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Beleidsplan christengemeente “de Spreng” te Dieren 
 
Algemene omschrijving 
Christengemeente “de Spreng” is een zelfstandige christengemeente te Dieren.  
 
Visie en Missie in het kort  
Als christengemeente erkennen we Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, als ons 
fundament. We erkennen God als schepper van Hemel en aarde en aanvaarden de Bijbel 
als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. We willen deze eeuwenoude 
boodschap op onveranderde maar eigentijdse wijze brengen aan de wereld om ons heen, 
zodat zij deze kunnen begrijpen en beleven.  
Als christengemeente streven we er naar om in liefde en met vrijmoedigheid van (de grote 
daden van) Jezus Christus te vertellen aan de mensen om ons heen. Dat doen wij door 
evangelisatie, zending, pastoraat, diaconaat en door bij te dragen aan maatschappelijke 
ontwikkeling en heling. Zo wordt Gods Koninkrijk op aarde zichtbaar en gaan wij als goede 
rentmeesters om met de aarde, die ons door God geschonken is. Onze gemeenteactiviteiten 
staan open voor gelovigen en niet-gelovigen die zich oriënteren op deelname aan het 
gemeenteleven en het geloof. 
 
Criteria voor activiteiten 
De activiteiten die christengemeente “de Spreng” ontplooit, moeten in overeenstemming zijn 
met de door haar geformuleerde visie en missie. 
 
Activiteiten 

1. Samenkomsten en eredienst. 
Christengemeente “de Spreng” 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 kinderen is er 
gedurende de dienst een kindernevendienst. 

2. Kringen. 
Christengemeente “de Spreng” organiseert eens per twee weken een kring, waarin 
gelegenheid is om in kleinere groepen te praten, na te denken over de Bijbel en om 
samen te bidden en te groeien als persoon naar het beeld van Jezus. De nadruk ligt op 
groei, verdieping, relatie en verbondenheid. 

3. Jongeren. 
Christengemeente “de Spreng” organiseert eens per drie weken een avond voor 
tieners. 

4. Interkerkelijke samenwerking. 
Christengemeente “de Spreng” 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 

5. Praktische hulp en zorg vanuit de christengemeente “de Spreng”: 
- In en vanuit de kringen ondersteunen we elkaar met praktische hulp in zowel 

materiele, relationele als geestelijke zaken.  
- We ondersteunen ook mensen in nood buiten onze landsgrenzen. Er wordt wekelijks 

gecollecteerd ter ondersteuning van diverse organisaties zijnde ANBI aangewezen 
doelen die aansluiten bij de visie van de gemeente. 

- Als christengemeenschap willen wij waar mogelijk ook actief bijdragen aan de 
gezonde ontwikkeling van ons dorp Dieren en omgeving. 

6. Gemeenteleden worden per mail en sociale media op de hoogte gehouden over en 
betrokken bij zaken die spelen. 
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Financieel beleid, beheer en verantwoording   
De financiële middelen die christengemeente “de Spreng” heeft om genoemde activiteiten te 
kunnen ontplooien zijn afkomstig van:  

a. bijdragen van de leden;  
b. giften en collecten;  
c. verkrijgingen uit erfstellingen en legaten;  
d. overige baten. 

Deze gelden worden beheert door de financieel verantwoordelijke penningmeester vanuit het 
leidersteam. Van de bestedingen van de financiële middelen wordt jaarlijks transparant en 
openbaar verantwoording afgelegd door een financieel jaarverslag opgesteld door deze 
penningmeester. Daarbij wordt het vier ogen principe en scheiding van functies toegepast, 
door gebruik te maken van een kascontrole commissie die bestaat uit leden uit de gemeente 
vergadering. Na goedkeuring door de gemeentevergadering wordt dit financieel verslag 
gepubliceerd op de website.  
 
Het financieel beleid van christengemeente “de Spreng” richt zich op het mogelijk maken dat 
de visie en missie gerealiseerd kan worden. De financiële middelen worden daar ingezet 
waar ze het meest kunnen bijdragen. Er wordt naar gestreefd de activiteiten kostenbewust te 
organiseren, zodat met de middelen zo veel als mogelijk gerealiseerd kan worden. Alle 
werkzaamheden binnen de christengemeente “de Spreng” worden op vrijwillige basis 
gedaan zonder beloning of onkostenvergoeding. 
Uitgangspunt bij dit alles is de te verwachte bestedingen (begroting) aan te laten sluiten bij 
de rekeningen over de voorgaande jaren om een bovenmatig positief resultaat te 
voorkomen. Als christengemeente “de Spreng” willen wij te allen tijde aan de criteria voor 
Algemeen Nut Beogende Instellingen kunnen voldoen.  
 
Bestuur 
Het hoogste gezagsorgaan in christengemeente “de Spreng” is de gemeentevergadering. 
Deze wordt tenminste twee keer per jaar bijeengeroepen (waarvan één jaarvergadering) en 
verder zo vaak daartoe de noodzaak aanwezig is. 
 
Leiderschapsteam 
De dagelijkse leiding in de gemeente is de verantwoordelijkheid van het leiderschapsteam. 
Zij wordt door de leden van de gemeente (vanuit de gemeentevergadering) gekozen en is 
verantwoording verschuldigd aan de gemeentevergadering. Het leiderschapsteam bestaat uit 
tenminste 5 leden (zie verder onze statuten). Binnen dit team zijn de diverse taken zoals 
voorzitterschap, penningmeester etc. verdeeld, met instemming van de 
gemeentevergadering. De leden van het leidersteam ontvangen geen beloning of 
onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. 
 
Het huidige leiderschapsteam bestaat uit: 

 Auee, Paul Pastoraat & Kringen 
 Esveld, Dick Aanbidding 
 Jacobs van 't Hof, Annejet Kinderwerk & Evangelisatie 
 Lange, Wim-Paul de Pastoraat, Kringen, Communicatie 
 Meulen, Anton van Jeugdwerk, Aanbidding & Diensten 
 Tameling, Elma Sec Communicatie 
 Tameling, Paul Vz Diensten & Evangelisatie 
 Voorhoeve, Gert Financiën (penningmeester)  
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Contact 
Plaats van samenkomst:  Protestants Christelijke Basisschool de Boomgaard 

  Essenhof 2, 695L NS Dieren 
  Iedere zondag welkom met koffie vanaf 10.00 uur. 
  Dienst vanaf 10.15 uur.  
 

 Website: www.cgdespreng.nl 
 Email: info@cgdespreng.nl 
 Telefoon: 0313 – 422871  
 
 Postadres: Spoorstraat 26 6953BX Dieren  
 
 RSIN/fiscaalnummer: 857187399 
 KvK: 67822940 
 Bankrekening: NL77 INGB 0007 7077 09 

 


