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Inleiding
Beste broeders en zusters,

Om te beginnen willen we je laten weten dat we de Heere God dankbaar zijn dat je deel uit gaat
maken van onze Bijbelschool Gospel for Europe. Dat betekent gelijk dat je spoedig deel uit zal gaan
maken van de leefgemeenschap.

Om die reden heb je nu ons huishoudelijk reglement in handen, zodat je een idee hebt hoe we met
elkaar binnen de leefgemeenschap functioneren en wat daarbij de verantwoordelijkheden zijn.

Als staf beseffen we dat je een behoorlijke brochure in handen hebt, maar we willen je toch vragen
om de tijd te nemen om deze serieus door te nemen. Hierbij kun je voorkomen dat je tegen zaken
aanloopt die je niet verwacht had en graag anders had willen zien.

Let wel, het huishoudelijk reglement geldt voor ons allemaal en heeft niet als doel om een
wettische deken over ons uit te spannen, maar juist om te waarborgen dat we met elkaar een
leefgemeenschap vormen waarin een ieder zich welkom, gewaardeerd en veilig voelt. Een
leefgemeenschap die vooral het karakter van Christus uitstraalt en welke de Heere God welgevallig
zal zijn.

Nogmaals, we zijn dankbaar dat je hier bent en zien uit hoe de Heere God ons, door Woord en
Geest, vormen gaat naar de gelijkenis van Zijn Zoon en hoe Hij een ieder persoonlijk leidt naar een
bediening in Zijn Wijngaard.

Laten we daarom ook met elkaar volharden in het gebed en vertrouwen op Hem die ook voor ons
bidt en pleit.

Van harte Gods zegen toegewenst voor je verblijf hier op de Bijbelschool Gospel for Europe!

Namens de staf,

Martin en Jeanet Penning
Leander en Joanne Janse
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1 DE BIJBELSCHOOL
1.1 Onze missie & visie
De visie van de ‘Bijbelschool Gospel For Europe’ luidt als volgt.
Ga uit, maak uit al de volken discipelen van Jezus Christus, leer hen onderhouden wat Hij
geboden heeft en red de verlorenen die ten dode wankelen. (n.a.v. Matth. 28:19 en Spr. 24:11)
De tijd is kort want Jezus komt! (Op. 22:12)
In Europa leven ruim 800 miljoen mensen die op weg zijn naar God en van wie de meesten geen
levende relatie met Jezus Christus hebben. De missie van Jezus zoals opgetekend in Lucas 4 zelf is
eveneens onze missie.
‘De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den
armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; om den
gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in
vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren’.
Deze missie & visie zijn onze richtingaanwijzers voor de Bijbelschool. Praktisch vinden deze missie
& visie voor de leefgemeenschap hun uitwerking in onderstaande woorden van Bernardus van
Clairvaux:
Goed leven noem ik: het kwade verdragen en het goede doen en hierin volharden tot
de dood.
Als je in een gemeenschap leeft, leef je volgens mij goed als je leven ordelijk,
sociaal en nederig is.
Ordelijk ten opzichte van jezelf, sociaal jegens je naaste, nederig tegenover God.
Ordelijk leven… dat doe je wanneer je erover waakt om bij heel je handel en wandel
jezelf in acht te nemen, zowel voor God als voor je medebroeders. Zo behoed je
jezelf voor zonden en behoed je anderen voor ergernis.
Sociaal leven… dat doe je als je je erop toelegt om bemind te worden en om te
beminnen. Sociaal leven is als je je vriendelijk en toegankelijk wil tonen en als je de
lichamelijke en de geestelijke zwakheden van je medebroeders geduldig en zelfs
blijmoedig wil verdragen.
Nederig leven… dat doe je als je, na dit alles te hebben gedaan, ervoor zorgt om de
geest van ijdelheid de kop in te drukken. Want uit zo’n deugdenleven schiet
gewoonlijk de geest van ijdelheid op maar je kunt hem de kop indrukken door
kordaat te weigeren om ermee in te stemmen, telkens wanneer je hem voelt
opkomen.
Het kwade, onaangename verdragen… dat doe je als je een vrijwillige offergave
maakt van het lijden dat van jezelf komt –dat is de hardheid van het boetedoen. En
het lijden dat op je afkomt door je medebroeders –het gekweld worden door hun
gebreken- moet je geduldig verdragen. En het lijden dat van God komt –de gesel der
goddelijke kastijding- moet je zonder gemor, ja met dankbaarheid aanvaarden.
Ik dank U, Heer Jezus, dat Gij dit alles hebt verborgen voor wijzen en verstandigen,
maar het hebt geopenbaard aan deze kleinen die U gevolgd zijn en die alles hebben
verlaten om uw Naam.
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1.2 Onze kernwaarden
 Bijbel als fundament

 Liefde voor het verlorene

 Karaktervorming

 Jezus centraal

 Geestvervuld leven

 Identiteitsvorming

 Samen een leefgemeenschap
vormen

 Gebedsleven
 Samen (praktisch) werken

 Herderschap

 Leiderschap

 Gemeentestichting

 Evangelisatie

 Zending

 Verlangen naar herleving

1.2.1 Onze opdracht
Studenten opleiden voor de Grote Opdracht, het Evangelie van Jezus Christus te brengen
aan alle mensen in Europa, ongeacht taal, ras en opleiding, door middel van Zending,
Evangelisatie en Gemeentestichting.
Studenten meer kennis te laten opdoen van Gods Woord en door de leefgemeenschap
gevormd te worden naar het beeld van Christus.
Studenten opleiden om een radicale getuige van de Heere Jezus te zijn op de werkplek.

1.2.2 Onze leefstijl
- Het is ons verlangen dat Jezus Christus in ons openbaar wordt, waardoor we een heilig leven
zullen leven.
- In afhankelijkheid van de Heilige Geest gehoorzamen we God, wat het ook kost, in het besef
van wat de Heere Jezus gezegd heeft ‘zonder Mij kun je niets doen’.
- We vertrouwen God dat Hij ons te gemoed komt in elke nood die we tegenkomen in de
dienst aan Hem.
- We zijn toegewijd aan de eenheid en saamhorigheid in de gehele leefgemeenschap van
broeders en zusters in Christus.

1.2.3 Onze overtuiging
- Gebed heeft grote prioriteit.
- We houden de Bijbelse waarheid en standaarden hoog.
- We bevestigen onze liefde tot het lichaam van Christus door samen te werken met
verschillende lokale gemeenten en met andere Christelijke organisaties.
- We respecteren elkaar ongeacht geslacht, etnische achtergrond of kerkgenootschap.
- We verlangen om samen te werken met multinationale teams en internationale organisaties.
- We vinden de sturing van God absoluut noodzakelijk in het maken van beslissingen.
- Besluiten kunnen we alleen maken in volledige overeenstemming met betrokkenen.
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- We hechten er groot belang aan dat elke werker actief zoekt naar God en wacht op Gods
leiding voor duidelijkheid over waar hij/zij heen moet gaan.
- We doen geen publieke oproepen voor fondswerving voor de Bijbelschool.

