. Een deel van de kosten is door de deelnemers 
zelf betaald.  

Groot deel van het budget niet uitgegeven omdat er geen mensen zijn gevonden om het op te 
zetten en te organiseren. Door buitenkwadranten te vormen hopen we hier verandering in te 
brengen. 

3 B. WELKE PLANNEN EN DOELEN ZIJN DOORGESCHOVEN (EN WAAROM)? 
 
Zie bovenstaande plannen die niet zijn gelukt. De plannen zijn onderdeel van de strategie die 
ongewijzigd blijft. De invulling van de plannen kan wel wijzigen door de structuur en 
werkwijze. 

 
3 C. WELKE PLANNEN EN DOELEN ZIJN NIEUW? 
 
Organiseren van pilots met de nieuwe kwadranten.  

 
Fasering: Dit jaarplan is een onderdeel van de langetermijnstrategie. Het eerste jaar is gericht 
op het opdoen van ervaringen met de nieuwe vormen middels pilots. De huidige kringen 
blijven deels bestaan. De evangelisatieactiviteiten worden indien mogelijk ingebed in 
buitenkringen. De vormen worden apart uitgewerkt in SMART doelen en plannen, waarbij de 
ervaringen vanuit de pilot uiteraard meegenomen worden.  
 
4. OP WELKE MANIER ZIJN JE VISIE, MISSIE, PLANNEN EN DOELEN VERBONDEN MET DE 
MISSIE EN VISIE VAN DE GEMEENTE ALS GEHEEL? 
 
De genetische code van de Vineyard verwoord hoe kringen passen in het DNA van de 
gemeente: ‘De kleine groepen vormen de basisstructuur van de gemeente, de plek waar je je 
thuis voelt, waar je erbij hoort, waar relaties zich ontwikkelen, waar we onszelf kunnen zijn, 
waar we kunnen groeien, waar discipelschap plaatsvindt en waar bediening in de praktijk 
wordt gebracht.’ 
 
Deze beschrijving geeft aan waar de kleine groepen / kringen voor dienen. Deze plek creëren 
we gezamenlijk en ieder lid heeft daarin een verantwoordelijkheid. De basiskenmerken van de 
kleine groepen hebben betrekking op zowel de naar binnen als naar buiten gerichte groepen. 
De focus van een groep kan verschillen, maar deze basis blijft hetzelfde als randvoorwaarden 
voor gezonde groei. 
 
Door middel van de kleine groepen (in combinatie met de zondagdiensten) willen we groeien 
in 4B discipelschap en als 4G gemeente.  

• De 4 B’s van discipelschap zijn: Boven (relatie met God), Binnen (relatie met de 
gemeente), Buiten (relatie met de wereld), Basis (christelijke identiteit, karakter, 
bediening, gaven). 
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• De 4 G’s van onze gemeente zijn: Gratie (niet krijgen wat je wel verdient), Genade (wel 
krijgen wat je niet verdient), Gunst (leven vanuit Gods voorziening), Geven (doorgeven 
wat je zelf ontvangt). 
 

In onze missie richten wij ons op onze bestemming: het grote gebod (Mattheus 22:37-39) en 
de grote opdracht (Mattheus 28:18-20). Dit werken we uit binnen de kleine groepen en door 
ons te richten op de pijlers van groei en onze genetische code.  

 



 
 
 
 
 
 

 
© 2017 Vineyard gemeente Wageningen, Postbus 648, 6700 AP, Wageningen.  

Giften overmaken op IBAN NL75 INGB 0000 8916 52 (BIC: INGBNL2A) 
t.n.v. Vineyard Gemeente Wageningen 

Jaarplan 2017-2018 
 

PER TAAKGROEP / TAAKTEAM 
 

    

Taakgroep:  Kinderwerk 

TGL: Judith Goud en Astrid Smith 

Datum: 10-mei-2016     Versie nummer: 0.2 

 

    

 
1. TAAKGEBIED OMSCHRIJVING 
 
De taakgroep kinderwerk heeft tot doel ouders van kinderen van 0 jaar tot en met groep 8 van 
de basisschool te ondersteunen in het hun kinderen leren wandelen in het geloof. 
We hebben de visie dat God kinderen als volwaardige partners in wil zetten in Zijn Koninkrijk 
en gebruiken in het Lichaam van Christus. Daarom willen we de kinderen trainen en toerusten 
zodat ze zullen ontdekken hoe groot God is, wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft en dat de 
Heilige Geest in hen woont en door hen werkt.  
 
Tijdens de zondagsdienst hebben de kinderen aparte diensten waarin ze persoonlijk met Jezus 
kennismaken en Gods stem (beter) leren te verstaan, maar ook hoe de bijbel in elkaar zit en 
wat Gods plan met hen is. Verder is er aandacht voor het zelf (leren) aanbidden van God, 
onderlinge relaties en wat het betekent deel te zijn van een gemeente en actief uitstappen 
om voor anderen iets te betekenen. 
 
2. TAAKGROEP ORGANISATIE 
 
2 A. HOEVEEL TAAKTEAMS ZIJN ER?  
 
De taakgroep kinderwerk bestaat op dit moment uit 4 taakteams: voor de Schatjes (0-2 jaar), 
Schateiland (2-4 jaar), Schatgravers (groep 1 en 2 van de basisschool) en de Schatvinders 
(groep 3 t/m 8 van de basisschool).  
 
