
Coachtraject
‘Droom in uitvoering’

Aan de slag met jouw droom



 Onze missiestatement is:

‘We zijn krachtige mensen vol passie voor Jezus en zijn koninkrijk, we willen dagelijks op 
een bovennatuurlijke manier met God leven en samen vormen we een liefdevolle familie.’

Veel van onze seminars en cursussen zijn er al op gericht om deze missie handen en 
voeten te geven, dit coachtraject helpt je om nog concreter Gods droom voor je leven te 
ontdekken. Want als jij weet wie je bent en wat God in je gelegd heeft dan lukt het beter 
om daarin krachtig te zijn! Bovendien willen we je snel naar een passende plek in de 
gemeente begeleiden. 

Het traject bestaat uit 5 bijeenkomsten, er zijn 3 coaches en er is plaats voor maximaal 
9 deelnemers. Je wordt ingedeeld in een groepje van 3 deelnemers met 1 coach. We 
komen eens per twee weken bij elkaar en sluiten nog voor de zomer dit traject af. In 
september 2023 organiseren we een terugkomavond, om te horen wat dit traject jou 
heeft opgeleverd.

Hieronder vind je het programma met de data: 
 
6 april:  Kennismaken en vaststellen wat je al ontdekt hebt over je bestemming.
22 april: DISC persoonlijkheidsprofiel (zaterdag)
11 mei:  Talenten ontdekken
25 mei:  Gods stem verstaan 
8 juni :  Motivatiegaventest
Terugkomavond in september: wat heeft dit traject je opgeleverd?

In iedere bijeenkomst wordt 1,5 uur ingeruimd om met je kleine groep bij elkaar te ko-
men. Hierin is er ruimte voor jouw verhaal aan de hand van je verslag, aangevuld met de 
nieuwste ontwikkelingen. Voor ieder is 30 minuten ‘zendtijd’ ingepland. Er wordt van je 
verwacht dat je ná iedere bijeenkomst een verslag schrijft. Dit is een belangrijk onder-
deel van dit coachtraject. Schrijven helpt je om bewust te worden van wat er in je leeft. 
Dit is in de eerste plaats voor jezelf bedoeld, de andere deelnemers uit je coachgroep en 
je coach lezen mee. 
                                                 

Samen ontdekken wat Gods droom voor 
je leven is! 



 Dit zijn de coaches die aan het traject mee gaan doen:
 
Marjet Lutgerink,  
Michiel & Marjoke Santman. 

Dit zijn de reacties van deelnemers:
 

‘De kracht vind ik de kleine groepjes. Het kunnen vertellen van je voortgang, de ontdek-
kingen en te horen hoe het met de anderen gaat. Concreet heeft het mij meer inzicht in 
mezelf gegeven. Wat zijn mijn talenten en gaven en hoe ga ik nu verder met mijn droom.’ 
Carola 

‘De combinatie van de test, waarmee je meer zelfkennis krijgt en het werken in een 
groep, waardoor je interactie hebt. De vragen die een ander stelt vanuit een andere kijk 
geven nieuwe inzichten en tips om verder te gaan.’ Chananja

‘Om vragen te krijgen waardoor je zelf moest nadenken. Een coach die niet veroorde-
lend is of zaken voor je invult. Praktische opdrachten en inspirerende filmpjes.’ Jeffrey 

Ben jij benieuwd wat Gods plan voor jouw leven is?
Heb je wel een idee, maar ontbreken concrete antwoorden?
Dan is dit coachtraject iets voor jou! 



Trainer 

Michiel Santman werkt ruim 23 jaar in Shelter Haarlem, 
tot 1 januari 2023 was hij ook voorganger, nu is hij alleen nog 
oudste. Hij coacht individuen en teams en geeft regelmatig 
trainingen vanuit zijn bedrijf Anders denken.nu 

Michiel heeft in de afgelopen jaren ontdekt dat hij als coach mensen 
verder kan helpen in hun ontwikkeling. Hij coacht vanuit het thema: ‘uit je leven halen 
wat God erin gelegd heeft.’
Hij is ruim 34 jaar getrouwd met Marjoke en samen hebben zij vier kinderen. Michiel is 
initiatiefnemer voor dit coachtraject en werkt samen met een team van coaches.

Kosten en wat je nog meer wilt weten

De kosten van dit traject zijn € 95,- per deelnemer, als je lid bent geworden van de ge-
meente is dit traject gratis! Je ontvangt hiervoor een werkboek, koffie/thee en een heer-
lijke lunch. Dit is inclusief DiSC test, die elders al snel € 65,- kost. Daarnaast zal dit traject 
je de nodige tijd kosten. Behalve de geplande bijeenkomsten komt er nog ongeveer 1 
tot 1,5 uur per week aan huiswerk bij, meer mag natuurlijk altijd! Zo krijg je bijvoorbeeld 
de opdracht om een verslag te schrijven en je maakt van tevoren testen.

Interesse?

Als je mee wilt doen, meld je dan aan via onze 
website. Doe dit z.s.m. maar uiterlijk vóór 
vrijdag 31 maart 2023! Na je aanmelding 
ontvang je een mailtje met een aantal vragen, 
waaruit blijkt wat je motivatie is om mee te doen. 
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