1.3 Onze geloofsbelijdenis
De visie en missie zijn gebaseerd op de volgende geloofsbelijdenis. Wij geloven en bekennen…
1. dat er één eeuwige en levende God is in de hemel en op de aarde, Die bestaat uit drie
Personen en tegelijkertijd één in Wezen is;
2. dat deze onzienlijke God, de Schepper van hemel en aarde is, die Hij onderhoudt door Zijn
kracht en macht en tegelijkertijd volmaakt is in al Zijn eigenschappen;
3. dat Adam en Eva, de eerste mensen, volmaakt geschapen waren naar Gods beeld, maar dat
zij door zonden van hoogmoed en ongehoorzaamheid gescheiden geraakt zijn van hun
Schepper;
4. dat de mens door de zondeval in het paradijs een zondige natuur kreeg en hierin meegezogen
wordt in gedachten, woord en daad;
5. dat God, de gevallen mens zo lief heeft gehad dat Hij Zijn Zoon, Jezus Christus, gezonden
heeft om als mens de schuld te betalen voor de gehele wereld en daarmee te voldoen aan de
eis van de wet en de werken van de satan te verbreken;
6. dat God door Zijn Zoon Jezus Christus heeft laten zien wie Hij wil zijn voor zondaren;
namelijk een Heiland, een Zaligmaker en voor Zijn kinderen een overste Leidsman en
Voleinder van het geloof;
7. dat God de Heilige Geest ieder mens verlicht met kennis van de levende God door de natuur,
het heelal, de openbaring in het geweten, het spreken in omstandigheden en door de
inwendige kennis van het komende oordeel;
8. dat God Zichzelf en Jezus als de enige weg tot God openbaart op deze aarde door Zijn
onfeilbaar en geïnspireerde Woord, de Bijbel en door Zijn Heilige Geest;
9. dat mensen door het geloof in Jezus vergeving van zonden ontvangen en vrede krijgen met
God: de staat van oorlog en vijandschap wordt verwisseld voor vriendschap en eeuwige
gemeenschap;
10. dat de zondaar gerechtvaardigd wordt uit genade, wederom geboren wordt door de Heilige
Geest Die in komt wonen en de heiligmaking en reiniging voortbrengt als vrucht;
11. dat gelovigen in Jezus Christus alles ontvangen hebben, wat ze in de heiliging nodig hebben;
12. dat gelovigen niet meer voor zichzelf leven maar door hun geloof, levenswandel, gebed en
gehoorzame navolging van de Heere Jezus, de Drie-enige God in geest en waarheid
aanbidden;
13. dat er één Gemeente is van gelovigen, die zich met elkaar tot één lichaam vormen, waarvan
Christus het hoofd is;
14. dat niet menselijke wijsheid, maar betoning van geest en kracht door de Heilige Geest
noodzakelijk is voor de verspreiding van het Evangelie en het werk op het zendingsveld;
15. dat er een oordeel komt, waarin alle levenden en doden geoordeeld zullen worden door Jezus
Christus Die als het Lam van God op de oordeelstroon zal zitten;
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16. dat de goddelozen naar de hel gaan, naar de poel, die daar brandt van vuur en sulfer, eeuwig
in tegenwoordigheid van de satan, zijn demonen en de andere goddelozen en verkeren met
altijddurende pijn, gejammer en tandengeknars;
17. dat de gelovigen naar de hemel zullen gaan en dat zij eeuwig in de aanwezigheid van het
geslachte Lam, de Leeuw van David, zullen verkeren, Die hen zal verlichten;
18. dat gelovigen diep verlangen naar de wederkomst van de Heere Jezus en dat dit verlangen
hen bewaart voor materialisme en hen een pelgrim op doortocht maakt;
19. dat elke gelovige christen de wapenrusting dagelijks nodig heeft om staande te kunnen
blijven in de geestelijke strijd, die zij niet hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de
geestelijke machten in de lucht;
20. dat elke gelovige christen een intieme gemeenschap met de Drie-enige God nodig heeft om
staande te blijven en om vrucht te dragen.
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1.4 Een dag – van dichtbij bekeken


Persoonlijke stille tijd: we vinden het van groot belang dat elk lid van de leefgemeenschap
’s morgens individueel zijn of haar dag met God begint door middel van Bijbellezen en
gebed. Gemeenschap met de Heere Jezus is datgene waar we allen toe geroepen zijn (1
Kor. 1:9). Juist in de morgen, als onze gedachten nog leeg zijn, geeft het ons een
buitengewone gelegenheid om het Woord van God te overdenken. Het rumoer van de dag is
dan nog niet over ons heen gekomen. En we kunnen in de stilte tot God naderen om Hem te
aanbidden en onze persoonlijke voorbede te doen.



Het onderwijs: de colleges worden gegeven door verschillende leraren uit vooral Nederland
en Zuid-Afrika. We beginnen de lesmorgen met een gezamenlijke opening. Daarna volgen
iedere dag drie colleges van een docent.



Gezamenlijke gebedstijd: iedere dag hebben we na de lunch ook gezamenlijke gebedstijd
ingepland om voorbede te doen. Dat doen we soms in de grote groep, soms delen we op in
kleinere groepjes. Iedere dag doen we voorbede voor specifieke situaties, als voor de
Bijbelschool, voor de evangelieverspreiding in Europa en Nederland, voor zendelingen en
voor opwekking. We zullen stimuleren om contact te onderhouden met zendelingen en
evangelisten in diverse situaties om zo specifiek voor hun noden te kunnen bidden.



De studeertijd: na de gezamenlijke gebedstijd is er tot 15:30 uur tijd voor zelfstudie. We
verwachten dan van de studenten dat zij op hun kamer bezig met hun werk en is de
centrale ruimte in principe leeg.



De maaltijden van maandag tot vrijdag: twee maaltijden per dag gebruiken we gezamenlijk
in de eetzaal; ’s Middags de lunch en ’s avonds de warme maaltijd. ’s Morgens laten we
iedereen vrij. Van de gezinnen en echtparen wordt verwacht dat zij als gezin afgezonderd
het ontbijt gebruiken. Dit om de familieband op te bouwen te midden van het leven in een
leefgemeenschap. Tijdens de gezamenlijke maaltijden wordt er geen gebruik gemaakt van
een mobiele telefoon.



Tussendoortjes: Als student ben je vrij om (ook op je kamer) zelf wat te nuttigen. Je mag
eigen etenswaren op je kamer bewaren, mits deze goed afgesloten (muisvrij) zijn.



