AANMELDINGSFORMULIER STUDENT

Vertrouwelijk
OPERATION YEAR DTS 2015 DORDRECHT

Naam en aanvangsdatum van de school

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam
Achternaam

Voornamen

Postadres

Woonadres

Telefoon (thuis)

Telefoon (werk)

Mobiele telefoon_

E-mail_

____

Geslacht:

Geboortedatum
dag

maand

Man

Vrouw

jaar

Geboorteplaats

Nationaliteit

Paspoortnummer

Geldig tot
dag

Burgerlijkestaat:

ongehuwd
weduwe/weduwnaar

verloofd
hertrouwd

maand

jaar

getrouwd
gescheiden
getrouwd maar uit elkaar gegaan

(Graag op een apart vel papier in het kort de data en de omstandigheden, die geleid hebben tot het scheiden, het uit elkaar gaan of het hertrouwen,
toelichten.)

Naam van echtgeno(o)t(e) of verloofde
Trouwdatum (voorgenomen datum, indien verloofd)
Meldt jouw verloofde zich ook aan voor deze DTS?
Namen van je kinderen

Komen je kinderen met je mee?

Ja

Geboortedata

Ja

Nee
Geslacht

Nee
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REFERENTIES
Vermeld hieronder de gegevens van je kerk en der persoon die je het Referentieformulier Voorganger/Oudste hebt
gegeven.
Thuisgemeente
Naam van de voorganger
Adres
E-mail

Telefoon
Sinds wanneer ben je lid van deze gemeente?

Weet jouw voorganger dat jij je voor deze school aanmeldt?

Ja

Stemt je voorganger in met jouw plannen?

Nee

Ja

Nee

Hoe zou je het contact met jouw voorganger/oudste omschrijven?

Vermeld hieronder de gegevens van de twee personen aan wie je het vriend(in)/collega referentieformulier hebt
gegeven.
Naam
Naam
Adres

Adres

Telefoon

Telefoon

E-mail

E-mail

GEZONDHEID EN INFORMATIE IN GEVAL VAN NOOD
Zorgverzekeringsmaatschappij

Relatienr.

Leeftijd

Gewicht

Lengte

Waarschuwen in geval van nood:

________________
Bloedgroep
Relatie

Adres
Telefoon

Bent je allergisch voor enig geneesmiddel?

E-mail

Nee

Ja
Graag specificeren:

Andere allergieën:
Gebruik je momenteel medicijnen of ben je onder doktersbehandeling? Zo ja, kun je dat toelichten?

Volg je een speciaal dieet? Zo ja, kun je dat toelichten?
Heb je klachten m.b.t. je gezondheid of lichamelijke beperkingen (bijvoorbeeld epilepsie, suikerziekte, een pas
uitgevoerde grote operatie)?
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ERVARING EN OPLEIDING
Welke vreemde talen spreek je? Maak een lijstje van jouw vaardigheid daarin: ①= Basis tot ⑤= Moedertaal

Welke schoolopleiding heb je gehad? (bijvoorbeeld mavo, havo, hbo, universiteit, etc.)
Data

Opleiding/school

Diploma/graad

Beschrijf je werkervaring tijdens de afgelopen drie jaar:
Data

Organisatie

Functie/berroep

Wat is je huidige beroep?

_

Kun je een aantal talenten en hobbies vermelden?

Maak een lijstje van de kerken die je een behoorlijke tijd hebt bezocht gedurende de periode van kind af aan tot nu.
Geef aan van welke kerken je daadwerkelijk lid bent geweest.
Aantal jaren bezocht

Naam kerk of gemeente

Plaats

Lid
Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Hoe hoorde je voor het eerst over Jeugd met een Opdracht?

Ben je eerder bij Jeugd met een Opdracht betrokken geweest? Zo ja, kun je dat toelichten?

Heb je bij andere zendingsorganisaties gewerkt? Zo ja, welke en wanneer?
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AANVULLENDE VRAGEN
Beantwoordt alsjeblieft de volgende vragen op een apart vel papier. Gebruik zoveel papier als je nodig hebt en probeer
zo volledig mogelijk te antwoorden.
Geestelijke groei
a.
Beschrijf jouw bekering en de gebeurtenissen die tot jouw bekering hebben geleid.
b.

Beschrijf jouw geestelijke groei. Geef commentaar op gebeurtenissen of geestelijke ervaringen in jouw
leven, die hebben geleid tot nieuwe niveaus van inzicht en/of toewijding.

c.

Geef een uitleg over jouw geestelijk leven, betrek daarbij gebed, bijbellezen, bijbelstudie, aanbidding
en indien van toepassing stille tijd samen met echtgenoot en/of kinderen. Voldoe je aan jouw eigen
verwachtingen voor geestelijke groei?

Relaties en ervaring
d.
Beschrijf jouw verhouding met jouw plaatselijke gemeente. Licht de volgende onderwerpen toe: dienen
in de kerk, ervaring in leiderschap, plaatsen van bediening, gaven en bekwaamheid.
e.

