Beleidsplan

Leven uit de Bron

Leven uit de Bron is een stichting
Leven uit de Bron is een stichting. Met Leven uit de Bron zijn wij dienstbaar aan de
plaatselijke, christelijke gemeenten. Dit doen we door onderwijs, training en coaching
aan te bieden. Leven uit de Bron wil een bijdrage leveren aan geloofsgroei, waarbij
geloofsverdieping en gemeenteopbouw met elkaar verbonden worden.
Gemeenteopbouw via geloofsopbouw. Met dit ondernemingsplan willen wij de
doelstellingen en werkwijze van Leven uit de Bron helder verwoorden.

Missie:
Leven uit de Bron heeft als missie om de plaatselijke kerk in Nederland op te bouwen
door geloofsopbouw. Het evangelie van Jezus Christus is de Bron. Als
gemeenteleden, predikanten en kerkenraden drinken uit deze Bron en hun
ervaringen, inzichten en vragen delen groeien ze in geloof. Drinken uit de Bron kan
op drie manieren:
* Zelf drinken uit de Bron (persoonlijke relatie met God)
* Samen drinken uit de Bron (omzien naar elkaar)
* Anderen laten drinken uit de Bron (missionair zijn)
Missionstatement: Leven uit de Bron geeft een bron van leven

Visie:
Leven uit de Bron sluit aan bij wat er leeft bij gelovigen én waar verlangens zijn. Als
harten geraakt worden dan is er persoonlijke geloofsgroei en krijgt Christus meer
gestalte in het leven van mensen. Zo wordt Gods Koninkrijk zichtbaar.
We nodigen iedereen uit om te komen drinken uit de Bron zodat het gaat stromen.
Die stromen begeleiden we zodat ze tot zegen en opbouw zijn van christenen,
plaatselijke gemeenten en hun omgeving.
Leven uit de Bron richt zich op het toerusten van gemeenteleden en het trainen en
coachen van kerkenraden en predikanten. Dit is gemeenteopbouw via
geloofsopbouw in de praktijk. Geloofsopbouw vindt bij uitstek daar plaats waar het
geloofsgesprek vorm en inhoud krijgt in allerlei vormen binnen de gemeente. Dit
proces willen we op gang brengen. Jouw ervaring is een bouwsteen voor anderen.
Verdieping in het geloofsleven en groei in discipelschap is het resultaat.
Hiervoor hebben we een betrokken en deskundig team van toerusters die
evenwichtig en doorleefd onderwijs geven gefundeerd op de Bijbel.
Doelgroep:
Leven uit de Bron richt zich op christenen in Nederland die verlangen naar groei in
hun geloof. Zowel predikanten, kerkenraadsleden en gemeenteleden. We werken
interkerkelijk.
Bron en Kernwaarden
De Bijbel is onze Bron. We onderschrijven de apostolische geloofsbelijdenis in
verbondenheid met de wereldwijde kerk.
Onze kernwaarden worden bepaalde door:

•
•
•

Hart voor de Heer
Hart voor elkaar als Zijn leerlingen
Hart voor de wereld

Hoe doen we dit?
Wij zijn een interkerkelijke stichting. We drinken uit de Bron en delen uit wat we
hebben ontvangen door anderen toe te rusten, te trainen en te coachen. Concreet
betekent dit:
➢ Het verdiepen, verbreden en verder integreren van de principes van Leven uit de
Bron. Dit betekent de CBA-methode uitleggen, implementeren en opvolging geven.
➢ Het geven van onderwijs aan gemeenteleden via cursussen:
o Cursussen waarbij de relatie tussen geloofsverdieping en de opbouw
van de gemeente telkens als thema terugkomen. Daarbij is oog voor:
• Hart voor de Heer (zelf drinken)
• Hart voor elkaar (samen drinken)
• Hart voor de wereld (anderen laten drinken)
o Vruchtbaar Bijbellezen: hoe lees ik de Bijbel zo dat mijn leven
beïnvloed wordt en de vruchten van de Geest zichtbaar.
o Bronproeverij: 1 avond om te proeven
o Discipelschapstraining: leren leven in de kracht van Jezus
o Gaven en talenten in de praktijk
➢ Het geven van trainingen aan kerkenraden, classis en werkgemeenschappen.
Dit doen we op avonden of via retraites en is veelal maatwerk. We kijken wat voor
jullie situatie van toepassing is. Een retraite is een dag of weekend waarin we met
elkaar optrekken. De trainingen worden door gecertificeerde trainers gegeven.
o Basistraining: Leven uit de Bron, hierin wordt gemeenteopbouw via
geloofsopbouw met de drie dimensies en de CBA-methode geleerd.
Deze training kan 1 dag zijn of 3 / 4 avonden.
o Training: Ruimte voor de Geest in de kerk, in jou en in de ander. Hoe
kun je hier met elkaar van hart tot hart over spreken en laten
doorwerken in het beleid van de gemeente.
o Vruchtbaar omgaan met verschillen. Hoe ga je om met de verschillen in
de gemeente zodat ze inspireren en activeren.
o Wat kan een traditionele gemeente leren van pioniersplekken m.b.t.
missionair gemeentezijn.
o Een training toegespitst op een vraag die leeft binnen de kerkenraad.
➢ Het trainen en coachen van predikanten en kerkelijk werkers via de cursussen zodat
zij die met hun eigen kerkenraad en gemeenteleden kunnen beoefenen. Het betreft
de volgende cursussen:
o Basistrainingen: Leven uit de Bron, Ruimte voor de Geest
o Relatietraining: Vruchtbaar omgaan met verschillen
o Missionaire training: Christelijke missie in een postchristelijke
samenleving
o Persoonlijke training: coaching, maatwerk
➢ Themadagen organiseren voor predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden.
➢ Het promoten van onze visie via artikelen, lezingen, bezoeken van kerkenraden en
andere kerkelijke bijeenkomsten.

➢ Door samen te werken met andere organisaties die Leven uit de Bron (discipelschap)
willen vormgeven.
➢ Door brongroepen op te richten. Dit zijn groepen/kringen die Leven uit de Bron in de
praktijk oefenen met elkaar. Ze groeien steeds meer in relatie met God, elkaar en de
wereld.

Organisatievorm: bestuur met werkgroep
Er is een bestuur dat bestaat uit de volgende personen
Ds. Jelle de Kok, voorzitter
Mvr. Jeltsje Elzinga, scriba
Ds. Jan Hermes, penningmeester
Dhr. Willem Boorsma, assesor

Er is een werkgroep die verder vorm geeft aan de uitvoering.
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