‘Groeien in Bijbels ondernemerschap’
De Bijbel geeft geen blauwdruk hoe een ondernemer zijn of haar ondernemerschap vorm
moet geven. Het is regelmatig zoeken en tasten wat je als christen verantwoord vind om
te doen binnen het ondernemerschap. Alles draait hier om ieders persoonlijke relatie met
God en de kennis van Zijn verlangen en wil. Gelukkig geeft Gods Woord wel richtlijnen
die ieder individu kunnen helpen inhoud en vorm te geven aan het ondernemerschap.
De ervaring leert dat, als agrarische ondernemers bij elkaar komen, vaak wordt
gesproken over het weer, trekkers, saldi, opbrengstprijzen van hun producten, etc. Maar
zelden wordt met elkaar gesproken over de dilemma’s die je soms kunt hebben als
christen agrarisch ondernemer.
Jan van der Zee (52 jr) weet als trainer, coach en mediator in de agrarische sector de
vinger op de spreekwoordelijke gevoelige plek te leggen. Hij verstaat de kunst om over
lastige geloofsissues agrariërs met elkaar in gesprek te brengen. Gesprekken waar geen
veroordeling of waardeoordeel in zit. Maar gesprekken die gaan over het verkennen van
elkaars – en Gods hart.
Deelnemers krijgen voorafgaand aan de avond een aantal vragen toegezonden die
vantevoren overdacht kunnen worden, zodat in één avond voldoende zaken aan de orde
kunnen komen.
Uitspraken van vorige deelnemers aan dergelijke bijeenkomsten:
“De openheid die er was verbaasde me. Het was een sfeer van vertrouwelijkheid waarin
met elkaar over fundamentele zaken van ons ondernemer zijn gesproken kon worden”
“Het Bijbels principe werd beleefd tijdens deze workshop, n.l. ijzer scherp je met ijzer en
mensen scherp je met mensen” (Spreuken 27:17)
“Ik heb een beter zicht gekregen over het doel van mijn leven als veehouder.”
Mocht u nog vragen over deze avond hebben dan kunt u Jan altijd mailen of bellen.
Telefoon 0610-106421 of reflect.pvp@gmail.com. Bij hem kunt u zich ook aanmelden
voor de volgende mogelijkheid aan deze cursus/bijeenkomst.
Voor CCA/CGMV heeft Jan een avond gepland op 5 november 2015. Afhankelijk van de
aanmeldingen wordt voorlopig gedacht aan Staphorst als vergaderplaats.