2 B. HOEVEEL MENSEN GEVEN ER MEDE LEIDING IN HET TAAKGEBIED?  
 
Elk taakteam heeft een taakteamleider, deze geeft leiding aan de kinderwerkers in haar/zijn 
team (een aantal volwassenen en diverse tieners). 
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2 C. HOEVEEL MENSEN BEDIENEN JULLIE IN HET TAAKGEBIED?  
 
Op dit moment zijn er ongeveer 60 kinderen die regelmatig de kinderdiensten bezoeken.  

De kinderdienst tijdens de dienst voor volwassenen staat voornamelijk ten dienste van 
gemeenteleden (waaronder 60 kinderen), maar het meenemen van vriendinnetjes/vriendjes 
wordt aangemoedigd. De KinderKerk wil graag openstaan voor alle kinderen in de 
leeftijdsgroep, dus ook van buiten de kerk. 
 
2 D. IS HET TAAKGEBIED EEN DIENST AAN GEMEENTELEDEN OF OOK AAN MENSEN BUITEN 
DE GEMEENTE?  
 
Gezien het geringe aantal kinderen van buiten de gemeente dat de kinderdiensten bezoekt 
staat 95% van de activiteiten ten dienste van de gemeente en 5% daarbuiten. 
 
3 A. WAT IS ER VAN DE PLANNEN EN DE DOELEN VAN HET AFGELOPEN JAARPLAN 
GEREALISEERD? 
 

• Kinderaanbiddingsteams: Er zijn meerdere mensen gevraagd, maar dit heeft nog niet 

geleid tot voldoende teams voor alle zondagen. 

• Rekruteren en trainen van leiders: er is een trainingsbijeenkomst georganiseerd om de 

leiders in het kinderwerk en ouders te trainen van alle Vineyards in Nederland. De meeste 

taakteamleiders hebben binnen hun eigen team diverse trainingen georganiseerd. 

• Volwassenen in de gemeente betrekken bij de kinderen: Het gebed voor kinderen door de 

kringen van de gemeente is geëvalueerd en een hernieuwde kennismaking is ophanden. 

• Diensten voor alle leeftijden: Er zijn 2 kinderkerk XXL diensten georganiseerd. In 

samenwerking met andere taakgroepen zijn met kerst, pasen en pinksteren 

‘gezinsdiensten’ georganiseerd. 

• Evangelisatie: Tijdens de interkerkelijke dienst, hebben wij het kinderprogramma voor 4- 

12 jarigen onder onze hoede genomen. Dit programma hebben we opengesteld voor 

kinderen van buiten. Hiervoor hebben we reclame gemaakt op alle basisscholen van 

Wageningen en via de kinderen van de zondagsschool. Er zijn 125 kinderen aanwezig 

geweest bij het programma dat werd ingevuld door Matthijs Vlaardingerbroek. 

• Onderwijs aan alle generaties: Tijdens het gemeenteweekend  en een ‘peer’ 

groepsactiviteit georganiseerd in de vorm van ‘over de streep’. De kinderkerk XXL is ook 

een voorbeeld van een intergenerationele activiteit die zeer positief ontvangen werd. 

• Evalueren: Met vertrekkende leiding is een evaluatiegesprek gehouden en het onderwerp 

is besproken met de teamleiders. 

 

3 B. WELKE PLANNEN EN DOELEN ZIJN DOORGESCHOVEN (EN WAAROM)? 
 



 
 
 
 
 
 

 
© 2017 Vineyard gemeente Wageningen, Postbus 648, 6700 AP, Wageningen.  

Giften overmaken op IBAN NL75 INGB 0000 8916 52 (BIC: INGBNL2A) 
t.n.v. Vineyard Gemeente Wageningen 

• Kinderaanbiddingsteams: Zie boven. 

• Rekruteren en trainen van leiders: Dit blijft een aandachtspunt. 

• Volwassenen in de gemeente betrekken bij de kinderen: We willen graag doorgaan met de 

kinderkerk XXL, omdat het een goede manier blijkt om de generaties bij elkaar te 

betrekken. Het bidden voor de kinderen in de volwassendienst willen we graag opnieuw 

onder de aandacht brengen.  

• Gemeenschap (Diensten voor alle leeftijden): We zouden graag het organiseren van 

‘gezinsdiensten’ met andere taakgroepen doorzetten. 

• Onderwijs aan alle generaties: We zouden graag een of meer sprekers uitnodigen om ons 

te onderwijzen over onderwerpen die alle generaties raken, bv.  geloofsopvoeding, actief 

zijn in de gemeente, intergenerationaliteit, etc. 

 
3 C. WELKE PLANNEN EN DOELEN ZIJN NIEUW? 
 
Geen. 
 
 
4. OP WELKE MANIER ZIJN JE VISIE, MISSIE, PLANNEN EN DOELEN VERBONDEN MET DE 
MISSIE EN VISIE VAN DE GEMEENTE ALS GEHEEL? 
 
