PERSPECTIEF VOOR NOORD-NEDERLAND

Unite
in Christ

“EÉN IN CHRISTUS
SAMEN LEVEN, WERKEN,
GELOVEN EN LIEFHEBBEN
IN HET NOORDEN VAN
NEDERLAND”

Onze droom is dat de mensen in
Noord Nederland zo veranderen dat
Gods liefde zichtbaar wordt in de
samenleving. Wij zien er naar uit dat
christenen één zijn in Jezus. En we
willen christenen helpen om Jezus te
volgen.
Hoe werken wij aan deze droom?
Wij geloven dat als wij Jezus gaan volgen in
onze dagelijkse praktijk, er nieuw leven gaat
ontstaan voor ieder persoonlijk. Zo wil Unite
in Christ christenen helpen hun geloof (weer)
enthousiast en krachtig te beleven en uit te
dragen binnen het gezin en de plek waar zij
leven. De kracht zit in de eenheid met Jezus en
met elkaar.
Laat alle gelovigen samen één zijn. Net zoals
Wij samen één zijn, Vader. En laat alle
gelovigen ook één zijn met Ons. Dan zullen
alle mensen op aarde geloven dat U mij
gestuurd hebt. (Joh 17:21)

Om de droom te realiseren organiseert
Unite in Christ onder meer onderstaande
activiteiten:
▶ Noordermannen op diverse locaties in
Noord Nederland;
▶ Het grote Pinksterfeest 316 in
Wijnjewoude;
▶ Het stimuleren van Nieuw leven in de
dorpen in Noord Nederland;
▶ Hope for Friesland (werk onder
prostituees);
▶ Onderwijs om christenen toe te rusten voor
hun taak.
Op Pinksterfeest 316 willen we alle
activiteiten graag met elkaar verbinden, zodat

het een echte ontmoetingsplek wordt voor mensen
over kerkmuren heen, uit alle plaatsen en kerken.
In alle activiteiten ziet Unite in Christ uit naar
de leiding en de kracht van de Heilige Geest.
We geloven dat God vrucht zal geven door de
verbinding met Jezus en elkaar:
Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die
niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen
vrucht dragen. (Joh 15:4)
We willen graag samenwerken met organisaties
die hetzelfde doel hebben: eenheid onder
christenen. Alle activiteiten zijn te vinden op de
websites. Meld je daar aan voor onze nieuwsbrief,
om op de hoogte te blijven.

Nieuw leven in de dorpen:

Partner worden:

We zien steeds meer dat de kerken in de
dorpen leeglopen en dat christenen hun
kerk buiten hun woonplaats zoeken. Het
getuigenis van Jezus in de dorpen raakt
meer en meer op de achtergrond.

Als het werk van Unite in Christ je
aanspreekt, nodigen we je uit om mee te
doen en op één of andere manier partner te
worden in hetzelfde verlangen. Je kunt op
verschillende manieren partner worden.

Tegelijkertijd merken we dat er steeds meer
mensen zijn die net als wij in beweging
willen komen. Zij gaan bidden voor hun
omgeving en zetten zich in voor de bloei op
de plek waar ze wonen (vlgs Jer 29:7 NBV).

Partner door je in te zetten:

Unite in Christ wil christenen in hun eigen woonplaats met elkaar in verbinding brengen!
Om vanuit eenheid in Jezus samen te zoeken, samen te bidden en samen te werken naar de
wil van God. Zo kan er in de naam van Jezus een sterk getuigenis ontstaan in hun dorp/
stad.

Onderwijs:
“Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam
van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden
aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle
dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” Matt 28:19-20
Deze tekst heeft ons vanaf het begin in beweging gezet. Daarom bieden wij diverse
cursussen discipelschap aan. We willen mensen graag aanmoedigen en helpen in het
daadwerkelijk volgen en leren kennen van de Here Jezus. Er zijn al veel mensen in onze
omgeving, die door deze cursussen het geloof op een nieuwe manier beleven.
“Deze cursus heeft mij heel veel gedaan. Ik wilde meer weten over een leven met Jezus.
Ik ben me meer bewust geworden van de Heilige Geest, die mij in en bij alles helpt om
keuzes te maken. Zo helpt Jezus mij nu heel persoonlijk.” Saskia Veenstra, Bakkeveen
De cursussen die we aanbieden zijn onder meer:
▶ Discipelschap - Leren leven in kracht van Jezus
▶ Discipelschap – Groeien in je bestemming
▶ Vrij om te zijn