Rusttijden: we vinden het heel belangrijk dat de studenten voldoende rust krijgen om de
studie zo optimaal mogelijk te doen. Het leven in een leefgemeenschap en daarbij colleges
volgen en zelfstudie doen vergt veel energie. Daarom is een goede balans tussen rust en
inspanning belangrijk. Tijdens verschillende momenten overdag krijg je de mogelijkheid om
te rusten. Maak hier gebruik van! Neem ’s middags of ’s avonds even de tijd voor een
wandeling.



Getuigenis gastspreker: op dinsdagmorgen hebben we, indien er een nieuwe leerkracht is,
een kennismakingsuur.

1.5 Weekendprogramma – van dichtbij bekeken


Rust in de leefgemeenschap: het weekend is bedoeld om uit te rusten. Om de dingen te
doen waar je door de week niet aan toe komt. Ook voor gezinnen en echtparen is het
belangrijk om de weekenden met elkaar door te brengen. Daarom zijn er in het weekend
(zaterdag en zondag) geen vastgestelde gezamenlijke etenstijden. Natuurlijk is er voor de
gezinnen en de echtparen wel de mogelijkheid om van de eetzaal gebruik te maken voor het
gebruiken van de maaltijden.
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Op zaterdag en zondag zorgt de staf dat er iets klaar staat dat makkelijk te bereiden is. Dit
kan ieder zelf of samen klaarmaken in de keuken.



Zondag: iedereen is vrij om op zondagmorgen een christelijke gemeente te bezoeken waar
je naar toe wenst te gaan. Wel wordt van iedereen verwacht dát hij gaat.



Tijdens de vakanties, zoals aangegeven in het jaarrooster, is het de bedoeling dat alle
studenten elders verblijven.



Tijdens de themaweken zijn er geen vooraf vastgestelde lessen, maar vullen we de dagen
op alternatieve wijze in. Deze themaweken worden door de staf ingevuld en daarover wordt
in de week voorafgaand met de studenten gecommuniceerd.
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2 WIE DOET WAT?
In de leefgemeenschap zijn er verschillende mensen met verschillende functies. Hieronder vind je
de verschillende functies en verantwoordelijkheden.

2.1 STAF
De staf, bestaande uit Martin & Jeanet Penning en Leander & Joanne Janse, heeft de
hoofdverantwoordelijkheid over het hele reilen en zeilen binnen de leefgemeenschap. Zij dragen
een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Op de achtergrond heeft Arjan Baan (st. Heart Cry) een adviserende rol. Hij was een aantal jaar
geleden betrokken bij de oprichting van Bijbelschool Gospel for Europe.

2.2 Student
Elke student is zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle afspraken in dit huishoudelijk
reglement. Daarnaast heeft elke student elke dag een corveetaak en krijgt iedere student eigen
verantwoordelijkheden, die zo mogelijk aansluiten bij de interesse of de kunde van de student. Als
je bijvoorbeeld ervaring hebt in hovenierswerk, dan zul je verantwoordelijkheden krijgen in het
onderhouden van de tuin. Of als je graag in de keuken werkt, zul je verantwoordelijkheden in de
keuken krijgen. Deze verantwoordelijkheden worden uitgevoerd als er op het rooster ‘praktisch
werk’ staat ingedeeld.

2.3 Leraar
Leraren komen meestal van buitenaf voor één of meerdere weken. Van de docent wordt gevraagd
om zo’n 3 colleges per dag, 4 dagen per week te verzorgen. Buiten de colleges om vragen we van de
leraren om beschikbaar te zijn voor de studenten voor persoonlijke gesprekken en om zich ook
tussen de studenten te bewegen voor laagdrempelige ontmoetingen. ’s Middags na het eten willen
we de leraren vrije tijd geven om te ontspannen.
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3 LEEFGEMEENSCHAP
3.1 Principes voor de leefgemeenschap
3.1.1 De Heere Jezus volgen in leer in leven
Het meest belangrijke aspect van de leefgemeenschap is dat elk lid zijn eigen leven aflegt voor de
ander. Dit betekent dat elk lid de Heere Jezus navolgt door:


te wandelen in de liefde met iedereen



in nederigheid zijn diensten te doen



in zachtmoedigheid met allen om te gaan en geschillen op te lossen



in reinheid en heiligheid te wandelen



daadwerkelijk afstand te nemen van de geest van de wereld.

3.1.2 De Bijbel ons richtsnoer
De Bijbel is als geïnspireerd Woord van God het richtsnoer voor het leven van elke dag. Alle
besluiten worden gegrond op het Woord van God. En de Bijbel heeft de absolute autoriteit over
alles.

3.1.3 Persoonlijk leven
De individuele behoeften zijn ondergeschikt aan de onderlinge verbondenheid en aan het Lichaam
van Christus, als de individuele belangen hiermee in conflict zijn. Wel kent iedereen zijn/haar
verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen leven. Binnen de leefgemeenschap blijft ieder lid uniek
en moet hij/zij de eigen gaven gebruiken die God aan hem/haar geschonken heeft tot opbouw van
de gemeente van Jezus Christus. Daarvoor is het noodzakelijk dat ieder lid zich voortdurend
uitstrekt naar een blijvende vervulling van Gods Geest en naar de zalving van de Geest voor de
bediening binnen de leefgemeenschap. Tegelijk moet er binnen de leefgemeenschap voldoende
ruimte zijn voor de kleinere cellen, zoals de echtparen en de gezinnen met kinderen. Binnen de
leefgemeenschap vormen zij een eigen kleine leefgemeenschap waarvan de onderlinge
verbondenheid extra versterkt moet worden om goed te kunnen functioneren in een grotere groep.
Deze cellen mogen niet uitgroeien tot cellen die zich isoleren van de totale gemeenschap. Hoe je de
onderlinge verbondenheid van familierelaties praktisch kunt versterken binnen zo’n groep, komt
later aan de orde.

