Profielschets medewerkers / vrijwilligers Near East Ministry
Als medewerker / vrijwilliger in de Reveilweken van de Near East Ministry heb je
een voorbeeldfunctie. Near East Ministry stelt daarom de volgende voorwaarden aan
medewerkers / vrijwilligers:












Je gelooft in Jezus Christus, de Zoon van God als de enige weg van genade tot
God de Vader door Zijn Geest;
Je werkt aan je relatie met God door regelmatig gebed en Bijbellezen;
Je verlangt om te veranderen naar het beeld van Christus;
Je bent bereid om te willen leven in gehoorzaamheid aan wat God in Zijn Woord
vraagt, in het besef dat we daarin telkens kunnen falen, maar wel in liefde vast
blijven houden aan het Woord van God als waarheid en richtlijn voor alle aspecten
van het leven;
Je bent een voorbeeld voor wat het leven als christen inhoudt;
Je bent bereid om samen te werken met anderen en open te staan voor
opbouwende feedback;
Je gaat respectvol om in woord en daad met degenen met wie je samenwerkt;
Je houdt rekening met gevoelens en overtuigingen van anderen;
Je stemt als potentiële vrijwilliger in met een eventuele screening (waaronder een
referentieonderzoek);
Je neemt deel aan de voorbereidingsdag (of -avond).

En dit is de manier waarop we met elkaar willen omgaan bij pastorale en ethische vragen:










Er zijn helaas in deze gebroken wereld vele zonden. Denk aan omgaan met geld en
bezit, zorg voor de schepping, omgaan met seksuele en andere relaties en
levenswandel in het algemeen. Daar willen we als organisatie geen rangorde in
aanbrengen.
Als NEM streven we naar ontmoeting / verbinding / verzoening met mensen uit
verschillende denominaties i.p.v. dat standpunten ons uit elkaar drijven. Ontmoeting
gaat voor standpunten. Hierbij denken we ook aan de Joodse manier van denken
waarbij standpunten meer naast elkaar kunnen bestaan i.p.v. tegenover elkaar
zoals in het Westerse / Griekse denken.
Hierbij is het uiteraard wel mogelijk dat we standpunten innemen die van elkaar
verschillen. Soms blijft er een “mysterie” bestaan en komen we als kinderen van
God die oprecht de Bijbel lezen tot verschillende inzichten.
We focussen ons niet op specifiek gedrag maar op de vraag: “heeft Jezus
heerschappij in jouw leven en wil je groeien naar zijn beeld en gelijkenis?" We
accepteren dat we elkaar hier liefdevol op kunnen bevragen. Daarbij geldt dat we
meningen en standpunten niet aan elkaar opdringen of elkaar erom veroordelen.
We staan er altijd voor open om met medewerkers en vrijwilligers in gesprek te
gaan over pastoraal - ethische vragen als die zich voordoen.
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