Het zorgen voor kinderen, toerusten en op laten groeien binnen de veiligheid van een 

gemeenschap van Gods liefde zorgt dat … Hiermee zijn we verbonden aan de missie en visie 

van de gemeente. 
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Jaarplan 2017-2018 
 

PER TAAKGROEP / TAAKTEAM 
 

 

 
Taakgroep:   Begeleiding & Pastoraat (SOZO / genezing / counseling) 

TGL:   Gerrit en Aukje Adema 

Datum:  10 mei 2017 

 

 

 
1. TAAKGEBIED OMSCHRIJVING TAAKGROEP 
 
Onze missie is dat we handen en voeten geven aan Gods opdracht verwoord in Jes. 61:1 “De 
geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het 
goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om 
aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding,” 
Heling - Aanvaarding - Richting - Toerusting van ons HART, zijn processen die we allemaal op 
verschillende momenten en vanuit verschillende uitgangspunten nodig hebben. Hoe staat het 
met jouw hartgesteldheid voor God, je naaste en jezelf? Vanuit 4G (Genade, Gratie, Gunst, 
Geven) Stilstaan bij het Helende genadewerk van Jezus aan het kruis waardoor jij voor altijd 
Aanvaard bent voor God, Richting krijgt in je leven en uiteindelijk Toegerust wordt om zelf 
weer verder uit te kunnen delen. Aan dit proces biedt de taakgroep Vineyard 4G Pastoraat 
ondersteuning zodat je je in Gods lichaam (zijn gemeente) steeds vrijer kunt bewegen en kunt 
uitdelen. 
 
De taakgroep biedt gerichte hulp door speciaal daarvoor getrainde personen. waarin ruimte is 
voor innerlijke genezing en bevrijding. Verder is er een team voor het orgnaniseren van 
huwelijksconferenties (LAM). 
 
Als iemand specialistische hulp nodig heeft, kunnen wij meedenken wij bij de doorverwijzing 
naar externe hulpaanbieders die dichtbij onze christelijke identiteit staan. 
 
2 A. HOEVEEL TAAKTEAMS ZIJN ER? 
 
Er zijn drie teams. Waar er voorheen sprake was van verschillende teams is besloten de teams 
te integreren en meer te werken met aandachtsgebieden en specialisaties binnen het team. 
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De aandachtsgebieden blijven wel sozo/genezing/begeleiding en pastoraat (counseling). 
Reden hiervoor was het behapbaar maken van de tijdsbesteding aan vergaderingen en 
toerustingsavonden voor de deelnemers. Diverse deelnemers zaten in twee of meer 
taakteams. Deze aanpak heeft ervoor gezorgd dat de taakgroepavonden steeds goed bezocht 
zijn voor toerusting en team opbouw. 
 
2 B. HOEVEEL MENSEN GEVEN ER MEDE LEIDING IN HET TAAKGEBIED? 
 
Vier mensen: Hans en Lidy Been voor huwelijksconferenties en Els Vink ondersteunt de leiding 
door planning van de sozo's. 
 
2 C. HOEVEEL MENSEN BEDIENEN JULLIE IN HET TAAKGEBIED? 
 
Vanuit het Sozoteam: 
Dit jaar is het totale aantal gegeven sozo's: (in de periode van 1 sept 2016 tot eind juni 2017) 

• Intern hebben 22 mensen een sozo ontvangen. 

• Intern zijn er 18 sozo's gegeven. 

• Extern hebben 4 mensen een sozo ontvangen. 

• Extern zijn er 4 sozo's gegeven.  
 
Er wordt voor 3 mensen op regelmatige basis gebeden voor genezing. Daarnaast wordt er met 
enige regelmaat apart voor genezing gebeden.  
 
Vanuit het counselingsteam (begeleiding en pastoraat): 
Vanuit het counselingsteam zijn er zeven levenslijntrajecten afgerond, waarvan zes als interne 
toerusting van teamleden en één als intern binnen de gemeente. Inmiddels zijn twee trajecten 
aangevraagd door gemeenteleden. Er zijn daarnaast verschillende begeleidingen met gebed 
voor gemeenteleden op eigen aangevraagde onderwerpen. 
 
Vanuit het op te richten counselingsteam willen we eerst intern ervaring opdoen en dan net 
als sozo evalueren of we dit extern kunnen aanbieden. Inmiddels willen we evalueren of er 
mogelijk buiten de gemeente meer vraag is.  
 
2 D. IS HET TAAKGEBIED EEN DIENST AAN GEMEENTELEDEN OF OOK AAN MENSEN BUITEN 
DE GEMEENTE? 
 
Zie hierboven. 
 
3 A. WAT IS ER VAN DE PLANNEN EN DE DOELEN VAN HET AFGELOPEN JAARPLAN 
GEREALISEERD? 
 

• Er zijn conform planning verschillende trajecten van teamleden afgerond en er is zich op 
vraag naar meer begeleiding bij een team dat net hiervoor klaar staat. 

• Vanuit het sozoteam zijn op structurele basis sozo's aangeboden aan gemeenteleden en 
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aan externen. Op verschillende momenten in de week kan een sozo worden ingepland in 
de kapel. 

• Door het team voor huwelijksconferenties is “Love After Marriage” dit jaar twee keer  met 
succes georganiseerd, samen met andere gemeenten. De tweede keer waren er 
beduidend minder aanmeldingen. Mogelijk is meer spreiding in de tijd nodig tussen de 
conferenties. 

• Jan en Jennine Rook van Stichting Kidron hebben een opfris avond gegeven.  

• Er zijn nieuwe vormen van Sozo ontworpen en geïntroduceerd: jubeljaar sozo en body 
work.  

