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Droom Droom 
Nederland Zoekt droomt ervan dat overal in dorpen, wijken, steden en buurten Nederland Zoekt droomt ervan dat overal in dorpen, wijken, steden en buurten Nederland Zoekt droomt ervan dat overal in dorpen, wijken, steden en buurten Nederland Zoekt droomt ervan dat overal in dorpen, wijken, steden en buurten Nederland Zoekt droomt ervan dat overal in dorpen, wijken, steden en buurten Nederland Zoekt droomt ervan dat overal in dorpen, wijken, steden en buurten Nederland Zoekt droomt ervan dat overal in dorpen, wijken, steden en buurten Nederland Zoekt droomt ervan dat overal in dorpen, wijken, steden en buurten Nederland Zoekt droomt ervan dat overal in dorpen, wijken, steden en buurten Nederland Zoekt droomt ervan dat overal in dorpen, wijken, steden en buurten 
in Nederland communitiesin Nederland communitiesin Nederland communitiesin Nederland communities ontstaan. Groepen christenen die vanuit hun huizen  ontstaan. Groepen christenen die vanuit hun huizen  ontstaan. Groepen christenen die vanuit hun huizen  ontstaan. Groepen christenen die vanuit hun huizen  ontstaan. Groepen christenen die vanuit hun huizen 
daadwerkelijk goed nieuws zijn in hun omgeving.daadwerkelijk goed nieuws zijn in hun omgeving.daadwerkelijk goed nieuws zijn in hun omgeving.daadwerkelijk goed nieuws zijn in hun omgeving.daadwerkelijk goed nieuws zijn in hun omgeving.

Hoe? 
De zoektocht van veel christenen gaat over het verbinden van geloven en leven: De zoektocht van veel christenen gaat over het verbinden van geloven en leven: De zoektocht van veel christenen gaat over het verbinden van geloven en leven: De zoektocht van veel christenen gaat over het verbinden van geloven en leven: De zoektocht van veel christenen gaat over het verbinden van geloven en leven: De zoektocht van veel christenen gaat over het verbinden van geloven en leven: De zoektocht van veel christenen gaat over het verbinden van geloven en leven: De zoektocht van veel christenen gaat over het verbinden van geloven en leven: 
hoe doe je dat? Maar ook is er de worsteling om iets te betekenen voor je hoe doe je dat? Maar ook is er de worsteling om iets te betekenen voor je hoe doe je dat? Maar ook is er de worsteling om iets te betekenen voor je hoe doe je dat? Maar ook is er de worsteling om iets te betekenen voor je hoe doe je dat? Maar ook is er de worsteling om iets te betekenen voor je 
omgeving: hoe maak je verbinding met je buurt, wijk, dorp of stad?omgeving: hoe maak je verbinding met je buurt, wijk, dorp of stad?omgeving: hoe maak je verbinding met je buurt, wijk, dorp of stad?omgeving: hoe maak je verbinding met je buurt, wijk, dorp of stad?

3D traject 3D traject 
Daarom hebben we een 3D traject waarin je dit proces met elkaar aangaat. Wij Daarom hebben we een 3D traject waarin je dit proces met elkaar aangaat. Wij Daarom hebben we een 3D traject waarin je dit proces met elkaar aangaat. Wij Daarom hebben we een 3D traject waarin je dit proces met elkaar aangaat. Wij Daarom hebben we een 3D traject waarin je dit proces met elkaar aangaat. Wij Daarom hebben we een 3D traject waarin je dit proces met elkaar aangaat. Wij 
beginnen niet met antwoorden, maar wel met twee belangrijke lijnen stap voor beginnen niet met antwoorden, maar wel met twee belangrijke lijnen stap voor beginnen niet met antwoorden, maar wel met twee belangrijke lijnen stap voor beginnen niet met antwoorden, maar wel met twee belangrijke lijnen stap voor beginnen niet met antwoorden, maar wel met twee belangrijke lijnen stap voor beginnen niet met antwoorden, maar wel met twee belangrijke lijnen stap voor beginnen niet met antwoorden, maar wel met twee belangrijke lijnen stap voor beginnen niet met antwoorden, maar wel met twee belangrijke lijnen stap voor 
stap te ontwikkelen: discipelschap en missiegemeenschappen. We steken in op stap te ontwikkelen: discipelschap en missiegemeenschappen. We steken in op stap te ontwikkelen: discipelschap en missiegemeenschappen. We steken in op stap te ontwikkelen: discipelschap en missiegemeenschappen. We steken in op stap te ontwikkelen: discipelschap en missiegemeenschappen. We steken in op stap te ontwikkelen: discipelschap en missiegemeenschappen. We steken in op stap te ontwikkelen: discipelschap en missiegemeenschappen. We steken in op 
