IM NE
PER OONLIJK IDEN I EI

BE

IJ 2019

K e ba e me e
b e ge
dich bij Je
Daa m ij h
e hale
j i
k ach ig

Ee
em aa
de k e ba e

Voor oord
Open vi ier
Simone houdt niet van vastgestelde kaders gren en autoritair
leiderschap en van hokjes waar e door anderen wordt ingeduwd
Haar vi ier staat open en o betreedt e ook de wereld openlijk
strijdend voor wat ij vindt dat rechtvaardig is

Simone is ambitieus en elfstandig Ze doet graag en e doet graag
elf Ze doet de dingen ook graag snel en geeft niet op Simone iet
kansen grijpt de e en laat niet los Opgeven kent e niet

Simone moppert typt als een ra ende haar e mails weg of lacht
uitbundig Ze is een krachtige persoonlijkheid waarbij je iet wat je
krijgt Ze verbloemt niet kan dat ook niet en heeft er geen behoefte
aan

Simone is veel ijdig getalenteerd Ze spreekt schrijft kookt en
geniet van haar theatergroep Maar hoe leuk e alles ook vindt thuis
is thuis Thuis is heilig Thuis is familie Familie is thuis
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Gods liefde
Ik geloof dat mensen
e en

aarde ol ijn Alle mensen ijn gelijk en

aarde ol in de ogen an God Hij heeft alle mensen oprecht

lief en k am stierf en stond op oor ons allemaal
oor de

akken en de k etsbaren

Hij iet om naar de

akke en k etsbare mensen die ijn oor

Hem heel belangrijk Hij kijkt hoe
omgaan of

e met k etsbare mensen

e om ien naar elkaar God is een recht aardig God

Hij kan niet aan ien hoe mensen erdrukt

orden en roept Zijn

kinderen op te orgen oor de ander
en de stemlo en
Onrecht bestaat
stem Ze

eel mensen lijden in de e

ereld en hebben geen

orden niet gehoord niet ge ien er

hen gemaakt en e

ordt misbruik an

orden behandeld als uilnis In de

mensen niet belangrijk

er angbaar en

ereld ijn

orden e niet gehoord

Christenen maken het erschil
Ik geloof dat
maken dat

e als christen geroepen ijn om het erschil te
e op moeten komen oor de

akkeren en oor de

k etsbaren Christenen kunnen en mogen niet aan de ijlijn blij en
staan het is on e opdracht om te ien naar de

akken De kerk

moet hierin haar plaats innemen
als e Je us laten ien
Ik geloof in de liefde an Je us Zijn opofferende complete liefde
erdient na olging an al Zijn kinderen Ik geloof dat dit strijdig is
met on e cultuur en de manier

aarop er in de

ereld met elkaar

ordt omgegaan Ik geloof dat christenen op moeten komen oor
de rechten an de

akken en dat sterke mensen de lasten an

akke mensen moeten dragen Echte rijheid is te inden bij Je us
die mensen rijmaakt en hen een nieu

begin geeft Verandering is

altijd mogelijk hoe moeilijk de situatie ook is

God ziet om naar
zwakke en kwetsbare
mensen

Visie
Christenen

aar ijn jullie

Het raakt me en doet me pijn als mensen door de maatschappij en ook door eel
christenen aan de kant

orden ge et Vanuit de kerken is er aak een oordeel o er

mensen en hun fouten en

ordt er te

einig liefde getoond Ik erlang naar een

kerk die haar plek in de maatschappij

eer inneemt en buiten haar eigen kader

durft te kijken Ik erlang naar een christelijke cultuur
errassen en daar naar toe dur en gaan

aarin

e ons laten

aar het meeste duisternis is om licht te

brengen en rijheid te laten ien

Christenen!
Waar zijn
jullie

Verloren identiteit
Wat me nog meer raakt is dat eel mensen die aan de kant

orden ge et ook elf

gelo en dat e niet belangrijk ijn Zij er aren niet alleen oordeel an anderen
maar ooral een nog eel harder oordeel o er ich elf Ze ijn er an o ertuigd dat
e er niet toe doen en dat het le en dat e le en hun lot of bestemming is
Hoop en herstel
Ik

