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PERSPECTIEF VOOR NOORD-NEDERLAND
‘’SAMEN LEVEN, WONEN, WERKEN,
GELOVEN, HOPEN EN LIEFHEBBEN
IN HET NOORDEN VAN NEDERLAND.
HET GEBIED WAAR WE ONS
ALS UNITE IN CHRIST VOOR
GEROEPEN WETEN.’’

Partners in Perspectief
Partner door communicatie
Als christen bouwen we aan onze relatie met God, maar ook aan de relatie met onze naaste,
zodat Gods hart in die relatie zichtbaar wordt. Communicatie is één van de belangrijkste
bouwstenen bij het bouwen aan relaties. Vanuit dit perspectief willen we de samenwerking
met onze partners graag meenemen en ondersteunen in onze externe communicatie op
de nieuwe websites van Unite in Christ, Noordermannen en Festival316, in de digitale
nieuwsbrieven en in ons drukwerk.
Partner door inzet in Zijn kracht
Er is veel en divers werk te doen binnen Unite in Christ. We geloven dat er veel medewerkers
zijn! Medewerkers binnen onze beweging zijn christenen uit diverse achtergronden, met
diverse gaven, talenten, passies, drijfveren, ambities en verlangens, die gaan voor eenheid in
Christus. Mogen we u benaderen om in Zijn kracht ook mee te bouwen aan de droom die we
hebben voor Noord-Nederland?
Partner door te geven
In al onze activiteiten stellen we als Unite in Christ God centraal. Wat we voor Hem
mogen doen ervaren we als een opdracht van God en we zijn Hem dankbaar voor alles wat
we van Hem mogen ontvangen. Het organiseren van Festival316, de karakteravonden met
de Noordermannen, de Tienerevenementen en het aanbieden van bouwstenen om in heel
Noord-Nederland christenen toe te kunnen rusten is alleen mogelijk wanneer mensen
bereid zijn om te geven. In financieel opzicht verwachten we het van God en stellen we ons
vertrouwen op Hem. We zijn ontzettend dankbaar voor iedereen die geeft en voor elke vorm
van financiële support.

Onze droom is dat Noord-Nederland
zo verandert dat Gods hart zichtbaar
wordt in de samenleving. Wij staan
voor eenheid in Jezus en willen
christenen toerusten om van invloed
te zijn vanuit de identiteit in Jezus.
Hoe werken wij aan deze droom?

Proeven van Zijn Liefde?

Waarom Unite in Christ?

Unite in Christ biedt christenen bouwstenen
aan in de vorm van conferenties en trainingen,
om als leerlingen van Jezus te ontdekken hoe
groot Gods liefde is. We willen leren om deze
liefde ook te ontvangen, om zó opgebouwd
en toegerust te worden, zodat we Zijn
vrucht mogen gaan dragen en van invloed
zijn in de samenleving. Via bijvoorbeeld
vrouwenochtenden en tienerevenementen
bieden we jong en oud de mogelijkheid om
kennis te maken met wie God werkelijk is en
te proeven van Zijn liefde. Alle activiteiten
binnen Unite in Christ zijn erop gericht
om leerlingen van Jezus te leren Gods hart
zichtbaar te maken in hun eigen omgeving.

Festival316 wordt één keer per jaar
georganiseerd. De Noordermannen komen
maandelijks samen, de vrouwenochtenden
worden ook maandelijks georganiseerd.
We organiseren een aantal keren per jaar
conferenties, voorbeelden hiervan zijn de
Vaderhartconferentie en conferenties voor
de invloedsgebieden. Op onze website kun
je vinden waar en wanneer de verschillende
activiteiten plaats zullen vinden. Houd onze
websites daarom goed in de gaten! Je kunt je
hier ook aanmelden voor onze nieuwsbrief,
zo blijf je op de hoogte.

Als je zo om je heen kijkt zie je, dat ondanks
veel voorspoed, welvaart en mogelijkheden
om jezelf te ontplooien veel mensen ten
diepste niet gelukkig zijn. Het individualisme
viert hoogtij, verbanden in de samenleving
verdwijnen en overal waar je kijkt zie je
mensen die op zoek zijn naar ‘iets’ dat lijkt
te ontbreken om echt gelukkig te zijn.
Wij geloven dat er maar één weg is naar
waarachtig geluk en dat is Jezus. Hij is de
Weg, de Waarheid en het Leven. We willen
mensen daarom uitnodigen, aanmoedigen
en uitdagen om naar Hem op zoek te gaan
en te leren kennen en Zijn Hoop te leren
delen met anderen.

Partner in uw dorp
Als beweging van enthousiaste en toegewijde christenen bemerken we dat er steeds meer
mensen zijn die net als wij in beweging komen. Zij gaan bidden voor hun omgeving en
gaan zich inzetten voor de bloei van de plek waar ze wonen. Unite in Christ wil deze
dorpenvisie graag ondersteunen door mensen toe te rusten in de gezamenlijke zoektocht
naar mogelijkheden en strategieën om Gods Vaderhart steeds zichtbaarder te maken in alle
gehuchten, dorpen en steden van Noord-Nederland. Noord-Nederland heeft 1.750 dorpen,
steden en gehuchten met 1.730.000 inwoners.

De mannen van Noordermannen ontmoeten
elkaar regelmatig op verschillende locaties in
Groningen, Friesland en Drenthe. Een avond
uit met mannen onder elkaar. We luisteren
naar een spreker, zingen samen en spreken
elkaar onder het genot van een hapje en
drankje. De Noorderman is allereerst een
zoon van God. De Noorderman spreekt
tot onze verbeelding: als hij opstaat en het
avontuur aangaat dat God voor hem heeft,
dan zal Gods hart door hem heen zichtbaar
worden in zijn omgeving en daarmee in
Noord-Nederland. Als Noordermannen
helpen we elkaar het verschil te maken tijdens
de karakteravonden.

Festival316 is een evenement voor het hele
gezin waar we Gods liefde mogen ontvangen
en onze liefde aan Hem mogen geven.
Een plek waar Jezus is en waar je vanuit Zijn
hand mag ontvangen wat je nodig hebt en
waar ieder zichzelf mag zijn. Het mag verder
uitgroeien naar een plek waar alle inwoners
van Noord-Nederland samen komen om te
delen, te ontvangen en uit te gaan.

Help jij ons mee?

Word Partner in Perspectief!

Hoeveel je van jouw tijd, gaven, talenten, financiële middelen kunt of wilt
investeren in het bouwen aan Gods Koninkrijk is iets tussen jou en God.
Wij zijn blij en dankbaar met elke Partner die gezamenlijk wil
meebouwen aan Perspectief voor Noord-Nederland!
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