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Visie document

Beleidsplan

TripleCord
TripleCord is een voortzetting van de huwelijksconferenties van Stichting Herstel en Stichting Vrij
Zijn. Kort nadat Herstel is opgegaan in Vrij Zijn is de focus binnen Vrij Zijn verlegd en hebben er geen
huwelijksdagen en -weekenden meer plaatsgevonden. In 2017 is echter het besluit genomen de
huwelijksdagen en de huwelijksconferenties weer op te starten. Dit initiatief is genomen door JanWillem en Joke Grievink, beide ook nauw betrokken bij Vrij Zijn. Zij hebben het onderwerp ‘huwelijk’
al jaren op hun hart en zijn actief met huwelijkspastoraat en huwelijksvoorbereiding en
discipelschap. Jan-Willem en Joke hebben de geestelijke en inhoudelijke verantwoordelijkheid voor
de doorstart van deze huwelijksdagen en huwelijksconferenties opgepakt in nauwe samenwerking
met Jan Pool en Astrid Feddes van respectievelijk de stichtingen ManUnited en Destigned to Reign.
Ze zijn door de leiding van beide organisaties ingezegend en deze willen nadrukkelijk ook betrokken
zijn en samenwerken.
Net als voorheen is het verlangen dat de verborgen kracht van het huwelijk weer alle aandacht krijgt
die het verdient. Het huwelijk is een verbondsrelatie waar Jezus Zichzelf aan verbindt; een etalage
waarin je de liefde van God terug kunt zien. In deze tijd staan huwelijken, wellicht meer dan ooit,
onder hoogspanning. TripleCord ziet het huwelijk als een werkwoord en een werkplaats van de
Heilige Geest. TripleCord wil er zijn voor alle bestaande echtparen, maar ook voor stellen die
nadenken over een huwelijk.
Voor dat doel is in 2017 een Stichting opgericht: Stichting TripleCord. TripleCord ziet het huwelijk als
een etalage en werkplaats waar de Glorie van God zichtbaar mag worden. Dor de Stichting worden
jaarlijks huwelijksdagen en huwelijks weekenden georganiseerd. Het belangrijkste doel van de
huwelijksdagen is bewustwording, verlangen kweken en keuzes maken. Het doel van de
huwelijksweekenden is het bouwen aan trouw en vertrouwen, het geven van inzicht in issues en
opruimen barrières en het aanreiken van tools voor groei.
De doelgroep bestaat uit echtparen die weten/vermoeden dat God in hun huwelijk betrokken wil
zijn. Hierbij kan het gaan om aanstaande echtparen als om bestaande echtparen die willen
investeren in hun huwelijk of die hun huwelijk geleid door God willen repareren. Hierbij staan we
open voor de volle breedte van kerkelijk Nederland (en België).
Kortom, op onze events is iedereen is van harte welkom: of men nu een gebroken of een geweldig
huwelijk heeft, of juist ook als een wederhelft op het punt staat het bijltje erbij neer te gooien of
wanneer men verwondingen of geheimen met zich meedraagt: iedereen is welkom, omdat wij
geloven dat de Heilige Geest wonderen van herstel kan en zal doen.
Visie - Inleiding
God heeft op aarde (minimaal) vijf etalages waarin je als mens iets van Zijn Grootheid kunt zien. Hij
heeft ze zelf ontworpen of uitgekozen. De schepping was de eerste; het volk van de Joden (waar Hij
Zijn Naam wil laten wonen) de derde; de gemeente als lichaam van Christus de vierde; en de vijfde is
de wedergeboren mens als een levende steen (en woonplaats van de Heilige Geest).
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Nummer 2 sloegen we even over. Want één van de mooiste etalages van God is immers het huwelijk.
Het werd al ingesteld bij het begin van de schepping als één van de mooiste scheppingswonderen
van God. In die geheime verbinding tussen man en vrouw wordt iets zichtbaar van de Heerlijkheid
van Jezus. Als het huwelijk tenminste functioneert zoals God het bedoeld heeft.
De vijand is voortdurend bezig om al die etalages met modder te besmeuren. Zeker bij het huwelijk.
Ook huwelijken van christenen worden aangevallen en komen onder druk te staan. Toch blijft een
goed functionerend huwelijk een prachtige werkplaats voor Gods plannen.
En als er dan dingen stuk zijn? Jezus is op aarde gekomen als ‘Heiland’, als héélmaker. Hij is het die
herstelt, bevrijdt en geneest; ook huwelijken. Hij wil als geen andere dat het belang van sterke
huwelijken weer méér op de agenda komt te staan in het Koninkrijk van God. Waarom? Omdat de
Drie-enige God zichtbaar wordt en omdat een huwelijk in feite de kleinste gemeente is en omdat een
goed huwelijk de basis is voor de warmte van een gezin waar niet alleen de kinderen veilig kunnen
opgroeien, maar waar ook vrienden, buren en familie zich kunnen ‘warmen’.
De kern van de bediening van TripleCord:
Het huwelijk van een echtpaar weer laten functioneren als een etalage voor de Glorie van God; als
een woonplaats van de Liefde van Jezus; en een werkplaats van de Heilige Geest.
Visie - Wat willen we graag bereiken?
a. De bewustwording bij christen-echtparen en aanstaande echtparen dat het huwelijk iets
grandioos is waar God grote beloften aan verbonden heeft.
b. Een verlangen kweken om aan dat huwelijk te ‘werken’.
c. Dat echtparen keuzes gaan maken en stappen zetten voor herstel, groei, en bloei.
d. Dat gezinsleden kunnen groeien en bloeien onder de bescherming en warmte van een goed
functionerend huwelijk van man en vrouw.
We doen dat primair door bijeenkomsten (conferenties).
We hebben daarvoor drie soorten bijeenkomsten:
1. De korte grote conferenties (een losse dag) waarin vooral aan ‘a’ en ‘b’ werken, maar waar
ook al keuzes voor ‘c’ worden gemaakt.
2. De weekenden waarin we dieper in kunnen gaan op ‘c’.
3. Voor nog verdere ‘zorg’ bestaat de individuele mogelijkheid om langduriger met een aantal
echtparen de diepte in te gaan.
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Wat willen we gaan doen via de huwelijksconferenties?
• Bouwen aan trouw (vertrouwen)
• Inzicht bieden in allerlei issues die in een huwelijk spelen en opruimen barrières
• Tools voor groei aanreiken
Vier sleutelwoorden staan centraal bij TripleCord:

Liefde – Vertrouwen – Veiligheid – Transparantie
Dat is de manier waarop we willen werken en wat we willen uitstralen als teams.
Doelgroepen
De doelgroep bestaat uit alle echtparen die weten/vermoeden dat God bij hun huwelijk betrokken
wil zijn, zowel aanstaande echtparen als bestaande echtparen die willen investeren en/of repareren.
N.B. We staan open voor de volle breedte van kerkelijk Nederland (en België).
Wat behandelen we?
In feite kunnen alle onderwerpen die bovenstaand doelen dienen aan bod komen. We staan open
voor alle dingen die de Heilige Geest ons aanwijst. Niet op een methodische manier maar ‘losser’, in
het vertrouwen dat God de regie neemt. We denken dat het goed is om te beginnen met de ‘basics’
en van daaruit verder bouwen. Conferenties moeten overigens ook los te volgen kunnen zijn.
Voorbeelden van onderwerpen en vragen (willekeurige volgorde) die aan bod kunnen komen
(Centraal staat het huwelijk als werkplaats/etalage) …
•
•
•
•
•
•
•

Een huwelijk als verbond in plaats van een contract, wat betekent dat?
Het klinkt zo mooi: anders en toch samen!
Trouw is een werkwoord in onvoltooid toekomstige tijd.
Weet je wel wat je ooit beloofd hebt?
Een huwelijk is soms vooral een strijdperk rond je denken.
Naast elkaar of achter elkaar?
Een dubbele onafhankelijkheid of een wederzijdse afhankelijkheid?

•
•
•
•
•
•

Hoe kwam het ook al weer dat het mis dreigde te gaan?
Wat zijn de opties als het vast dreigt te lopen?
Gebruik je in je huwelijk ook je verstand, je wil of is het vooral het gevoel?
Liefde doet, kiest en geniet… of toch niet?
Samen dingen doen of elkaar ‘vrij’ laten?
Komen mannen echt van Mars en vrouwen van Venus?