il graag ien dat mensen gaan gelo en dat erandering mogelijk is Dat e rij

mogen ijn an eroordeling an anderen en an ich elf Dat e gaan gelo en dat
er een beter le en oor hen is dat e ge enst geliefd en bedoeld ijn Dat er een
keu e mogelijk is
Pleitbe orgers
Ik

il graag ien dat christenen opstaan om dit mogelijk te maken Dat

mensen mogen staan en hen een stem mogen ge en Dat

ij naast

ij mogen liefhebben en

mensen mogen ertellen dat e thuis mogen komen bij Je us
Mensen die ich elf eroordelen kunnen niet uit eigen kracht opstaan uit hun
ellende God bedient ich an pleitbe orgers

Mi ie en belof e
Ik geef een s em aan de k e sbaren en laa Je

s ien

Ik kom op voor jou, de meest kwetsbare mens in onze samenleving.
Ik wil je stem zijn als je zelf geen woorden hebt.
Ik wil dat je gezien wordt door jezelf en door anderen als een mooi en
volwaardig mens.
Ik verlang ernaar dat jij kijkt naar jezelf zoals God naar jou kijkt.
Ik wil God bekend maken bij jou en jou bekend maken bij God.
Ik ben een pleitbezorger voor kwetsbare mensen.
Ik inspireer jou als christen om te leren van kwetsbare mensen omdat
zij ons dichtbij het hart van het evangelie brengen.
Het is voor jou een unieke kans om binnen te kijken in de wereld van
kwetsbare groepen. Deze mensen brengen ons heel dicht bij het hart
van het evangelie. Zij brengen ons dicht bij Jezus. Daarom zijn hun
verhalen niet zielig maar juist krachtig.
Ik breng je in contact met de verhalen van kwetsbare mensen, dat zal
niet alleen jou versterken maar juist ook hen die het verhaal
vertellen. Zij worden gehoord en ervaren daardoor dat zij waardevol
zijn en gewenst.

KE
Familie
Een plek waar je welkom bent, jezelf mag zijn, kan leren en altijd
terug kan komen Daarom is het voor mij zo belangrijk dat we deze
plek ook aan anderen aanbieden Ik geloof niet in een afstandelijke
relatie, ik geloof in een warme en betrokken relatie Ik hou van
projecten waar mensen onderdeel gaan uitmaken van een team, waar
ze welkom zijn, samen gaan eten, samen gaan ontwikkelen

S ijd aa dig
Blijven roepen en blijven confronteren om mensen wakker te
schudden en te wijzen op de tekortkomingen in onze
maatschappelijke systemen

AA DE

H mo
De verhalen van kwetsbare mensen zijn vaak moeilijk en serieus
maar humor is een belangrijk onderdeel Het helpt en werkt om
samen te lachen en daarin weer de vrijheid van het leven te ervaren

Be

ijdend

Mensen gaan ervaren dat ze vrij mogen zijn, dat ze zichzelf mogen
zijn en hun eigen unieke inbreng hebben

Ve halen
Door verhalen kweken we begrip voor elkaar en nemen we mensen
mee in een grotere beweging Er zijn prachtige verhalen te vertellen
en dat is een hele goede manier om betrokkenheid te genereren
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AMBITIE &
Verlangen
Ik verlang naar een maatschappij waar mensen welkom zijn, waarin
we elkaar oprecht kunnen ontmoeten zonder maskers. Het kan niet
waar zijn dat mensen worden ingedeeld in vakjes en worden
beoordeeld op de situatie waar ze in zitten. Het kan niet waar zijn dat
de christenen aan de zijlijn blijven staan en zich verschuilen in een
kerk-bubbel. Laten we oprecht omzien naar elkaar. Ik verlang naar
een kerk die haar plek in de maatschappij weer inneemt en buiten
haar eigen kader durft te kijken.

"Ik verlang naar een
kerk die haar plek in
de maatschappij
weer inneemt"
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