3.1.4 Groepsleven
De leefgemeenschap heeft een gezamenlijke identiteit, naast een individuele. Binnen deze
christelijke gemeenschap bestaat er een band die de gelovigen als broeders en zusters samenbindt.
‘Als één lid lijdt, lijden alle leden mede, als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde’ (1
Kor.12:26). Alle andere verbanden zoals gezin, werk en verenigingen hebben dit vaak in een andere
mate en vorm. Jezus zei: ‘Wie zijn mijn moeder en broeders? ..... Al wie de wil van God doet, die is
mijn broeder en zuster en moeder’ (Marcus 3:33-34). Christenen zijn broeders en zusters, één grote
familie.
De leefgemeenschap is niet iets wat bij je privéleven komt. Het vraagt een duidelijke keuze en
toewijding voor een jaar.
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3.1.5 Open en eerlijke communicatie in de groep
Leven met elkaar in een leefgemeenschap vraagt om een kennen van elkaar en met elkaar in het
licht te wandelen. Hiervoor is het nodig dat de leden eerlijk met elkaar spreken. Moeiten, zorgen,
verwachtingen en grenzen worden eerlijk besproken als dat nuttig is voor het goed functioneren van
het Lichaam. Dan is het als bloed dat de leden voorziet van bouwstoffen. Hierdoor kan wederzijds
begrip vergroot worden, misverstanden opgeruimd, conflicten vermeden of opgelost en kan
vertrouwen groeien, omdat dit helpt om jezelf en elkaar beter te leren kennen. Dat betekent
uiteraard veel luisteren en goede, open vragen stellen.
De leefgemeenschap spiegelt enorm: je wordt aangesproken op de kanten in je karakter die niet
gevormd zijn naar het beeld van de Heere Jezus. Je scherpt elkaar behoorlijk, zoals je dat ook in
een huwelijk doet. Dat vraagt bereidheid om eigen verantwoordelijkheid en pijn te willen aankijken
en er niet omheen te draaien. Het vraagt ook om die pijn en wonden te willen loslaten en om te
vergeven.

3.1.6 Accountability
Aan de open communicatie in de grotere leefgemeenschap zijn grenzen verbonden. Het is een
gemengde groep van broeders en zusters en voor sommige persoonlijke zaken is het beter om deze
met alleen broeders of alleen zusters te bespreken. Daarom is het van belang dat de broeders en
zusters tijdens het moment van samenkomen in de week ook onderling accountability hebben, om
over elkaars geestelijke en psychosociale toestand te spreken en te bidden. Op deze wijze kun je
elkaar tot hand en voet zijn.

3.1.7 Onderlinge relaties
Relaties in de leefgemeenschap worden voortdurend gevoed door geven en ontvangen. In de
praktijk zal dit niet altijd in evenwicht zijn en gaat dat niet altijd vanzelf. Het is onze roeping om
de onderlinge relaties op te leren bouwen vanuit onze vriendschap met Jezus Christus. Dan leer je
onvoorwaardelijk liefde te geven tot opbouw van de ander. Ondanks dit uitgangspunt kunnen
onderlinge relaties moeizaam zijn, bijvoorbeeld als iemand geen verantwoordelijkheid neemt voor
zijn/haar eigen gedrag. In zo’n verhouding moet elk lid leren om alleen te handelen op basis van
wat God wil dat we doen. We moeten God hierin leren vertrouwen dat Hij ons hierin onderwijzen
wil, zowel voor onszelf als voor de ander. We hebben beiden de vorming van God nodig. Het kan
verleidelijk zijn om in zo’n situatie radicaal je grenzen aan te geven omdat het te belastend voor je
wordt. Maar de Heere brengt ons soms ook in moeilijke omstandigheden om diepere lessen te leren.
En dan is het niet goed als we radicaal handelen op basis van ons gevoel en ons verstand, die te veel
geneigd zijn om ons eigenbelang voorop te stellen. Misschien wil God je leren wat Romeinen 15:1-5
inhoudt, om te leren de zwakheden van de ander niet in eigen kracht te dragen, maar in het geloof.
Misschien heeft de ander het nodig om grenzen te leren respecteren door jouw eerlijke en open
omgang met hem of haar. Misschien moet de ander gestimuleerd worden afhankelijk van God te
leven en te handelen, zonder continue bevestiging van jou nodig te hebben. Bid hierin voortdurend
tot God om van Hem te weten hoe je moet handelen, tot opbouw van jullie beiden.
Vanuit je verhouding met de Heere Jezus leer je eerlijk en oprecht handelen naar anderen toe.
Deze eerlijkheid werkt als een spiegel die anderen tot verandering kan brengen. Ook beschermt
deze eerlijkheid jezelf tegen verkeerde invloeden van deze broeders en zusters, want je voorkomt
daardoor dat je door hen meegetrokken wordt. Je eerlijke en oprechte houding tegenover zondig
gedrag van leden uit de leefgemeenschap werkt ook voor hen als een vermaning met als doel om
hun leven te behouden, zoals de Bijbel leert in Spreuken 10:17. Laat het volgende altijd het
speerpunt van je handelen zijn in afhankelijkheid van God: de opbouw van de ander en van jezelf.
Overdenk hierin ook dat gezamenlijk gebed belangrijk is voor de ander die worstelt met deze
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hindernissen in zijn of haar karakter. Vermanen en confronteren kan alleen als het gedragen wordt
in gebed. Vermanen zonder gebed is harteloos en spreekt niet van echte bewogenheid met de
ander.
Verder is het goed om de unieke persoonlijkheid van elke broeder of zuster te respecteren. Als je
wilt genieten van relaties moet je nooit proberen om je eigen persoonlijkheid of persoonlijke
voorkeuren op de ander te projecteren. We mogen genieten van het unieke karakter en de eigen
individualiteit van de ander. In de leefgemeenschap ga je veel met elkaar om, en tegelijk hebben
we allen ook ruimte, tijd en privacy voor onszelf nodig. Geef elkaar die ruimte.
Praktisch betekent dit: spreek eerst desbetreffende persoon, op correcte wijze en moment, aan op
zijn/haar gedrag, komen jullie er samen niet uit, bespreek het met je mentor. Voorkom roddel!

3.1.8 Samen delen
De leefgemeenschap kent materiële gemeenschap naast de geestelijke gemeenschap. Zij maakt
geen onderscheid naar ras, klasse of status; dit is namelijk in strijd met de liefde. Zie Hand.2:44-45
en 4:32-35. Verder zegt Paulus in 1Tim.6:17-18 dat men zijn hoop niet moet vestigen op ‘onzekere
rijkdom, maar op God, die ons alles rijkelijk ten gebruiken geeft, om wel te doen, rijk te zijn in
goede werken, vrijgevig en mededeelzaam ...'
De geestelijke gemeenschap en eenheid worden ondermijnd als we de sociale en materiële
gemeenschap en eenheid missen. Hoewel een ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid draagt
in het persoonlijke levensonderhoud, dragen wij ook elkaars lasten.

3.1.9 Soberheid
"Zalig bent u, armen, want van u is het Koninkrijk van God" (Lucas 6:20). De levensstijl van de
christelijke gemeenschap is een uitdrukking van haar verbondenheid met haar Heere Jezus Christus.
Als gevolg hiervan wordt zij gekenmerkt door: eenvoud, zelfopoffering, een ontbreken van uiterlijk
vertoon en een weigering om op wat voor manier dan ook te buigen voor de god van de mammon.
Niet de intentie ‘eruit halen wat erin zit’ (uit het leven en de schepping), maar de heerschappij van
Jezus Christus over alle aspecten van het leven.

