BEVRIJD

Nieuwsbrief

bevrijd om te dienen, dienen om te bevrijden

Het afgelopen jaar 2021 is er veel gebeurd. Met Unbound Nederland zijn we goed op weg.
Drie belangrijke mijlpalen wil ik noemen. De aanvraag bij Porticus ‘Space for Grace’ met het
doel sponsoring te ontvangen om Unbound Nederland verder in Nederland op de kaart te zetten, de vertaling van het boek ‘Unbound, A Practical Guide to Deliverance’ en de eerste bijeenkomst van het kernteam Unbound.

Visiedocument

Space for Grace

Het schrijven van een visiedocument is een
proces waarin je wilt luisteren naar wat Gods
Geest zegt. Wij zijn dit proces in januari 2021
begonnen met de mensen die deelgenomen
hebben aan de cursussen ‘Vrijheid in Christus’
en ‘Bevrijd Basis’. We hebben gereflecteerd
over wat God ons vraagt voor de dienst van
bevrijding in Nederland. Deze gedachten hebben we in een kleinere groep, het kernteam,
uitgewerkt tot een visiestatement: ‘Bevrijd om
te dienen, dienen om te bevrijden’.

Projecten die bijdragen aan vernieuwing van
geloofsgemeenschappen in de RK kerk kunnen
bij ‘Space for Grace’ een aanvraag indienen
voor sponsoring. Het visiedocument konden
we gebruiken als uitgangspunt voor deze aanvraag.
Het kernteam heeft hard gewerkt om de aanvraag vóór 1 september 2021 in te dienen.
Enkele weken later ontvingen we het bericht
dat onze aanvraag werd afgewezen. De reden
is dat we gericht zijn ‘op de brede verspreiding’
van een model, en niet op de vitaliteit van een
eigen geloofsgemeenschap.

Het eerste deel van het statement ‘Bevrijd om
te dienen’ wil laten zien dat we eerst zelf vrij
moeten worden: wat verhindert mij om Gods
wil te doen, om het evangelie van Gods Rijk in
alle vrijmoedigheid uit te dragen? Bevrijding is
een rode draad door de Bijbel heen. God wil
ons zijn bevrijding schenken in de eucharistieviering en de biecht. De dienst van bevrijding
kunnen we hieraan toevoegen. Het zijn middelen die ons helpen afstand te nemen van de
zonde en te delen in de verrijzenis. Bevrijding
is ‘gewoon’. De cursus ‘Vrijheid in Christus’
gaat hier dieper op in.

Onze voorbereidingen op de aanvraag gebruiken we om verder te gaan. Op11 januari 2022
zijn we met het kernteam bijeengekomen. We
willen stappen zetten om een stichting op te
richten met ANBI- status. We hebben gesproken over de structuur, het onderscheid tussen
het kernteam en het stichtingsbestuur.
Het stichtingsbestuur draagt zorg voor een
goed beheer van de middelen ofwel de financien.
Het kernteam is een soort ‘pastoraal’ team dat
zich richt op het geven van cursussen en het
vertalen van boeken die met de dienst van bevrijding te maken hebben.

Het tweede deel ‘dienen om te bevrijden’
maakt duidelijk dat bevrijding gericht is op
‘dienen’. Hoe dieper we vrij zijn in Christus,
des te beter kunnen we dienstbaar zijn aan
Gods Rijk. We zien wie God is en dat Hij ons wil
zegenen in wie we zijn en dat we anderen tot
zegen kunnen zijn. Ieder kan een bijdrage geven tot opbouw van Gods Rijk op aarde. Of het
nu in de parochie is, voor Unbound Nederland,
op het werk of thuis.

Geleidelijk groeien we en krijgen we steeds
meer bekendheid in Nederland. Stap voor stap
willen we doen wat God van ons vraagt.

Vertaling
Een van de grote projecten is het vertalen van
alle materialen die nodig zijn om de cursussen
te geven. Het is een hele uitdaging geweest.
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Na mijn terugkomst van de retraite ‘The
Church is a Fieldhospital’ (mei 2018 in Amerika) vroegen mensen mij over ‘Unbound’. Er
bleek een honger te zijn naar meer informatie
hierover.

Er is alle reden tot dankbaarheid voor de wonderen die God doet.

Dit was de reden om in juli 2018 de cursus
‘Vrijheid in Christus’ aan te bieden. Een groep
van 19 mensen nam hieraan deel. Het was toen
nog deels in het Nederlands en deels in het
Engels. Een aantal deelnemers heeft het werkboek ‘Vrijheid in Christus’ vertaald. Later hebben twee personen de vertaling herzien, waardoor we een werkboek konden aanbieden. Onlangs heeft een professionele redacteur het
werkboek geredigeerd.

Allereerst willen we de mensen danken die ons
het afgelopen jaar financieel ondersteund hebben. Zonder hun giften was het allemaal een
stuk moeilijker geweest.

Het vertalen van het boek ‘Unbound, A Practical Guide to Deliverance’ ging moeizaam. Ik
heb aan diverse uitgevers de vraag voorgelegd
dit boek te vertalen en uit te geven, maar zij
zagen hiervan af. Aangezien ik merkte dat
mensen meer wilden weten over dit model, ben
ik zelf begonnen met vertalen. Later hebben
Joanne Gorissen en Frans Visschedijk mij geholpen. De laatste controle heeft zuster Catharina gedaan. De vertaling was in september af.
We hebben besloten om een professionele redacteur het boek in zijn geheel te laten redigeren. Didy Kruiger is in november begonnen
met de opmaak van het boek. Dit doet zij om
niet en daar zijn we heel dankbaar voor.

STICHTING LAETARE

GIFTEN

We zijn afhankelijk van giften om de dienst van
bevrijding in Nederland uit te dragen. Wil je
hieraan bijdragen, dan kun je je gift overmaken
naar Stichting Laetare (ANBI-status, dus je gift
is aftrekbaar), waarvan Unbound Nederland op
dit moment nog een onderdeel is:
NL96 ABNA 0889 9949 78,
onder vermelding 'Gift Unbound'.

VRAGEN
Heb je vragen, laat het ons gerust weten. Alvast
veel dank voor je steun in welke vorm dan ook!
Be blessed!
Hartelijke groet,
TEAM UNBOUND NEDERLAND
Juan van Eijk, pr.

Zoals het er nu naar uitziet, zullen we op zondag 20 maart om 14.00 uur het boek presenteren in de Maria Geboortekerk te Nijmegen.
Dankbaar zijn we voor de vele mensen die
hebben meegewerkt aan de totstandkoming
hiervan.

Berg en Dalseweg 40
6521 JJ Nijmegen
secretariaat@unboundnederland.nl
https://unboundnederland.nl/

Cursussen
Tot nu hebben we elk jaar tenminste één keer
de cursus Vrijheid in Christus aangeboden.
Vanwege het coronavirus geven we de cursus
online. Het voordeel is dat mensen uit het hele
land kunnen aansluiten. Afgelopen januari zijn
we met een groep van 32 mensen gestart met
de cursus ‘Vrijheid in Christus’.
Via Unbound Lincoln, Engeland - waar ik sinds
2019 contact mee heb - zijn we de cursus ‘Bevrijd Gevorderd’ gestart. Uit Nederland doet
een groep van 9 mensen mee.
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