•
•
•
•
•
•

Wat zijn de effecten van je eigen rugzakje in je huwelijk?
Kun je eigenlijk wel loskomen van je ouders?
Bidden in een huwelijk, moet dat dan?
Communiceren, kun je dat wel leren of moet je het ‘beperkte’ accepteren?
Kinderen (op)voeden dat is ‘monnikenwerk’.
Hoe zit dat eigenlijk met de seks?
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Organisatie TripleCord
Het bestuur van Stichting TripleCord bestaat uit Herman de Gelder (voorzitter), Jan-Willem Grievink
(secretaris) en Piet van den Berg (penningmeester). De Bestuursleden en ontvangen geen vergoeding
voor hun werkzaamheden.
De bestuursleden met hun echtgenoten vormen samen het Kern Team van TripleCord. Binnen dit
kerbteam worden het beleid inhoudelijk vormgegeven. Het kernteam draagt de
verantwoordelijkheid over de te organiseren huwelijksevents. Vanuit het Kernteam worden sprekers
benaderd en gevraagd om een inhoudelijk bijdrage aan een dage of een weekend.
Tijdens de events is er sprake van een Gebedsteam bestaande uit vaste echtparen (Ministry Team).
Die echtparen zijn de gastheren/vrouwen van de dagen. Ze delen hun eigen verhaal, luisteren,
bidden, helpen, geven praktische tips, doen ‘Ministry’ en faciliteren de (ontdekkende) ontmoeting
tussen het echtpaar en God. Maar ook de (vernieuwende) ontmoeting tussen de beide echtelieden
afzonderlijk met hun God en met elkaar.
Daarnaast wordt tijdens de events gewerkt met een vast Aanbiddingsteam, die verantwoordelijk is
voor de muzikale begeleiding en -ondersteuning.
Randvoorwaarden voor de huwelijksdagen en –conferenties.
1. De Heilige Geest willen we in de conferentie alle ruimte geven. Affiniteit voor het verstaan
van de stem van God is dan een voorwaarde voor iedereen in het team.
2. We willen van tijd tot tijd ook ruimte bieden voor getuigenissen (liefst vanuit het team);
waardoor er een drempels (voor bezoekers) verlaagd worden om met hun eigen huwelijk
stappen te zetten. Dat betekent dat teamleden transparant en kwetsbaar mogen zijn.
3. We willen vier keer per jaar met kernteam apart bij elkaar komen (2x naast de avond vóór de
conferenties waarbij we per definitie al bij elkaar komen).
4. Support van geestelijk volwassen echtparen in kernteam en gebedsteam/gastvrijheidsteam.
5. Alle input van de echtparen uit onze teams is voor ons even waardevol. Dus als iemand iets
op zijn/haar hart krijgt dat voor de conferenties goed zou zijn, dan is dat van harte welkom.
6. Als echtparen meer hulp nodig hebben, dan hebben we een aantal adressen waar zij kunnen
aankloppen, ook binnen het team overigens.
7. Gebedsteam en gastvrijheidsteam lopen door elkaar heen. We willen graag dat het
gebedsteam zich ook als gastheer/gastvrouw opstelt en tussen de mensen actief is.
8. Alle organisatorische en cateringklussen besteden we uit, maar dat betekent niet dat wij
allemaal toch ons verantwoordelijk weten/voelen voor een zeer gastvrije veilige omgeving
tijdens/bij elk facet van de conferenties.

Bekostiging
We willen de events zo laagdrempelig mogelijk organiseren. Daardoor wordt aan de deelnemers van
de events een kleine entreeprijs gevraagd, ter dekking van de onkosten Daarnaast zal op elk event
een collecte worden gehouden om eventuele tekorten te kunnen dekken. In Bijlage 1 een overzicht
van de cijfers over 2017 en 2018, alsmede de begroting voor 2019.
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Planning
Tijdstip
September 2017
Maart 2018
September 2018
Maart 2019
November 2019
Maart 2020
November 2020

Event
Ede - Huwelijksdag
Ede – Huwelijksdag
Zoetermeer- Huwelijksdag
Helvoirt – Huwelijksweekend
Ede – Huwelijksdag
Helvoirt – Huwelijksweekend
Ede – Huwelijksdag

Status
Plaatsgevonden
Plaatsgevonden
Plaatsgevonden
Plaatsgevonden
Plaatsgevonden
In Voorbereiding
Gepland
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Toelichting
220 echtparen
180 echtparen
130 echtparen
46 echtparen
110 echtparen
Inschrijving geopend
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BIJLAGE: Financiën
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