3.2 Omgangsvormen
3.2.1 Privacy & getuigenis
Om de privacy en het getuigenis voor allen te waarborgen zullen studenten en staf niet de
slaapkamers betreden van de andere sekse, dan alleen wanneer zij daarvoor de toestemming
hebben om praktisch werk e.d. te doen. Wanneer dit plaats vindt, blijft de deur geopend. Dit geldt
ook voor het bezoek.

3.2.2 Stilte
Omdat we zo dicht bij elkaar leven is het belangrijk dat we rekening houden met elkaars behoeften
(Fil. 2:4). Dit betekent dat wij attent en zorgvuldig moeten zijn ten aanzien van de hoeveelheid
lawaai, specifiek voor 7:00 u ’s morgens en na 21:00 u. ’s avonds.

3.2.3 Computers
Alle privélaptops die gebruikt worden moeten een antivirus programma hebben dat up-to-date is.
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3.2.4 Veiligheid
Het gebouw sluit ’s avonds. Als je na die tijd een uitgang gebruikt die op slot was, ben je
verantwoordelijk om deze weer te sluiten en om de lichten uit te doen.

3.3 Relaties en seksualiteit
Op de Bijbelschool verlangen we om te leren en te ervaren hoe wij Gods kinderen kunnen zijn in
relaties met elkaar als broeders en zusters in Christus. Dit willen we leren op verschillende
gebieden: van algemene hoffelijkheid en vriendelijkheid tot het ontwikkelen van diepere
vriendschappen. Als christenen verlangen we om dit te leren in een weg die God eert en behaagt.
Seksuele reinheid
Gods Woord is voor ons het richtsnoer van ons handelen. Zo ook bij de omgang met seksualiteit.
Hierin verlangen we dat alle studenten, vrijwilligers en de staf het ontwerp van God en de geboden
van de Schrift bewaren:
a. Zuiverhuid en onberispelijk gedrag op seksueel gebied
b. Vermijd situaties die anderen zouden kunnen verleiden om morele compromissen te
sluiten
Deze twee zaken n.a.v. de teksten uit Ex. 20:14; Matth. 5:27-32; 1 Kor. 6:9-20; Ef. 5:3; 1 Thess.
4:3-8; 1 Tim. 2:9-10; Heb. 13:4).
Elk seksueel wangedrag, overspel, homoseksuele daden (inclusief fysieke uidrukking van
romantische genegenheid), elke vorm van seks voor het huwelijk, onfatsoenlijke blootstelling,
seksuele intimidatie, het kijken, installeren en downloaden van ontoelaatbare films en
programma’s, het gebruik van seksueel materiaal voor seksuele bevrediging en het misbruik van
kinderen is verboden. Overtreden van deze regel kan leiden tot verwijdering van de student.
Serieuze relaties
Behoed jezelf voor het vormen van exclusieve relaties binnen de leefgemeenschap, die een
hindernis vormen voor het laten groeien van betekenisvolle vriendschappen in het Lichaam van
Christus. Dit zijn relaties die anderen buitensluiten en gebaseerd zijn op liefde,
vriendschapsvoorkeur, geloofsovertuiging, nationaliteit of gemeenschappelijke overtuigingen.
Om deze gevaren te voorkomen willen we sterk aanbevelen om tijdens deze tien maanden geen
serieuze romantische vriendschap te beginnen. Als studenten erover denken om een serieuze
vriendschap te beginnen met iemand van het andere geslacht, dan willen we je aanmoedigen om:
a. serieus te bidden over deze situatie voordat je handelt
b. tijd aan God te geven om Zijn wil te openbaren
c. eerst advies en raad in te winnen bij je mentor
d. je bewust te zijn en gevoelig te zijn voor de anderen in de leefgemeenschap; beoefen
zelfdiscipline, seksuele reinheid, en geen aanstootgevend gedrag en taal

3.4 Kledingprincipes
3.4.1 De oorzaak van kleding
Voor de zondeval was naaktheid geen probleem. Maar na de zondeval bedekten Adam en Eva zich
met bladeren om hun naaktheid te bedekken. Dit kwam omdat, als gevolg van de zondeval, er een
onreine seksuele begeerte ontstaan was. Later zien we dat de Heere die bedekking met bladeren
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niet accepteert. Hij was het niet eens met de kledingstijl van Adam en Eva. Hij wilde dat de mens
zich met dierenvellen zou bekleden. Deze bekleding was niet alleen een heenwijzing naar hét
plaatsvervangende Offer, maar we geloven dat de Heere God hiermee op de voorhand het kwade
wilde bedwingen op seksueel gebied. Symbolisch geeft bekleden (lees kleding) ook aan dat de Heere
ons wil herinneren aan het feit dat wij in een gevallen staat leven en Hem altijd zullen loven en
prijzen voor de redding die Hij bewerkstelligd heeft en met verlangen uitkijken hoe alles straks
nieuw zal worden. Tot slot is ons lichaam - nadat wij tot geloof gekomen zijn - een tempel van de
Heilige Geest; niet zomaar een geest, maar God de Geest, die Zelf heiligheid is en die heiligheid in
de mens bewerkt.

3.4.2 Communicatie door kleding
Er wordt wel eens gezegd: ‘Kleding is maar iets aan de buitenkant; de binnenkant is waar het om
gaat.’ Onze binnenkant van ons hart is zeker het belangrijkste (1 Sam. 16:7). Maar toch is juist de
kleding heel bewust de uitdrukking van wie wij zijn aan de binnenkant. We zenden heel wat
boodschappen uit over ons hart, over wie we zijn en wat we willen door onze kleding, zonder dat
we een woord spreken. Toen Thamar haar 'weduwekleding' afdeed en 'hoerenkleding' aandeed (Gen.
38:14) zei ze geen woord, maar ze zond wel een duidelijke boodschap naar Juda en die viel er zelfs
voor. De vrouw in Spreuken 7:10 zond een duidelijke boodschap door kleding. Kortom: een
kledingstuk is heel duidelijk een uitdrukking van ons innerlijk.

3.4.3 Het doel van kleding
Kleding is niet bedoeld om de aandacht op het lichaam te vestigen. Onze uitstraling dient vanuit
onze ogen te komen, dat zijn de vensters van ons hart. Daarom geloven we dat kleding gekenmerkt
moet worden door kuisheid (reinheid), matigheid (niet decadent) en zedigheid (niet uitdagend). Dit
zijn vruchten van een godzalig leven en van een wandel in geloof, liefde en volharding. Deze
kledingprincipes gelden niet alleen tijdens de lessen maar evengoed in de vrije tijd en tijdens
ontspanning. Dat mannenkleding op zichzelf onderscheiden wordt van vrouwenkleding spreekt voor
zichzelf, want God heeft beiden onderscheiden geschapen.
De kern van het dragen van kleding en sieraden is dat mannen en vrouwen Jezus Christus uitstralen
in nederigheid, zachtmoedigheid, zedigheid en goede werken. We mogen door onze kleding en
sieraden andere mensen, met wie wij in aanraking komen, tot nadenken stemmen en een diep
verborgen verlangen aanwakkeren om ook zo te leven (en niet alle dagen een prooi en slachtoffer te
zijn van eigen lusten en die van anderen).

