Referentieformulier voorganger/oudste
Operation Year Discipleship Training School
Vertrouwelijk

Naam van de Aanvrager ____________________________

Bovengenoemde heeft zich aangemeld bij Jeugd met een Opdracht voor het volgen van een trainingsprogramma in Dordrecht.
Teneinde inzicht te krijgen in de geschiktheid van de kandidaat, zouden wij het op prijs stellen, wanneer u de informatie zou willen
verstrekken, waar in dit formulier om wordt gevraagd. (Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld.) Dank u!
Uw naam
Naam van kerk/gemeente
Adres
Telefoon

E-mail

1.

Wat is uw positie in de kerk? (voorganger, ouderling/oudste, overigen)

2.

Hoe lang heeft de aanvrager uw kerk bezocht?

3.

Ik ken de aanvrager van

4.

Hoe goed kent u de aanvrager?

5.

Was u op de hoogte van de bedoeling van de aanvrager om deel te nemen aan dit trainingsprogramma in
Dordrecht, voordat u deze formulieren kreeg?
ja
nee
Bent u blij met zijn/haar beslissing?
ja
nee
Opmerkingen:

6.

Sinds de aanvrager betrokken is bij uw kerk, aan welke activiteiten heeft hij/zij deelgenomen?

7.

Was hij/zij effectief in deze activiteiten?
Opmerkingen:

8.

Wat was de mate van toewijding dat de aanvrager heeft laten zien in de periode dat hij/zij in uw gemeente actief
is geweest?
trouw
onregelmatig
anders:
Opmerkingen:

9.

Evaluatie van de algemene eigenschappen van de aanvrager. (Aankruisen wat van toepassing is.)

tot
oppervlakkig

ja

LICHAMELIJKE CONDITIE
vaak ziek
redelijke gezondheid
krachtig en energiek
REACTIE OP GEVOELENS VAN ANDEREN
langzaam in het aanvoelen hoe anderen zich voelen
redelijk aanvoelend
begrijpend en meelevend
meestal begrijpend en meelevend
WERKEN IN TEAMVERBAND
staat erop eigen weg te gaan
gewoonlijk bereid om samen te werken
werkt goed samen met anderen

goed

zeer goed

nee

BEREIDHEID OM TE DIENEN
onwilling om te dienen
over het algemeen bereid om te dienen
graag dienend
LEIDERSCHAP
doet geen poging om te leiden
probeert, maar mist bekwaamheid
heeft het een beetje in zich om te leiden
buitengewone bekwaamheid om te leiden
INTELLIGENTIE
leert en denkt langzaam
gemiddeld verstandelijk vermogen
bovengemiddelde intelligentie
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RELATIES
wordt getolereerd door anderen
anderen mogen hem/haar wel
wordt door anderen opgezocht

PRESTATIES
begint, maar maakt niet af
beantwoordt aan de gemiddelde verwachtingen
neemt initiatief

CHRISTELIJKE ERVARING
betrekkelijk oppervlakkig
over-emotioneel
gemiddeld maar echt
rijk en groeiend

BEKWAAMHEID OM TE VOLGEN
rebeleert tegen leiderschap
volgt blindelings
ootmoedig
meewerkend en ondersteunend

Opmerkingen:

10.

Betreffende de emotionele stabiliteit van de aanvrager.
Een onderdeel van de training is een reis naar een andere cultuur. De deelnemers zullen zich waarschijnlijk aan
moeten passen aan eetgewoonten,sociale gebruiken en levensomstandigheden enz. Wanneer u de uitdaging van
deze ongewone eisen in aanmerking neemt, kunt u dan het niveau schatten van de emotionele volwassenheid en
stabiliteit van de aanvrager? (Aankruisen wat van toepassing is)
Buitengewoon volwassen. Heeft laten zien dat hij/zij bekwaam is om onder spanning en druk te werken.
Grotere volwassenheid en emotionele stabiliteit dan gemiddeld.
Bezit voldoende emotionele stabiliteit en volwassenheid.
Twijfelachtig. Ervaring heeft geleerd, dat de aanvrager misschien niet in staat zal zijn spanning te
verdragen.
Opmerkingen:

11.

Hoe reageert de aanvrager gewoonlijk op moeilijke situaties?
trekt zich terug
raakt ontmoedigd
komt opbouwend over
accepteert geduldig

wordt kwaad
overige (leg uit a.u.b.)

Opmerkingen:

12.

Heeft de aanvrager zich ooit onbetrouwbaar, oneerlijk of verdacht gedragen?
Zo ja, kunt u dit toelichten?

13.

Is voor zover u weet de aanvrager wel eens gearresteerd voor een ander vergrijp dan een kleine
verkeersovertreding?
Nee
Ja. Zo ja, kunt u dit toelichten?

14.

Kunt u aangeven of de aanvrager betrokken is geweest in een van de volgende gebieden? U kunt eventueel ook
een toelichting geven op een ander vel. Nogmaals voor de duidelijkheid: alle antwoorden worden vertrouwelijk
behandeld.
a.
b.
c.
d.
e.

drugs en/of alcohol misbruik
homosexuele aktiviteit
buitenechtelijke sexuele relaties
pornografie
het occulte

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee

Ja.

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

14.(a) Is er ooit een reden tot bezorgdheid geweest ten aanzien van het gedrag van de aanvrager met kinderen met inbegrip van
pornografie?
Nee

Ja
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15.

Geef a.u.b. commentaar op de familie-achtergrond en de huidige gezinsomstandigheden, indien u dat weet.

16.

Kruist u a.u.b. die punten aan waarvan u denkt dat deze de motieven vormen van de aanvrager om een student
te worden van dit trainingsprogramma.
persoonlijke groei
reizen
christelijke hulpverlening
verlangen om het evangelie te verkondigen
avontuur
verlangen om anderen te helpen
ontvluchten van nare situaties thuis
hulp, nodig
ontvangen van training, begeleiding
zijn/haar christelijke ervaringen
anders nl.
Opmerkingen

17.

Op welke gebieden heeft de aanvrager volgens u talent?
muziek
prediking
onderwijs
secretariaatswerk
timmerwerk
pastorale zorg
aanbidding
kunst
jeugd-/kinderwerk
overige:
Opmerkingen

communicatie
gebed
pastorale zielszorg
evangelisatie

drama
discipelschap
loodgieterswerk
administratie

18.

Is deze persoon klaar voor christelijke dienstverlening?
nee
ja.
Zo ja, kruis de woorden aan die de aanvrager beschrijven. (meer dan een keuze mogelijk.)
duidelijke roeping
goed voorbereid
goed gegrond in het geloof
Opmerkingen:

19.

Zijn er nog andere opmerkingen die u zou willen maken over de aanvrager?

20.

Beveelt u deze persoon aan om toegelaten te worden voor dit trainingsprogramma?
ja, zonder voorbehoud
ja, met aarzeling
nee
Opmerkingen:

21.

Als u het als voorganger juist acht, dat de aanvrager aan dit trainingsprogramma deelneemt, kunt u ons dan
enige pastorale adviezen geven om hem/haar te helpen zich aan te passen aan een vreemde cultuur en een
nieuwe situatie?

Handtekening

Datum

U helpt het aanvraagproces te versnellen door dit formulier zo spoedig mogelijk in te vullen. Stuur of mail het compleet
beantwoorde formulier a.u.b. naar:
Jeugd met een Opdracht
T.a.v. Jeroen Spijk
p/a Aletta Jacobs-erf 156
3315 EH Dordrecht

telefoon: 06-24734826
email:

info@ywamdordrecht.nl
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