 
3 B. WELKE PLANNEN EN DOELEN ZIJN DOORGESCHOVEN (EN WAAROM)? 
 

• Andere vormen van Sozo zijn nog niet aangeboden. Er zijn twee mensen gestopt in het 
sozoteam en er is geïnvesteerd in nieuwe teamleden. Om dezelfde reden is ook gewacht 
met Shabar.  

• Bekijken hoe en wanneer kennis met betrekking tot het voeren van lichte pastorale 
gesprekken en de invloed van 7 life hierop kan worden geïntegreerd in de benadering van 
het counselingsteam, is doorgeschoven vanwege ziekte van een van de personen die dit 
konden brengen.  

 
3 C. WELKE PLANNEN EN DOELEN ZIJN NIEUW? 
 

• De verantwoordelijkheid voor gebed na de dienst valt inmiddels ook onder onze 
taakgroep. Om de benadering hierin te vernieuwen en op te frissen is besloten om na 
september toerustingsavonden te bieden in samenwerking met taakgroep gebed.  

• Degenen die ook deelnemen aan de taakgroep tieners hebben aangegeven per maand 
een avond open te stellen specifiek voor diepere begeleidingsgesprekken met tieners. 

• Nieuw is dat we willen onderzoeken in hoeverre VI trainingen op het gebied van de 
taakgroep aangeboden kunnen worden aan de taakgroepdeelnemers. 

• Toerusting blijft van belang maar we willen dat het in balans is met uitvoering. 
Overwogen wordt dit jaar met het team te kijken wat de verlangens zijn. Een oprfrisavond 
of weekend calculeren we daarbij in. Dit kan met Kidron of met een bedieing op andere 
andachtsgebieden (bijvoorbeeld meer op het terrein van lichamelijke genezing). 

• Voor sozo vinden we het belangrijk dat de deelnemers naar de sozoconferentie gaan en 
de leiders naar de sozo summit. 

• We blijven evalueren hoe de teamvorming loopt en willen volgend jaar kijken of en hoe 
we meer mensen uit ons team in een eerder stadium kunnen betrekken bij het 
meedenken met plannen voor het volgende jaar.  

 
4. OP WELKE MANIER ZIJN JE VISIE, MISSIE, PLANNEN EN DOELEN VERBONDEN MET DE 
MISSIE EN VISIE VAN DE GEMEENTE ALS GEHEEL? 
 
Door Vineyard 4G begeleiding en pastoraat willen we handen en voeten geven aan het 
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centraal stellen van Gods Koninkrijk in Wageningen en omgeving. In alle bedieningen die 
worden aangeboden alsook de trainingen komen de 4 G's tot uitdrukking: 

• Genade die vloeit uit het offer van Jezus is bij alle gebeden en gesprekken de basis. Alle 
teamleden zijn getraind in het benaderen van confidenten met een niet oordelende en 
open houding. In de bedieningen wordt onderwezen en uitgeleefd wat dit voor het 
persoonlijke leven van iemand betekent. 

• Gratie waardoor men in vrijheid mag leren wandelen. 

• Gunst van de zegen die de bedieningen willen uitwerken en we zelf ook ervaren. Dit wekt 
dankbaarheid op. In alle taakgebieden is van belang dat de Heilige Geest de ruimte krijgt 
om ons te leiden in wat we zeggen en bidden. Vanuit die visie geloven wij dat mensen 
komen tot heelheid en vrijheid in Christus zodat ze mee kunnen bouwen vanuit hun eigen 
roeping en talenten in de gemeente en in de maatschappij.  

• Geven: in de inzet en tijd die teamleden geven in het dienen van de gemeente. Ook 
worden mensen zelf gestimuleerd om meer te ontvangen en van daaruit ook meer te 
kunnen geven.  

 
RAAKVLAK MET ANDERE TAAKGROEPEN: 
 
Er is inmiddels drie keer een afstemmingsoverleg geweest me taakteam/groep kringen, 
diaconaat, gebed en begeleiding en pastoraat. Aan taakgroep buitenland is ter overweging 
gegeven dat gemeenteleden na een tijd in het buitenland ook een sozo kunnen ontvangen als 
ze eerst een de-brievingsproces hebben ontvangen. Taakgroep tienes stelt een avond per 
maand in voor tienerbegeleiding door de tienerleiding die deel uitmaken van taakgroep 
pastoraat. 
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Jaarplan 2017-2018 
 

PER TAAKGROEP / TAAKTEAM 
 

 

Taakgroep:   Tienerwerk 

TGL:   Sander Voortman 

Datum:  …    

 
1. TAAKGEBIED OMSCHRIJVING TAAKGROEP 
 
Missie: We zien het als onze missie om de tieners met God en elkaar verbinden en met De 
Gemeente van Christus in ‘bredere zin’. Tieners verbinden met de gemeente in ‘engere zin’ nl: 
Vineyard Wageningen vinden we ook belangrijk maar staat binnen het huidige 
tienerwerkprogramma ‘op de tweede plaats’. Tieners zijn uiteraard wel beschikbaar om te 
helpen met kinderwerk, bediening van het avondmaal, bidden voor anderen na een dienst 
etc. 
 
Visie: In hun tienerjaren willen we de jongeren voorzien van een stevige geestelijke 
fundament, investeren we in de opbouw van hun Bijbelkennis en proberen we met hun 
samen zowel “Woord en Geest” praktisch te maken in hun dagelijkse wandel met God en met 
elkaar. Daarbij zoeken we expliciet de Heilige Geest om ook door te steken naar “binnen” in 
het heel ‘persoonlijke’ gebied.   
 