3.4.4 Praktische richtlijnen
Praktisch betekent dit dat kleding een nette uitstraling hoort te hebben en passend bij de
gelegenheid moet zijn. Vermijd alles wat te krap zit, te wijd uitgesneden is, of kapot is (z.g.
moderne gescheurde broeken) of het ondergoed laat zien. Ook van buikvrije t-shirts en hemdjes
zien we af, net zoals van een minirok of strakke broeken. Tijdens de lessen verwachten we dat
mannelijke studenten een lange broek dragen en de vrouwelijke studenten een rok, jurk of lange
broek.
Wanneer jullie van de kamer naar een badkamer op de gang lopen, vragen we jullie een badjas of
pyjama aan te trekken.
Een leidraad voor deze gedachtegang is natuurlijk het Woord van God, zoals ons b.v. geleerd wordt
in 1 Petrus 3 vers 3 en 4 en 1 Timotheüs 2 vers 9 en 10:
“Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden
sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van
het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is
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voor God.
“Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet met
het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren, maar met goede werken, wat
bij vrouwen past die belijden godvrezend te zijn.”

Tenslotte willen we benadrukken dat onze kleding- en gedragswijze altijd geregeerd moet worden
door de wet van liefde (Rom. 14). De Bijbel legt dus geen precieze lijnen over wat wel en niet
aanvaardbaar is. Het blijven richtlijnen. Door deze richtlijnen na te volgen vanuit de liefde voor de
Heere en de liefde voor de naaste, zullen we elkaar helpen rein en heilig te wandelen in deze
wereld.

3.5 Gezondheid en veiligheid
3.5.1 Verantwoordelijkheid
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid. Let op gezond voedsel en goede
bedtijden. Bedenk dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest en zorg dat zij altijd ten
dienste staat aan het werk van de Heere, en dit niet in de weg staat.
Dit betekent onder andere dat er in en om het gebouw niet gerookt wordt en dat er geen
alcoholische dranken genuttigd worden in het gebouw.

3.5.2 Wat te doen bij ziekte
Als je ziek bent door een lichte griep o.i.d. en daardoor je taken niet kunt doen:
1. Vertel het aan je mentor.
2. Bezoek een arts als de ziekte langer dan 48 uur aanhoudt; regel deze afspraak het liefst
buiten de college-uren en taken om; als je hulp nodig hebt, overleg met je mentor.
Bij een ongeval of ernstige ziekte: stel direct de mentor op de hoogte.
Als leefgemeenschap staan wij in verbinding met een huisarts in Hilversum. Hieronder staan de
gegevens vermeld. Als je contact opneemt met de arts, vermeld daarbij dat je lid bent van de
Bijbelschool.

Huisarts
Mw. Sluis
Vaartweg 163-B
1217 SP Hilversum
035-621 93 97 spoed toets 1
www.devaart.praktijkinfo.nl

3.5.3 EHBO
In het gebouw ligt een EHBO-doos in de bovenste rechter keukenla. Hier kun je als het nodig is
gebruik van maken. Als je hier gebruik van gemaakt hebt, meld dit bij de staf.
Als er een medische noodsituatie is, bel 112 en roep een staflid.
-

Vertel de situatie en geef de details wanneer die gevraagd worden
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-

De hulpdienst zal een ambulance, politie of brandweer zenden of wat nodig is voor de
noodsituatie

-

Zorg dat er iemand buiten is om de noodhulp op de juiste plaats in het gebouw te brengen

-

Vergeet niet de staf erbij te roepen.

3.5.4 Brandpreventie
We doen er met elkaar alles aan om de veiligheid te waarborgen. Hiervoor is wel de medewerking
van alle leden vereist. Daarom houden we ons met elkaar aan de volgende regels:
Kaarsen
In het gebouw kan alleen gebruik gemaakt worden van kaarsen met toestemming van de staf.
Doorgaans zal dit alleen zijn bij bijzondere gelegenheden, zoals verjaardagen en mogelijk
christelijke feesten, en alleen in de huiskamer.
Rol snoeren af
Gebruik je een kabelhaspel, rol hem dan altijd helemaal af. Een opgerold snoer wordt bij gebruik
erg warm, waardoor het isolatiemateriaal smelt. Er kan kortsluiting ontstaan en daarna ook brand.
Grote stroomverbruikers, zoals een elektrische frituurpan of elektrische kacheltjes, kan je beter
rechtstreeks op een stopcontact aansluiten en niet op een kabelhaspel of stekkerdoos. Hiermee
voorkomt u overbelasting en de kans op brand.
Stand-by
De stand-by stand van elektrische apparaten produceert warmte waardoor spontaan brand kan
ontstaan in het apparaat. Laat de apparaten daarom zo min mogelijk op deze stand staan en
schakel zeker bij het naar bed gaan de apparaten volledig uit.
Reinig de wasdroger
Laat de wasdroger nooit draaien als je niet thuis bent. Brand in woningen wordt vaak veroorzaakt
door wasdrogers. Schakel hem ook na de voltooiing van het droogprogramma zo snel mogelijk uit.
Een (brand)veilig gevoel
De rook- en hittemelders staan allen aan. Als de melder aangeeft dat de batterij leeg is, meld dit
dan bij de staf. Aan het begin van alle gangen hangt een brandslang. Bij de ingang van de keuken
hangt een blusdeken en in het hok van de CV-ketel hangt een brandblusser.
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4 GEBOUW, TUIN EN GOEDEREN
4.1 Gebruik van verschillende ruimten
4.1.1 Eigen kamer
Alle kamers zijn voorzien van een bed, bureau, stoel en kledingkast. Je kunt je kamer net zo
indelen als je zelf wilt. Het is mogelijk om eigen spullen mee te nemen, eigen schilderijen op te
hangen en de kamer een (andere) kleur te geven. Het is de bedoeling dat je, als je weer vertrekt,
je kamer in goede en nette staat oplevert, dat is in principe in de originele kleur tenzij anders
overeengekomen met de staf.
Het is de verantwoordelijkheid van de student om zijn/haar slaapkamer schoon te houden. We
verwachten dat je eens per week je kamer stoft en zuigt en dat je je kamer opgeruimd houdt.
Steekproefsgewijs zal dit gecontroleerd worden.