een cultuur van discipelschap. Van daaruit zoeken we naar manieren om samen een cultuur van discipelschap. Van daaruit zoeken we naar manieren om samen een cultuur van discipelschap. Van daaruit zoeken we naar manieren om samen een cultuur van discipelschap. Van daaruit zoeken we naar manieren om samen een cultuur van discipelschap. Van daaruit zoeken we naar manieren om samen een cultuur van discipelschap. Van daaruit zoeken we naar manieren om samen een cultuur van discipelschap. Van daaruit zoeken we naar manieren om samen 
vorm te geven aan het bouwen van communities vanuit huizen. Niet als extra vorm te geven aan het bouwen van communities vanuit huizen. Niet als extra vorm te geven aan het bouwen van communities vanuit huizen. Niet als extra vorm te geven aan het bouwen van communities vanuit huizen. Niet als extra vorm te geven aan het bouwen van communities vanuit huizen. Niet als extra vorm te geven aan het bouwen van communities vanuit huizen. Niet als extra vorm te geven aan het bouwen van communities vanuit huizen. Niet als extra vorm te geven aan het bouwen van communities vanuit huizen. Niet als extra 
activiteit, maar als een basis die goed nieuws is voor jezelf en je omgeving.activiteit, maar als een basis die goed nieuws is voor jezelf en je omgeving.activiteit, maar als een basis die goed nieuws is voor jezelf en je omgeving.activiteit, maar als een basis die goed nieuws is voor jezelf en je omgeving.activiteit, maar als een basis die goed nieuws is voor jezelf en je omgeving.

Praktisch: meedoen aan een 3D trajectPraktisch: meedoen aan een 3D trajectPraktisch: meedoen aan een 3D trajectPraktisch: meedoen aan een 3D trajectPraktisch: meedoen aan een 3D traject
Het 3D traject duurt twee jaar en wil je helpen om een integrale manier van Het 3D traject duurt twee jaar en wil je helpen om een integrale manier van Het 3D traject duurt twee jaar en wil je helpen om een integrale manier van Het 3D traject duurt twee jaar en wil je helpen om een integrale manier van Het 3D traject duurt twee jaar en wil je helpen om een integrale manier van Het 3D traject duurt twee jaar en wil je helpen om een integrale manier van 
denken en doen te ontwikkelen die gericht is op God, elkaar en onze omgeving. denken en doen te ontwikkelen die gericht is op God, elkaar en onze omgeving. denken en doen te ontwikkelen die gericht is op God, elkaar en onze omgeving. denken en doen te ontwikkelen die gericht is op God, elkaar en onze omgeving. denken en doen te ontwikkelen die gericht is op God, elkaar en onze omgeving. denken en doen te ontwikkelen die gericht is op God, elkaar en onze omgeving. denken en doen te ontwikkelen die gericht is op God, elkaar en onze omgeving. denken en doen te ontwikkelen die gericht is op God, elkaar en onze omgeving. denken en doen te ontwikkelen die gericht is op God, elkaar en onze omgeving. denken en doen te ontwikkelen die gericht is op God, elkaar en onze omgeving. 
3D dus. 3D dus. 
• 2 jaar lang een traject gaan met 4 weekenden en een finale.2 jaar lang een traject gaan met 4 weekenden en een finale.2 jaar lang een traject gaan met 4 weekenden en een finale.2 jaar lang een traject gaan met 4 weekenden en een finale.2 jaar lang een traject gaan met 4 weekenden en een finale.2 jaar lang een traject gaan met 4 weekenden en een finale.
• Elke 14 dagen coaching via Skype van teamleiders.Elke 14 dagen coaching via Skype van teamleiders.Elke 14 dagen coaching via Skype van teamleiders.Elke 14 dagen coaching via Skype van teamleiders.Elke 14 dagen coaching via Skype van teamleiders.Elke 14 dagen coaching via Skype van teamleiders.
•• Boeken ter ondersteuning en verdieping bij de diverse thema’s.Boeken ter ondersteuning en verdieping bij de diverse thema’s.Boeken ter ondersteuning en verdieping bij de diverse thema’s.Boeken ter ondersteuning en verdieping bij de diverse thema’s.Boeken ter ondersteuning en verdieping bij de diverse thema’s.Boeken ter ondersteuning en verdieping bij de diverse thema’s.Boeken ter ondersteuning en verdieping bij de diverse thema’s.Boeken ter ondersteuning en verdieping bij de diverse thema’s.