Juist vanwege dit persoonlijke stuk willen we binnen het Tienerwerk een veilige basis kunnen 
bieden aan de tieners waarin ze zichzelf durven zijn en leren ontdekken wie ze zijn en wie ze 
zijn in Christus. Binnen dit kader dagen we onze tieners ook uit om vrienden uit te nodigen en 
mee te nemen die God nog niet kennen. 
 
Vanzelfsprekend willen we als leiding een levend en transparant voorbeeld zijn met onze 
eigen relatie- en wandel met God. 
 
2 A. HOEVEEL TAAKTEAMS ZIJN ER? 
 
Met het min of meer plotselinge vertrek van Timo, David en Maartje hebben de overgebleven 
leiding in onderling overleg ervoor gekozen om de taakteams eerst weer terug te brengen 
naar 1. Dat betekent dat alle tienerleiding dit jaar samen gaat optrekken in alle activiteiten 
met de insteek dat alle leiding steeds aanwezig is. Wel worden er binnen een avond of 
programmaonderdeel-subteams gevormd die verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden en 
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neerzetten van het ondersteunende deel (zoals het doen van de boodschappen/verzorgen 
van de maaltijden) en het inhoudelijke/verdiepende deel (zoals het voorbereiden van de 
avondprogrammas uit de Youth Alpha map voor tieners).  
 
Kern en ‘rode draad’ van het tienerwerk is dit jaar @Home. Deze wordt opgesplitst in  
@Home-binnen (tweede zaterdag van de maand) en @Home-buiten (vierde zaterdag van de 
maand). 
 
@Home-binnen en @Home-buiten krijgen beide nadruk op “inhoud en verdieping” maar wel 
elk in een andere setting. De @Home-binnen wordt gehouden in de gemeenschappelijke 
ruimte bij Bjurn&Selma in Wageningen, waarbij een meer persoonlijke en groepsproces 
gerichte benadering mogelijk is en bij de @Home-buiten haken we aan bij de Soulnights van 
Soulsurvivor in Harderwijk. Zo’n Soulnight bestaat uit een complete dienst incl. 1.worship, 
2.preek en 3.ministry. Wat we daar meemaken “met God en elkaar” wordt twee weken later 
weer opgepakt en verder uitgewerkt in @Home-binnen.  
 
Het samen optrekken met alle leiding tegelijk biedt ook een mooie basis bij het inwerken van 
nieuwe tienerleiding. Hier zijn we momenteel naar op zoek. 
 
2 B. HOEVEEL MENSEN GEVEN ER MEDE LEIDING IN HET TAAKGEBIED? 
 
Er zijn op dit moment 6 tienerleiders actief betrokken (Bjurn, Selma, JanWillem, Geda, Joko en 
Sander).  
 
2 C. HOEVEEL MENSEN BEDIENEN JULLIE IN HET TAAKGEBIED? 
 
Er zijn ongeveer 20 tieners die actief deelnemen aan de tieneractiviteiten. Daarnaast komen 
er geregeld vrienden van de tieners mee. 
 
2 D. IS HET TAAKGEBIED EEN DIENST AAN GEMEENTELEDEN OF OOK AAN MENSEN BUITEN 
DE GEMEENTE? 
 
80 % gemeente; 20 % algemeen nut. 
 
3 A. WAT IS ER VAN DE PLANNEN EN DE DOELEN VAN HET AFGELOPEN JAARPLAN 
GEREALISEERD? 
 
3 B. WELKE PLANNEN EN DOELEN ZIJN DOORGESCHOVEN (EN WAAROM)? 
 
3 C. WELKE PLANNEN EN DOELEN ZIJN NIEUW?  
 
Niet ingevuld omdat ik (Sander) dit jaar start als teamleider. 
 
4. OP WELKE MANIER ZIJN JE VISIE, MISSIE, PLANNEN EN DOELEN VERBONDEN MET DE 



 
 
 
 
 
 

 
© 2017 Vineyard gemeente Wageningen, Postbus 648, 6700 AP, Wageningen.  

Giften overmaken op IBAN NL75 INGB 0000 8916 52 (BIC: INGBNL2A) 
t.n.v. Vineyard Gemeente Wageningen 

MISSIE EN VISIE VAN DE GEMEENTE ALS GEHEEL? 
 
Ook binnen het tienerwerk staat verbondenheid en relatie centraal. 
Het luisteren naar Gods stem en Gods leiding en de kracht van de Heilige Geest ervaren in het 
dagelijks leven zijn belangrijke speerpunten waar we ook binnen het tienerwerk actief aan 
werken. Om daarmee ook van invloed te zijn op onze omgeving en het Koninkrijk van God uit 
te breiden. 
 
De 4G (gratie, genade, gunst, groei) blijft een belangrijke focus maar we gaan uiteraard ook 
aanhaken bij het “jubeljaar-thema”.  
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Jaarplan 2017-2018 
 

PER TAAKGROEP / TAAKTEAM 
 

 

Taakgroep:   Buitenland 

TGL:   Esther & Evert Jan Bakker 

Datum:  12 juni 2017    

 

 

1. TAAKGEBIED OMSCHRIJVING TAAKGROEP 
 
Missie: Faciliteren van mensen om in het buitenland (buiten de regio Wageningen) Hem 
bekend te maken. We vormen dus VIA (vineyard internationale actie) afdeling facilitaire zaken. 
Met andere woorden: we helpen mensen die een missie buiten de gemeente hebben om die 
missie gestalte te geven.  
 