4.1.2 Huiskamer
Studenten kunnen gebruik maken van de huiskamer. Hou er rekening mee dat dit een
gemeenschappelijke ruimte is, wanneer je privéspullen hier gebruikt, neem ze dan na afloop mee
terug naar je kamer. Het is mogelijk om op eigen initiatief te sjoelen, te darten, te zingen,
spelletjes te spelen e.d.. Ook hiervoor geldt, ruim na afloop de gebruikte spullen op. Wanneer je
stilte zoekt, gebruik dan de bibliotheekkamers. Wanneer je een film wilt kijken, kan dat uitsluitend
in de huiskamer, na overleg met de staf. Kinderen kijken onder toezicht van hun ouders.

4.1.3 Keuken
Het is de bedoeling dat de keuken schoongehouden wordt. Daarom hebben we de volgende regels
opgesteld:
1. Zet vuile vaat direct in de vaatwasser
2. Zet de vaatwasser aan wanneer deze vol is
3. Gebruik altijd bakpapier bij het gebruik van de oven
4. Zet altijd de afzuigkap aan bij het gebruik van het gasfornuis
5. Maak het gasfornuis alleen schoon met het bijbehorende middel (niet met schuursponsjes!)
6. Na het verrichten van arbeid aan het keukenblad, laat het blad schoon en opgeruimd achter

4.1.4 Badkamer
Elke gang heeft een eigen algemene badkamer. Deze kan door de bewoners van die gang gebruikt
worden. Houd deze badkamer schoon en netjes door je aan de volgende regels te houden:
1. Als het koud is, zet de verwarming 15 minuten voordat je gaat douchen aan.
2. Laat de badkamer altijd droog achter als je gedoucht hebt, zodat het niet kan gaan
schimmelen.
3. Zet de verwarming in wintertijd terug op sterretje.
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4.1.5 Wasruimte
We hanteren afspreken over wie op welke dagen gebruik mag maken van de wasruimte.
Het is de bedoeling dat er geen halve wassen gedraaid worden. Combineer zoveel mogelijk de
wassen en spreek onderling af wie wanneer de was doet. Als er gevaar is dat was door elkaar raakt,
merk dan je wasgoed met een kledingstift. Als je volle draaien hebt, zorg dan voor een strakke
planning dat je na elkaar kunt wassen. In noodgevallen kan er ’s morgens voor de lessen een was
aangezet worden.
De was kan gedroogd worden in de wasruimte of buiten. Bij erg vochtig weer kan de was gedroogd
worden in de droger. In verband met de hieraan verbonden kosten willen we dit zoveel mogelijk
beperken.
In dezelfde ruimte kan ook gestreken worden.

4.1.6 Bibliotheek
De bibliotheek is ingericht met opbouwende literatuur voor de hele leefgemeenschap. Boeken
kunnen geleend worden uit de bibliotheek. Dit betekent dat ze meegenomen kunnen worden naar
de eigen kamer, maar niet het gebouw uit. Als je een boek meeneemt uit de bibliotheek, dan
vermeld je dat in het daarvoor bestemde schriftje wat in de bibliotheek ligt. Ga zuinig met de
boeken om en zorg dat je nooit eet of drinkt boven het boek.
In de tijd van zelfstudie mag er gebruik gemaakt worden van de bibliotheek om rustig te studeren.
Als gespreksgroepjes gebruik willen maken van de bibliotheek hebben deze voorrang op individueel
gebruik.

4.2 Gebruik van verschillende apparaten en goederen
4.2.1 Persoonlijke spullen
Elke lid van de leefgemeenschap is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen spullen. Om die reden,
en omdat wij het gebouw netjes willen houden is het de bedoeling dat je je persoonlijke spullen
bewaart op je slaapkamer. Het is dus niet toegestaan om persoonlijke dingen in het gebouw rond te
laten slingeren. Regelmatig wordt er door anderen opgeruimd, waardoor spullen zoek kunnen raken.
Zorg er dus voor dat je eigendommen na gebruik weer op je kamer belanden.

4.2.2 Elektriciteit en water
De verwarmingskosten en elektriciteitskosten zijn hoog. We doen er alles aan om de kosten voor het
leven in de Bijbelschool zo laag mogelijk te houden. Daarom willen we van jullie allen medewerking
vragen door de volgende regels in acht te nemen:
1. Verwarming aan op de slaapkamer mag, maar doe het alleen als je er bent en met je deur en
raam volledig dicht.
2. Als je niet op je kamer bent, zo veel mogelijk je raam op een kier openschuiven en de
verwarming uit of laag.
3. Zet de verwarming in je badkamer standaard op 1 of uit en alleen voordat je gaat douchen
hoger.
4. Laat nooit lampen branden in ruimtes waar je niet bent.
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5. Laat apparaten (computers e.d.) niet onnodig aan de oplader liggen, en onnodig stand-by
staan.
6. Houd buitendeuren in de winter altijd dicht.
7. Douche niet langer dan 5 minuten.
8. Laat de oven niet onnodig aanstaan.
9. Zet de vaatwasser pas aan als deze echt vol is.
10. Draai alleen volle wastrommels.

4.2.3 Reparaties
Hoewel we verwachten dat alle leden van de gemeenschap zuinig met de spullen omgaan, kan het
toch zeker zo zijn dat er spullen kapot gaan. Sommige zaken zijn niet te herstellen, zoals
serviesgoed wat sneuvelt. Dit zal nieuw aangeschaft moeten worden. Andere zaken, zoals
apparatuur en meubels, die kapot gaan, kunnen vaak gerepareerd worden. De staf is hiervoor het
aanspreekpunt en zal kijken naar de juiste persoon (vrijwilliger of bedrijf), die hierin iets kan
betekenen. Als er iets kapot is, verwachten we dat je dit meldt bij de staf en dat je de schade
vergoedt. Check of je een aansprakelijkheidsverzekering hebt waarbij je schade aan derden vergoed
krijgt.

4.3 Buiten
4.3.1 Het parkeren
Zet je auto altijd op het parkeerweggetje, deze kun je vanaf ons gebouw inrijden en daar aan de
rechterkant parkeren.

4.3.2 Dieren
In en rond het gebouw zijn er verschillende dieren. Allen zijn ze kindvriendelijk opgevoed. Toch is
het belangrijk dat in de omgang met de dieren iedereen en iedere ouder zijn eigen
verantwoordelijkheid kent. Let goed op hoe de staf omgaat met de dieren, wat je wel en wat je
niet kunt doen. Ook is het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de dieren gevoerd worden. Als iemand
dat graag wil doen, dan kan dat in overleg met de staf op de juiste tijd en plaats. Dit voorkomt
ongewenst gedrag bij de dieren.
Het is niet de bedoeling dat studenten of gasten huisdieren meenemen.

