Wij
veran-

Neem de uitdaging aan!

Vision for Marriage
Ontdek uw unieke huwelijksbestemming

“Neem de uitdaging aan. Wij willen jullie helpen; te bouwen aan
jullie unieke bestemming en daarbij stappen in geloof te zetten.
Zodat jullie elkaar zullen versterken en daardoor impact zullen hebben
in jullie omgeving.”

Tijdsinvestering
Data: 11-13 mei 2012. Het weekend
duurt twee volle dagen. We beginnen
vrijdagavond (19.00 uur) en sluiten het
weekend zondagmiddag (17.00 uur) af.
Voor meer data en locaties zie de site.

AT IS MIJN
STEMMING

Locatie
HeideHotel Waldhütte,
Im Klatenberg 19, Telgte
(net over de grens in Duitsland )

Financiële investering
Het hele weekend: incl. Talentenevalu
atie/2x overnachting/2x driegangendiner/2x driegangen-lunch/ koffie/thee en
een uitgebreide trainingsmap bedraagt:
€ 495,- (p.p.)

De afname van de
Talentenevaluatie
wordt door ieder
echtpaar afzonderlijk voorafgaande
aan het weekend
(in overleg met ons)
in Ermelo gedaan.

T IS MIJN
STEMMING

Waarom dit huwelijksweekend?
Wij verlangen ernaar dat er weer mannen en vrouwen Gods op gaan staan in
Nederland. Die weten wat het betekent om een zoon en dochter van God te
zijn. Die niet alleen handelen uit hun natuurlijke talenten maar een door Gods
Geest gevuld leven leiden. Die Nederland weer terug willen brengen bij het
Vaderhart van God.

Contact
Voor meer informatie over dit weekend:
www.watismijnbestemming.nl of bel
ons: 0577 407600.

“Het heeft ons hart mensen op hun
bestemming te helpen, herstel te brengen
en mensen als discipel te trainen.
Zodat christenen weer hun plek gaan innemen
in Nederland en zichtbaar worden in het bedrijfsleven,
de politiek, media, zorg, enz. Mondig maken
en zenden om uitgezonden te worden.”

Welke dromen
hebben jullie?
Maak al uw wensen bekend bij de Heere

Voor wie bedoeld?
Voor echtparen: mannen en vrouwen uit
bijv. het bedrijfsleven, politiek, (kerke
lijke) gemeente, media, zorg, enz. die dit
verlangen kunnen onderschrijven. Die
ernaar verlangen geestelijk volwassen te
worden en dat zichtbaar willen maken in
hun omgeving.
Hoe wordt dit vormgegeven?
In een heerlijke omgeving, waar we even
uit onze dagelijkse patronen komen,

gaan we met elkaar kijken naar onze
unieke bestemming. Jouw talenten
zeggen namelijk iets over jouw unieke
bestemming. Ze zeggen iets over Gods
plan met jou en je partner in de
maatschappij. Jouw talenten bepalen
uiteindelijk de richting waarin iemand
zich verder zal ontwikkelen. Als jij en je
partner antwoord willen hebben op de
vraag: waar ligt onze unieke bestem
ming en welk plan heeft God met ons
leven, nodigen we jullie van harte uit!

“Wij verlangen ernaar jullie talenten in kaart te brengen, jullie te coachen,
om te handelen naar jullie talenten en zo te wandelen in jullie
bestemming. Wij trainen mensen om uitgezonden te worden op
de plek midden in de maatschappij die God voor ogen heeft.”

Programma
1	Afname Talenten Evaluatie
(voorafgaande aan het weekend)
2 Fundament van jullie relatie
3 Wat is jullie unieke bestemming?
4	Unieke verschillen èn overeen
komsten tussen man/vrouw
5 Hoe communiceren jullie?
6 Groei in je huwelijk
7 Bestemmingsplan voor jullie huwelijk
8	Tijd voor ontspanning en uitwaaien
in een prachtige idyllische omgeving!
Resultaat
Na dit weekend zijn jullie heerlijk op
adem gekomen. Jullie hebben zicht
gekregen, hoe te handelen als zoon/
dochter Gods. Inzicht hebben jullie
ontvangen over jullie unieke bestem
mingsplan. Er is een breder fundament
gebouwd, waarop verder doorgegroeid
kan worden tot geestelijk volwassen
christenen.
Verder doorgroeien?
Als dit weekend het beoogde resultaat
heeft opgeleverd, kunnen wij jullie
helpen door te groeien op deze weg.
Vraag naar de mogelijkheden. We
leveren graag maatwerk.

Begeleiding
De begeleiding van dit weekend wordt
verzorgd door een ervaren echtpaar.
Door hun persoonlijke en beroepsmatige
ervaring mag je rekenen op professio
nele en betrokken begeleiding.
Siebe Slagter is directeur van een
organisatieadviesbureau (SVision)
en is bijna 25 jaar getrouwd met
Volke. Ze hebben samen vijf
kinderen. Behalve consultant en
businesscoach is Siebe ook auteur
en spreker. Hij is jarenlang actief
geweest binnen ‘Mannen in
beweging’. Op het gebied van
coaching en ‘als man je plaats
innemen’ binnen het huwelijk heeft
hij diverse publicaties geschreven.

Volke Slagter-Hoekstra heeft een
praktijk voor Life Coaching en
psycho-sociale hulpverlening in
Ermelo. Zij begeleidt zowel individuele personen als echtparen. Zij
spreekt regelmatig voor vrouwengroepen. Met Siebe verzorgde zij
eerder huwelijksweekenden.