Thema’s 
1. Terug naar de kern. 1. Terug naar de kern. Het hart van Jezus volgen.Het hart van Jezus volgen.Het hart van Jezus volgen.Het hart van Jezus volgen.Het hart van Jezus volgen.
2. Een nieuw begin. 2. Een nieuw begin. Missiegemeenschappen als goed nieuws.Missiegemeenschappen als goed nieuws.Missiegemeenschappen als goed nieuws.Missiegemeenschappen als goed nieuws.Missiegemeenschappen als goed nieuws.Missiegemeenschappen als goed nieuws.Missiegemeenschappen als goed nieuws.
3. Een nieuwe cultuur. 3. Een nieuwe cultuur. Groeien in de praktijk van Groeien in de praktijk van Groeien in de praktijk van Groeien in de praktijk van Groeien in de praktijk van missiegemeenschappen.missiegemeenschappen.missiegemeenschappen.missiegemeenschappen.
4. Een nieuwe beweging. 4. Een nieuwe beweging. Geloven en kerk zijn als beweging.Geloven en kerk zijn als beweging.Geloven en kerk zijn als beweging.Geloven en kerk zijn als beweging.Geloven en kerk zijn als beweging.Geloven en kerk zijn als beweging.Geloven en kerk zijn als beweging.

Voor wie en wat kost het? Voor wie en wat kost het? Voor wie en wat kost het? 
Voor elke kring, groep of pionier die deze droom herkent! Groepen kunnen met Voor elke kring, groep of pionier die deze droom herkent! Groepen kunnen met Voor elke kring, groep of pionier die deze droom herkent! Groepen kunnen met Voor elke kring, groep of pionier die deze droom herkent! Groepen kunnen met Voor elke kring, groep of pionier die deze droom herkent! Groepen kunnen met Voor elke kring, groep of pionier die deze droom herkent! Groepen kunnen met Voor elke kring, groep of pionier die deze droom herkent! Groepen kunnen met Voor elke kring, groep of pionier die deze droom herkent! Groepen kunnen met Voor elke kring, groep of pionier die deze droom herkent! Groepen kunnen met Voor elke kring, groep of pionier die deze droom herkent! Groepen kunnen met 
een team van 3-6 mensen meedoen. een team van 3-6 mensen meedoen. een team van 3-6 mensen meedoen. een team van 3-6 mensen meedoen. een team van 3-6 mensen meedoen. 
• Gemeentebreed aan de slag? Kom maar met meer teams!Gemeentebreed aan de slag? Kom maar met meer teams!Gemeentebreed aan de slag? Kom maar met meer teams!Gemeentebreed aan de slag? Kom maar met meer teams!Gemeentebreed aan de slag? Kom maar met meer teams!Gemeentebreed aan de slag? Kom maar met meer teams!Gemeentebreed aan de slag? Kom maar met meer teams!
• Huiskringen, groeigroepen, bijbelstudiegroepenHuiskringen, groeigroepen, bijbelstudiegroepenHuiskringen, groeigroepen, bijbelstudiegroepenHuiskringen, groeigroepen, bijbelstudiegroepenHuiskringen, groeigroepen, bijbelstudiegroepenHuiskringen, groeigroepen, bijbelstudiegroepen
• Pionier of pioniersstelPionier of pioniersstelPionier of pioniersstel
• PioniersteamPioniersteam
Kosten: We vragen iedere deelnemer een financiële bijdrage zodat we samen Kosten: We vragen iedere deelnemer een financiële bijdrage zodat we samen Kosten: We vragen iedere deelnemer een financiële bijdrage zodat we samen Kosten: We vragen iedere deelnemer een financiële bijdrage zodat we samen Kosten: We vragen iedere deelnemer een financiële bijdrage zodat we samen Kosten: We vragen iedere deelnemer een financiële bijdrage zodat we samen Kosten: We vragen iedere deelnemer een financiële bijdrage zodat we samen Kosten: We vragen iedere deelnemer een financiële bijdrage zodat we samen Kosten: We vragen iedere deelnemer een financiële bijdrage zodat we samen Kosten: We vragen iedere deelnemer een financiële bijdrage zodat we samen 