Visie1: Catch them, clean them, send them out (citaat John Wimber). 
Als Vineyard verlangen we ernaar om levens te zien veranderen. We hopen dat het geloof zich 
verdiept en dat er vermenigvuldiging plaats vindt door het winnen van volgelingen van Jezus. 
Wij gaan VOOR de Heer naar een plek waar Hij ons roept opdat Hij in staat zal zijn een machtig 
werk IN ons te doen (citaat van Hans Frinsel, zendeling in Guinee-Bissau). We verwachten 
daarnaast natuurlijk ook dat de Heer door ons heen anderen zegent, en Zijn regering uitbreidt.  
 
Aanvullingen op de visie 
 
Gemeentestichting in Nederland 
In de visie van de Vineyard wordt gesproken over vermenigvuldiging door gemeentestichting. 
Een nieuwe gemeente zal mensen uit de omgeving een plek geven om verder te groeien in 
hun geloof. Over het algemeen gaat men bij gemeentestichting niet over één nacht ijs. In 
principe zal de uitgezondene als ‘tentenmaker’ naar zijn/haar nieuwe gebied gaan en dmv het 
uitoefenen van een eigen beroep, in deeltijd, kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. 
Gedurende 3 jaar zal de zendende VY ondersteunen bijv. dmv het dragen van overhead kosten. 
Op een kritisch moment waarbij het werk tbv het stichten van de VY meer tijd vraagt en het 
deeltijd werken met elkaar conflicteren zal overwogen kunnen worden de ' tentenmaker' ook 
                                                 
1 Missie & visie Vineyard Benelux 
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deels persoonlijk te ondersteunen. Maar dit gebeurt alleen als er zicht is op het daadwerkelijk 
starten en levensvatbaar worden van een nieuwe gemeente. 
 
Gemeente stichting in het buitenland 
VY Benelux heeft een goede relatie met de in opbouw zijnde Vineyard gemeenschap in de 
Baltische staten. Het zou prachtig zijn als mensen daar heen uitgezonden zouden willen 
worden. We erkennen dat God het laatste woord heeft. Dus indien Hij spreekt over Nepal, 
Japan, Zambia of Verweggistan, dan zullen wij moeten luisteren. 
Mochten gemeenteleden het op hun hart krijgen in het 'buitenland' in Gods koninkrijk aan de 
slag te gaan, dan worden we als Vineyard Wageningen vroegtijdig bij dit proces betrokken om 
samen met hen op zoek te gaan in gebed en gesprek of wij deze roeping ook zien en van harte 
kunnen ondersteunen. 
 
2 A. HOEVEEL TAAKTEAMS ZIJN ER? 
 
Er zijn mensen actief in ca. 6 landen, elk met een eigen project  

Land   Taakteams (thuisfrontteams, onderstreept de mensen in de TG) 
India  Bert Spenkelink, Ben van Zeeland  (lang) 
Albanie  Siem en Femmelies Hiemstra (lang) 
Egypte  Theo en Gosewina Koenders (lang) 
Sudan  Rikje van de Weerd, .... 
Indonesië  Bart-Jan van Sluijs, Margreet en Josephus SLootmans (lang) 
A’dam (anywhere)  Liesbeth Cino, Sander Voortman, Bjurn Snel (middel-lang) 
 
Dan is er via werk bij Dorkas betrokkenheid bij projecten in allerlei landen. Van het 
bijbehorende taakteam zitten Astrid Smith en Judith Goud in de TG.  
 
2 B. HOEVEEL MENSEN GEVEN ER MEDE LEIDING IN HET TAAKGEBIED? 
 
Zie 2a, de rode, onderstreepte namen.  

 
2 C. HOEVEEL MENSEN BEDIENEN JULLIE IN HET TAAKGEBIED? 
 
Medio 2016 zijn we betrokken bij 8 volwassenen en 3 kinderen die in het buitenland 
verblijven. 
 
2 D. IS HET TAAKGEBIED EEN DIENST AAN GEMEENTELEDEN OF OOK AAN MENSEN BUITEN 
DE GEMEENTE? 
 
10 % gemeente*; 90 % algemeen nut#.  
 

• De taakteams ondersteunen de gemeenteleden die op mission zijn 
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#   Onze mensen in het buitenland doen veel projecten die van algemeen nut zijn voor de 
samenleving in het betrokken land.  