4.3.3 De omgeving
Er kan vrijmoedig gebruik gemaakt worden van de hele tuin en het aangrenzende bos. Houdt bij
gebruik van het bos rekening met de overige bewoners van het terrein.
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5 VERANTWOORDELIJKHEDEN IN HET HUISHOUDEN
5.1 Afvalverwerking
Het afval wordt gescheiden verwerkt. In de keuken of berging staan:
Gescheiden afvaltonnen:

Afvalverwerking:

1. Een kleine prullenbak
voor groente-, fruit- en
tuinafval

De gft-afvalbak moet geleegd
worden in de groene container

2. Een gele zak voor het
plastic, metalen
verpakkingen en
drankenkartons, zit in
een grote prullenbak

We verzamelen de zakken in een
van de groene containers. Gooi
geen vuile dingen in de zak, maar
spoel dat eerst schoon.

3.

Een prullenbak voor
restafval
(naast 1 en 2 blijft er niet
veel restafval meer over)

De volle vuilniszakken van de
restafvalprullenbak moeten goed
dichtgeknoopt in de zwarte
container; De sleutel van de
container kun je vinden in de
rechterkeukenla.

4. Een doos of krat voor oud
papier

Het oud papier wordt in het krat
bij de gastenwc gedaan.

5. Glas

Het glas wordt, omgespoeld, in het
krat bij de gastenwc gedaan.

Houd het afval op je eigen kamer en in je douche ook gescheiden. Doe het papier en het plastic in
de daarvoor bestemde zakken/bakken in de keuken of berging. En doe je gesloten afvalzak in de
zwarte container.

5.2 De dagelijkse corveetaken
Elke dag zijn er taken te doen die ervoor moeten zorgen dat alles in de leefgemeenschap blijft
draaien. Met elkaar dragen we zorg voor de leefgemeenschap, wat ook alle taken omvat om het
dagelijks leven draaiende te houden.
Daarom heeft ieder lid in de leefgemeenschap elke dag een corveetaak en ook een
verantwoordelijke taak tijdens de middagen van praktisch werk.
Iedere week wordt een corveerooster verstrekt. Neem goed notitie van je taken.

21

Huishoudelijk reglement Gospel for Europe

6 BEREIKBAARHEID EN CONTACT
6.1 Post
Als je post wilt ontvangen, gebruik dan het onderstaande adres:
Gospel for Europe
T.a.v. ………………
Soestdijkerstraatweg 151
1213 VZ Hilversum
Let op: je officiële postadres blijft het adres waar je in de vakanties e.d. verblijft. Dit geldt niet
voor gezinnen met schoolgaande kinderen.

6.2 Internettoegang
De internettoegang is beperkt, omdat er niet veel internet beschikbaar is op onze locatie. Houd
daarom rekening met elkaar.
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7 OUDERS EN KINDEREN
Het is mogelijk dat er kinderen in de leefgemeenschap aanwezig zijn. Zoals al eerder omschreven
zijn de ouders volledig verantwoordelijk voor de kinderen. We geven hier een aantal richtlijnen
voor de omgang met en het toezien op de kinderen en voor andere zaken rondom de kinderen.

7.1 Slaapkamer
In overleg met de staf wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn qua slaapruimte.

7.2 Kinderactiviteiten
In de huiskamer is een speelhoekje ingericht voor kinderen. Deze speelruimte kan altijd gebruikt
worden.
In de tuin staat een trampoline en er is buitenspeelgoed beschikbaar. Aan het einde van de dag
moet dit onder verantwoordelijkheid van een ouder opgeruimd worden in of bij de opbergbox.

7.3 Toezicht houden
Ouders zijn verantwoordelijk om op hun eigen kinderen te letten. Het is goed om te beseffen dat
het de taak van de ouders is om de kinderen op te voeden. Als je een probleem hebt met een kind,
dan is het de bedoeling dat je de ouders daarop aanspreekt en niet de kinderen. Als het gaat om
veiligheid of het beschadigen van spullen, spreek dan tot het kind en daarna met de ouders!
Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk zaken met de kinderen mis kunnen gaan hebben we de
volgende regels opgesteld:
a. Voor de veiligheid: geen kinderen in de keuken, de wasruimte, de voorraadkamer, de
installatieruimte.
b. Om de privacy van studenten te waarborgen zijn kinderen niet toegestaan in de kamers
van studenten.
c. Ook is het niet toegestaan om te spelen of te rennen in de gangen.

7.4 Kosten voor kinderen
De jaarlijkse kosten voor de kinderen zijn €500 per kind.
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8 GASTEN
Gasten zijn van harte welkom! We moedigen de studenten aan om contact te maken met onze
gasten. Vooral tijdens de maaltijden ben je in de gelegenheid om nieuwe contacten op te bouwen
en om mogelijk iets te betekenen voor iemand anders. Heb vooral oog voor de mensen die hier
alleen komen. Maak tijd om met hem of haar te spreken en bid om gelegenheden om te delen met
anderen wat de Heere je de laatste tijd geleerd heeft.
Het zal ook regelmatig voorkomen dat studenten familieleden of vrienden uitnodigen om hier te
komen. Zij zijn van harte welkom! Hieronder kun je zien welke regels er voor hen gelden. Als je
gasten uit wilt nodigen, is het de bedoeling dat je dit altijd eerst met de staf overlegt. Zij kunnen
nagaan of bepaalde dagen schikken en of er kamers vrij zijn.

8.1 Maaltijden
Gasten zijn welkom om gebruik te maken van de maaltijden. Ook voor hen geldt: ’s morgens
zelfbediening, ’s middags en ’s avonds gezamenlijk eten. Er wordt verwacht van de gasten dat ze
zich goed aan de tijden houden die aangegeven staan op het programma.

8.2 Overnachtingen
Er zijn één 1-persoons- en één 2-persoonsgastenkamer beschikbaar. Een van deze kamers wordt
door de weeks gebruikt door onze gastdocent.

8.3 Prijs overnachtingen incl. maaltijden
Voor overnachtingen en maaltijden voor onze gasten vragen we geen vergoeding. Als zij het werk
willen steunen, kunnen ze een gift overmaken op NL91RABO0301896755 tnv Stichting Werkers in de
Wijngaard o.v.v. gift Gospel for Europe.

8.4 Richtlijnen voor gasten
Een gedeelte van het dagprogramma kunnen gasten samen met de studenten volgen. Het gebedsuur
na de lunch is toegankelijk voor gasten. ’s Middags zijn ze van harte uitgenodigd om te helpen bij
de praktische taken en ’s avonds zijn ze welkom bij het avondprogramma. Ook de middagmaaltijd
en de koffiemomenten genieten we gezamenlijk. Afhankelijk van het (week)thema kunnen gasten,
na overleg met de staf, colleges bij wonen om te ervaren hoe deze gegeven worden.
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9 AANTEKENINGEN
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