Beschrijf in het kort jouw relatie met jouw gezin of familie. Hoe denkt jouw gezin of familie over jouw
plannen om een DTS te gaan volgen?

Doel en verwachtingen
f.
Beschrijf in het kort de gebeurtenissen die hebben geleid tot jouw besluit om deze school te gaan
volgen. Geef ook aan welke specifieke leiding je denkt te hebben ontvangen van God. W aarom
Dordrecht?
g.

Kun je redenen noemen waarom jij je voor deze school wilt aanmelden? Beschrijf ook geestelijke
doelen die je hebt en/of plaatsen van bediening of zendingswerk, waarvan je hoopt dat de DTS je zal
helpen deze te verwezelijken.

h.

Beschrijf in het kort je plannen voor na de DTS.

Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld!
i.

Heb je een of meerdere van de volgende zaken gebruikt? Alcoholische dranken, tabak, lichte drugs
(zoals marihuana) of harde drugs (zoals cocaïne, heroïne). Zo ja, leg dan uit hoelang dat geleden is
en in wat voor hoeveelheden dat gebeurde.

j.

Heb je ooit een psychiatrische behandeling ondergaan? Zo ja, geef dan de ontvangen behandeling
aan, de data daarvan en je huidige situatie.

k.

Indien je bij één of meerdere van de volgende zaken betrokken bent geweest, leg dan in het kort de
omstandigheden uit, de duur van jouw betrokkenheid en wat jij gedaan hebt om hiermee af te
rekenen.
1.
Het occulte.
2.
Cultus of sekte (bijvoorbeeld: New Age, oosterse mystiek, naturalistische wetenschap).
3.
Heterosexuele zonde, denk hierbij ook aan pornografie en vrije sex.
4.
Homoseksuele activiteit.
5.
Kindermishandeling
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FINANCIËN
Houd er rekening mee dat er van alle studenten verwacht wordt dat ze in staat zijn minimaal de helft van het
schoolgeld te betalen bij aanvang van de school en het resterende bedrag op een later aangegeven datum.
Zijn er personen financieel afhankelijk van jou? Zo ja, hoever gaat deze verplichting?
Noem alle financiële verplichtingen die je op dit moment hebt en hoe je deze denkt na te komen.
Heb je het schoolgeld voor de school contant beschikbaar?

Ja

Nee

Als dat niet het geval is, kun je dan alsjeblieft uitleggen hoe je het geld voor de school bij elkaar denkt te krijgen?

Vrijwaring van aansprakelijkheid
Ik verklaar hierbij dat ik de stichting Jeugd met een Opdracht, haar vertegenwoordigers, stafmedewerkers en
vrijwilligers niet aansprakelijk of verantwoordelijk zal stellen voor enig letsel, verwonding, beschadiging of verlies,
welke door ondergetekende ondervonden wordt gedurende de tijd van betrokkenheid bij Jeugd met een Opdracht.
NAAM

DATUM

HANDTEKENING

Toestemming tot behandeling
Ik ga hierbij akkoord met de uitvoering van de behandeling, verdoving of operatie, die naar de mening van de
behandelende arts noodzakelijk is.
NAAM

DATUM

HANDTEKENING

Jeugd met een Opdracht - Toelichting van het doel
Jeugd met een Opdracht is een internationale beweging bestaande uit christenen vanuit vele kerkelijke
achtergronden, die zich hebben toegewijd om persoonlijk Jezus Christus aan deze generatie bekend te
maken. Doel is om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om bij deze taak te helpen en hen vervolgens
te trainen en toe te rusten voor hun taak bij het uitvoeren van het Zendingsbevel.
Als christenen in Gods Koninkrijk wordt ons opgedragen onze Heer lief te hebben, Hem te aanbidden en
te gehoorzamen, Zijn lichaam, de kerk, lief te hebben en te dienen, en om het hele Evangelie voor de totale
mens in de gehele wereld bekend te maken. Wij, in Jeugd met een Opdracht, geloven dat de Bijbel Gods
geïnspireerde en gezaghebbende Woord is, dat ons openbaart dat Jezus Christus de Zoon van God is;
dat Hij ons geschapen heeft om eeuwig leven te hebben door Jezus Christus. Hoewel alle mensen
gezondigd hebben en de heerlijkheid van God derven, heeft God verlossing mogelijk gemaakt door de dood
aan het kruis en de opstanding van Jezus Christus. Bekering, geloof, liefde en gehoorzaamheid zijn de
juiste reacties op het initiatief van Gods genade ten opzichte van ons. Gods verlangen is dat ieder mens
gered wordt en tot de kennis van de Waarheid komt; en dat de kracht van de Heilige Geest in en door ons
wordt gemanifesteerd in het volbrengen van de laatste opdracht van Christus:
“Trek de wereld in en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij”. (Markus 16:15)
Ik heb alle onderdelen van deze aanmelding ingevuld en als ik aangenomen word door Jeugd met een
Opdracht, zal ik me houden aan de geestelijke instelling, regels en het programma. Ik ben me bewust van
mijn financiële verplichtingen om de cursuskosten volledig te betalen.
NAAM

DATUM_______________________________

HANDTEKENING
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