deze beweging versterken. We denken aan een gemiddelde bijdrage van deze beweging versterken. We denken aan een gemiddelde bijdrage van deze beweging versterken. We denken aan een gemiddelde bijdrage van deze beweging versterken. We denken aan een gemiddelde bijdrage van deze beweging versterken. We denken aan een gemiddelde bijdrage van deze beweging versterken. We denken aan een gemiddelde bijdrage van deze beweging versterken. We denken aan een gemiddelde bijdrage van deze beweging versterken. We denken aan een gemiddelde bijdrage van deze beweging versterken. We denken aan een gemiddelde bijdrage van deze beweging versterken. We denken aan een gemiddelde bijdrage van € 25  25 € 25 €
per deelnemer per maand. Nederland Zoekt heeft een ANBI status en giften zijn per deelnemer per maand. Nederland Zoekt heeft een ANBI status en giften zijn per deelnemer per maand. Nederland Zoekt heeft een ANBI status en giften zijn per deelnemer per maand. Nederland Zoekt heeft een ANBI status en giften zijn per deelnemer per maand. Nederland Zoekt heeft een ANBI status en giften zijn per deelnemer per maand. Nederland Zoekt heeft een ANBI status en giften zijn per deelnemer per maand. Nederland Zoekt heeft een ANBI status en giften zijn per deelnemer per maand. Nederland Zoekt heeft een ANBI status en giften zijn per deelnemer per maand. Nederland Zoekt heeft een ANBI status en giften zijn per deelnemer per maand. Nederland Zoekt heeft een ANBI status en giften zijn per deelnemer per maand. Nederland Zoekt heeft een ANBI status en giften zijn 
fiscaal aftrekbaar.fiscaal aftrekbaar.fiscaal aftrekbaar.

Waar en wanneer? Waar en wanneer? Waar en wanneer? 
Op Op 27-28 oktober27-28 oktober in RotterdamRotterdamRotterdam! Meld je hiervoor uiterlijk 27 september aan.! Meld je hiervoor uiterlijk 27 september aan.! Meld je hiervoor uiterlijk 27 september aan.! Meld je hiervoor uiterlijk 27 september aan.! Meld je hiervoor uiterlijk 27 september aan.! Meld je hiervoor uiterlijk 27 september aan.! Meld je hiervoor uiterlijk 27 september aan.! Meld je hiervoor uiterlijk 27 september aan.
Op 1-2 december1-2 december start in  start in Ede een 3D traject. Op zaterdag 7 oktober is er een  een 3D traject. Op zaterdag 7 oktober is er een  een 3D traject. Op zaterdag 7 oktober is er een  een 3D traject. Op zaterdag 7 oktober is er een  een 3D traject. Op zaterdag 7 oktober is er een  een 3D traject. Op zaterdag 7 oktober is er een  een 3D traject. Op zaterdag 7 oktober is er een  een 3D traject. Op zaterdag 7 oktober is er een 
proefmiddag!  Meld je uiterlijkproefmiddag!  Meld je uiterlijkproefmiddag!  Meld je uiterlijkproefmiddag!  Meld je uiterlijkproefmiddag!  Meld je uiterlijkproefmiddag!  Meld je uiterlijkproefmiddag!  Meld je uiterlijk 15 november aan voor het 3D traject. 15 november aan voor het 3D traject. 15 november aan voor het 3D traject. 15 november aan voor het 3D traject. 15 november aan voor het 3D traject. 15 november aan voor het 3D traject. 15 november aan voor het 3D traject. 15 november aan voor het 3D traject. 15 november aan voor het 3D traject. 15 november aan voor het 3D traject. 15 november aan voor het 3D traject.proefmiddag!  Meld je uiterlijk 15 november aan voor het 3D traject.proefmiddag!  Meld je uiterlijkproefmiddag!  Meld je uiterlijk 15 november aan voor het 3D traject.proefmiddag!  Meld je uiterlijkproefmiddag!  Meld je uiterlijk 15 november aan voor het 3D traject.proefmiddag!  Meld je uiterlijk
Aanmelden via de website: www.nederlandzoekt.nl. Vragen? Mail ons: Aanmelden via de website: www.nederlandzoekt.nl. Vragen? Mail ons: Aanmelden via de website: www.nederlandzoekt.nl. Vragen? Mail ons: Aanmelden via de website: www.nederlandzoekt.nl. Vragen? Mail ons: Aanmelden via de website: www.nederlandzoekt.nl. Vragen? Mail ons: Aanmelden via de website: www.nederlandzoekt.nl. Vragen? Mail ons: Aanmelden via de website: www.nederlandzoekt.nl. Vragen? Mail ons: Aanmelden via de website: www.nederlandzoekt.nl. Vragen? Mail ons: Aanmelden via de website: www.nederlandzoekt.nl. Vragen? Mail ons: 
info@nederlandzoekt.nl. info@nederlandzoekt.nl. 
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