 
Korte beschrijven van de buitenlandse projecten van algemeen nut: 
 
India ondersteuning en opvoeding van kinderen in sloppenwijken 
Albanië ondersteuning, begeleiding en opvang van kinderen met een verstandelijk 

beperking en hun moeders 
Egypte bemoediging en toerusting van Egyptenaren  
Indonesië hulpverlening op gebied van straatkinderen en trafficking slachtoffers 
Soedan Hulpverlening bij MedAir : watervoorziening en andere noodhulp in 

oorlogsgebied 
Anywhere Teams gaan elk jaar naar wisselende gebieden 
Dorkas Vertegenwoordiger namens Dorkas in rampgebieden (Nepal, Irak), in kaart  
  brengen van de hulpverlening 
 
3 A. WAT IS ER VAN DE PLANNEN EN DE DOELEN VAN HET AFGELOPEN JAARPLAN 
GEREALISEERD? 
 
1. Verder vormgeven van taakgroep 

• In principe komen we 1x per 6-8 weken bij elkaar.  
2. Ondersteunen van missionleden 

• Never ending story, maar volop vorm gegeven (bijv. ondersteuning bij 
sponsorfietstocht, boodschappentassen inzameling bij thuiskomst zendelingen, 
gebedsbijeenkomsten taakteams) 

3. Vineyard gemeente Wageningen vertellen hoe de taakgroep Buitenland werkt. 

• We hebben 2 maal een bijdrage geleverd aan de weekinfo.  
4. Checklist maken voor thuisfrontteams (TFTs) 

• Het boekje ‘samen uit, samen thuis’ van de EZA staat vol waardevolle informatie voor 
TFTs 

5. Taakgroep vergaderingen: Vraagbaak/ denktank/doorgeefluik voor praktische zaken  

• Loopt. Tijdens het taakgroep overleg helpt men elkaar om praktische zaken m.b.t. de 
missionleden te regelen, verbeteren  

 
3 B. WELKE PLANNEN EN DOELEN ZIJN DOORGESCHOVEN (EN WAAROM)? 
 
Zie onder c. 
 
3 C. WELKE PLANNEN EN DOELEN ZIJN NIEUW?  
 

• Aandachtsmaand 
We zouden graag een keer per kwartaal een zendeling centraal willen stellen in de 
gemeente (elke zendeling eens per jaar). Tijdens die maand kunnen er naast de collecte 
ook andere acties tbv de zendeling gehouden worden, naar inzicht van de betreffende 
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taakgroep. Het collectedoel (per zendeling 1 collecte per jaar) is gerealiseerd. Dit behoeft 
nog wel wat aandacht ook bij de taakgroep die over de maandelijkse collecte gaat 

• Evaluaties: 
We willen met elke buitenlandganger/zendeling tijdens een vakantie in Nederland een 
evaluatiegesprek voeren. Belangrijke in het gesprek is het verloop van het afgelopen jaar. 
Is er ‘vrucht gedragen’ en zo ja, waar bestaat deze dan uit? Daarnaast moet er gesproken 
worden over de plannen voor het komend jaar/jaren. Aan de orde zal moeten komen of 
de gemeente zich aan deze plannen wil verbinden. We stellen ons voor dat deze 
gesprekken worden gevoerd door de taakgroepleiders. In 2e instantie zal er een gesprek 
gevoerd kunnen worden samen met iemand uit de gemeenteleiding (bijv. Menno, iemand 
uit het bestuur of raad) en de buitenlandganger/zendeling.  

• Zenden of zegenen 
Af en toe krijgen we signalen van gemeenteleden die overwegen voor kortere of langere 
tijd naar het buitenland af te reizen met als hoofd- of nevendoel om gericht actief te zijn in 
Gods Koninkrijk. Als de gemeente achter de plannen staat is het erg belangrijk om 
duidelijkheid te scheppen of we als gemeente deze mensen uitzenden. Bij uitzenden komt 
er een grote verantwoordelijkheid bij de gemeente te liggen. Een andere mogelijkheid is 
dat we de mensen uitzegenen. Bij uitzegenen zeggen we als gemeente dat we, in 
geestelijke zin, achter hun plannen staan, maar dat de verantwoordelijkheid bij de 
buitenlandganger zelf ligt. 

• Uitzenden voor bepaalde tijd 
We ondersteunen nu als gemeente een aantal mensen die al zeer langdurig in het 
buitenland verblijven. Gezien de financiële situatie is het op dit moment zo dat we geen 
nieuwe mensen financieel kunnen ondersteunen. Veel zendingsorganisaties ondersteunen 
mensen voor een bepaalde tijd. Met de invoering van evaluaties moeten we gaan 
onderzoeken of het ook wenselijk is om in de toekomst een tijdslimiet te stellen aan de 
ondersteuning vanuit de gemeente. 

• Verzekeringszaken 
Het is belangrijk dat er, mn bij de ' gemeentestichters ' en 'lang uitgezondenen', goed 
gekeken wordt wat deze uitzending betekent in relatie tot hun verzekeringen, pensioenen, 
arbeidsongeschiktheid etc. De gemeente heeft een contract met Gabriels financiële 
diensten. Tgv dit contract is het mogelijk een korting te krijgen op bepaalde diensten. 

 
4. OP WELKE MANIER ZIJN JE VISIE, MISSIE, PLANNEN EN DOELEN VERBONDEN MET DE 
MISSIE EN VISIE VAN DE GEMEENTE ALS GEHEEL? 
 
Zie onder punt 1: Catch them, clean them, send them out (citaat John Wimber). 
Als Vineyard verlangen we ernaar om levens te zien veranderen. We hopen dat het geloof zich 
verdiept en dat er vermenigvuldiging plaats vindt door het winnen van volgelingen van Jezus.  
Dit sluit volledig aan bij de missie en visie van de gemeente 
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Bijlage 1. Presentatie analyse pilots 2016-2017 
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Bijlage 2. Beschrijving doel per vorm 
 

Uitwerking Kwadrant 

Het doel van Kwadranten is groei in 4G en 4B op dagelijks niveau. De kleine groepen zijn 
intiem met elkaar verbonden en aanspreekbaar naar elkaar toe. Hiermee beogen we meer tijd 
en aandacht voor elkaar en elkaars groei te hebben. Kwadranten werken met groeidoelen en 
persoonlijke ontwikkelingsplannen, waarbij de voortgang wordt besproken tijdens de 
tweewekelijkse ontmoetingen. 