Hope for Friesland:
Gods hart gaat uit naar diegene die aan de rand van de samenleving leven, de zwakken
en misdeelden. Wekelijks bezoeken teams van vrouwen de prostituees die werken in de
bordelen in Leeuwarden, Sneek en Heerenveen. Ze willen graag Gods liefde brengen daar
waar het zo hard en liefdeloos is, Gods licht brengen daar waar het zo donker is en Gods
hoop daar waar totaal geen hoop meer is. Ze weten zeker dat Gods hart naar deze lieve
vrouwen uitgaat en daarom willen ze gaan, in Zijn naam en in Zijn kracht en met Zijn
bewogenheid.
Jezus zei: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten
van Mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.” (Matt 25:40)

Er is veel en divers werk te doen binnen Unite
in Christ. Vrijwilligers 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 jou benaderen om in
Zijn kracht ook mee te bouwen aan de droom
die we hebben voor Noord Nederland?

Partner door te geven:
Het uitleven van onze droom is alleen
mogelijk wanneer we dat samen doen met
mensen die bereid zijn om te geven. Bij
alles wat we doen als Unite in Christ staat
God centraal. Ook 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.
Op de website van Unite in Christ kun je
digitaal een eenmalige of periodieke gift
geven. Het is ook mogelijk om zelf je gift over
te maken naar NL92RABO0140291342 t.n.v.
Stichting Unite in Christ, Ureterp.
Elke gift maakt verschil en is welkom! Met
periodieke giften kunnen we stabieler bouwen
aan de droom voor Noord Nederland.
Daarom willen we dit van harte aanbevelen!

Noordermannen:

Pinksterfeest 316:

De Noorderman gaat het avontuur
aan met God, staat op en neemt zijn
verantwoordelijkheid. Mannen mogen ook
weer hun rol als vader, man, broer of vriend
innemen, zodat hij Gods hart laat zien in
zijn omgeving. Als Noordermannen helpen
we elkaar het verschil te maken in Noord
Nederland.

Pinksterfeest 316 wordt gehouden in de
bossen van Wijnjewoude. Ons verlangen is om
in eenheid de naam van Jezus bekend maken
aan alle mensen in Noord Nederland.

“Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen”
(Joz 24:15)

“Wat mij enthousiast maakt voor de
Noordermannen beweging, is dat er mannen
uit allerhande kerken samen komen om meer
van God en zijn Woord te leren en om hun
rol als man en/of vader in het gezin weer op te
pakken. Het is geweldig om te zien en te horen
hoe God bezig is en ik ervaar het als een groot
voorrecht hier deel van te mogen uitmaken!”
Willem Boorsma, spreker en voorganger.

Pinksterfeest 316 is gericht op het hele gezin.
Er is een afwisselend programma voor jong tot
oud van vrijdagavond tot maandagmiddag.
Pinksterfeest 316 is een plek waar het
evangelie van Jezus verteld en beleefd wordt.
Een plek waar genezing en herstel wordt
ervaren. Ook een plaats waar je tot rust
mag komen. We bieden daarom ook de
mogelijkheid om het hele weekend op het
terrein te kamperen.
Tijdens een voorgaande editie van de
Pinksterfeest trof één van onze vrijwilligers
op maandagmiddag om 15.00 uur de laatste
gast nog aan op het terrein. De vrijwilliger
vroeg hem waarom hij nog op het terrein
zat. Hij verwoordde het als volgt: “Het is fijn
hier te zijn! De sfeer van gemoedelijkheid,
vriendelijkheid, elkaar ontmoeten rond het
kruis van Jezus. Ik wil nog niet weg uit...” Hij
dacht even na. “...uit de sfeer van…… de Geest!
Ik wil met mijn ogen op het kruis gericht hier
eigenlijk wel blijven zitten.”

www.pinksterfeest316.nl
Pinksterfeest316

www.uniteinchrist.nl
Unite in Christ

Noordermannen zijn gewone alledaagse
mannen uit het noorden van Nederland.
Zij ontmoeten elkaar regelmatig op
vrijdagavonden op verschillende locaties
in Groningen, Friesland en Drenthe. De
avonden kenmerken zich door een hoop lol,
kameraadschap en confrontatie. Er wordt
geluisterd naar een spreker, men zingt samen
en men spreekt elkaar onder het genot van een
hapje en een drankje.

www.noordermannen.nl
Noordermannen

Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn
enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen
die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar
eeuwig leven heeft. (Joh 3:16)

IBAN: NL92RABO0140291342 t.n.v. Stichting Unite in Christ, Ureterp.