Uitwerking Binnenkringen  

(in de nieuwe opzet worden kwadranten en binnenkringen aan elkaar gekoppeld tot 
binnenkwadranten) 

Het doel van Binnenkringen is groei in 4G en 4B op thematisch niveau. Daarbij zijn er twee 
type Binnenkringen: Leerkringen en Groeikringen. 

Leerkringen 

In een Leerkring wordt onderwijs gegeven op een specifiek onderwerp. Deze kringen 
vervangen de modules en worden door het jaar heen verzorgd. Elk jaar worden een aantal 
basis Leerkringen aangeboden over Vineyard Visie cursus, Gods Koninkrijk, Natuurlijk 
Bovennatuurlijk en Cultuur van Eer. Daarnaast wordt per jaar bepaald welke Leerkringen nog 
meer worden aangeboden, denk aan VI-modules of andere onderwerpen. Dat is mede 
afhankelijk van de vraag en de behoefte binnen de gemeente.  

Groeikringen 

In een Groeikring staat het faciliteren van groeiproces van de deelnemers centraal, gericht op 
een specifiek onderwerp of aspect waarin groei gewenst is. Hierbij gaat het om het 
ontwikkelen van competenties. Geestelijke verandering vindt plaats door vernieuwing van ons 
denken, het toepassen van soul-training activiteiten en door het deelnemen aan een 
gemeenschap, waarbij de Heilige Geest de verandering in ons en in de gemeenschap 
bewerkstelligt2. Het toepassen van kennis in het vernieuwing van je denken en de 
trainingsactiviteiten staan centraal in de Groeikring. Het is een meer praktische kring, waar je 
met een stuk toegepast onderwijs aan de slag gaat met elkaar en de Heilige Geest. 

                                                 
2 Smith, 2010, The good and beautiful God. 
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Uitwerking Buitenkringen 

(in de nieuwe opzet worden kwadranten en buitenkringen aan elkaar gekoppeld tot 
buitenkwadranten) 

Het doel van Buitenkringen is groei in 4G en 4B in relatie met de wereld om ons heen. Waar 
Binnenkringen een vaste en regelmatige structuur hebben, hebben Buitenkringen een meer 
flexibele en projectmatige opzet. Daarbij wordt aangesloten bij de interesse en/of het 
netwerk van de initiatiefnemer(s). 

Het doel is dat gemeenteleden bewust gaan optrekken met mensen van buiten de gemeente 
en daarbij het volgende nastreven: 

• Mensen buiten de gemeenten introduceren en kennis laten maken met het geloof. En de 
manier waarop de Vineyard daar als kerk invulling aan geeft. 

• Mensen buiten de gemeente helpen en begeleiden om hun zoektocht voort te zetten, o.a.  
door- met ons als gemeente op te trekken. Deze mensen kunnen we verbinden aan een 
(starters)kring, cluster en diensten. 

• Initiatiefnemers nemen andere gemeenteleden mee zodat zij op hun beurt initiatieven 
zullen gaan opzetten en anderen daarin meenemen. 

• Gemeenteleden leren om gezamenlijk en individueel het geloof uit te dragen en in de 
praktijk te brengen in de relaties met niet- en randgelovigen. 
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Dit geven we vorm door groepen van enkele gemeenteleden op te zetten die initiatief nemen 
om binnen hun netwerk of interessegebied activiteiten op te zetten. 

We denken aan twee vormen, waarbinnen weer verschillende vormen mogelijk zijn 
afhankelijk van de vraag en de fase waarin de groep niet- en randgelovigen zich bevindt: 

• Activiteitenkring. Een serie van open activiteiten of avonden die een afgebakende tijd (bv 
drie maanden) zal duren. Deze kan op verschillende manieren tot stand komen:  

- Op basis van gemeenteleden met een gedeelde interesse. Zij komen met een voorstel 
voor een activiteitenkring op hun interessegebied waarin zij verbinding maken met een 
doelgroep buiten de gemeente. De initiatiefnemers werken een plan uit vanuit de vier 
kaders en dat plan wordt besproken met de taakgroep.  

- Op basis van een persoon met relaties buiten de gemeente. De persoon komt met een 
voorstel om een activiteitenkring te starten met mensen vanuit het eigen netwerk en 
vraagt de taakgroep om gemeenteleden te zoeken die de initiatiefnemer kunnen 
helpen en samen kunnen leren hoe zij het evangelie kunnen uitdragen.  

• Starterskring. Als de bezoekers van de activiteitenkringen meer willen weten van het 
geloof dan komen zij op een starterskring. Deze worden bij voorkeur geleidt door de 
initiatiefnemers van de activiteitenkring of als dat niet mogelijk is andere capabele 
gemeenteleden. Uitgangspunt is de plek waar de deelnemer staat en hoe de deelnemer 
verder gebracht kan worden (maatwerk). Deelnemers van de starterskringen kunnen ook 
aanhaken bij een clusteractiviteit of kring(thema)avonden.  
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