Beste lezer,
Als lichaam van Jezus Christus worden we, vanuit de liefde van de Vader, opgeroepen om
God met alles in ons lief te hebben en daarnaast onze naaste als onszelf. Vanuit deze oproep
tot relatie en onderlinge liefde vloeit de oproep tot vrucht dragen voort. We dragen vrucht
door, vanuit het grote gebod, discipelen te maken. We getuigen van de liefde van de Vader
vanuit een levensstijl.
Ik ben Ludwig Swinkels, getrouwd en vader van drie kinderen. Ik ontving in 2010 de roeping
om mensen te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Ik heb daarop mijn toenmalige
baan bij de politie opgezegd en heb de organisatie Crowns opgericht van waaruit ik fulltime
werkzaam ben. Lees meer

Visie

Crowns is een beweging van volgelingen van Jezus die vanuit een levensstijl getuige zijn van
de liefde van Jezus Christus. De waarden van het Evangelie van Jezus breken baan door
liefde en kracht. Ons hart is erop gericht om, samen met andere volgelingen van Jezus,
daarvan dagelijks uit te delen. Dit alles heeft impact op de mensen om ons heen en laat
mensen, steden en naties tot bloei komen!

Missie

Crowns mobiliseert mensen, vanuit de Love & Impact training en rust hen toe. Met als doel:
vanuit onze eigen gaven en talenten en onze leefomgeving, samen in beweging te komen
om een getuige van Jezus Christus te zijn vanuit een levensstijl. Effectief impact te hebben
op onze stad en natie. En samen te groeien, opgewekt en getransformeerd te worden door
Gods liefde en kracht. Lees meer

Love & Impact training

De training duurt ongeveer een half jaar, verdeeld over een aantal dagen/avonden. We
behandelen daarin o.a. de volgende thema's:
 Samen optrekken vanuit voorbede,
 Kijken met de ogen van Jezus,
 Vanuit Gods liefde uitstappen,
 Vanuit de leiding van de Heilige Geest in contact komen met mensen,
 Bidden voor de zieken en woorden van kennis doorgeven,
 Hoe iemand tot Jezus leiden en tot de kerkelijke gemeenschap?
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De training is gebaseerd op drie pijlers: Intimiteit, Identiteit en Autoriteit. We helpen
mensen daadwerkelijk in de praktijk stappen te zetten vanuit hun eigen gaven en talenten
en op de plek waar zij leven, werken en gemeente zijn. Als ondersteuning krijgen de
deelnemers opdrachten mee om samen of alleen praktisch mee aan de slag te gaan. Ook
hebben we leesplannen geschreven voor de Youversion Bible app. Deze leesplannen
motiveren om vanuit eigen tijd Gods leiding en weg te ontdekken.
Onderdeel van de training zijn actievatie middagen, waarbij we in de praktijk met
deelnemers de stad en wijk in gaan, om Jezus’s liefde met de mensen te delen. Eerdere
deelnemers worden hier ook voor uitgenodigd, waardoor nieuwe en oude deelnemers
samen elkaar kunnen bemoedigen en aanvuren.
Deelnemers worden niet alleen getraind om zelf dagelijks een getuige te zijn. Ze worden ook
uitgedaagd en toegerust om datgene wat zij geleerd hebben weer door te geven binnen hun
eigen gemeenschap. Al het onderwijs en studiemateriaal worden gratis ter beschikking
gesteld. De deelname aan de training is op basis van giften.
Lees meer over de training en hoe je je kunt inschrijven op de site.

Gezamenlijk verlangen

Samen met andere betrokken kerken en organisaties hebben we het verlangen om
Nederland en Europa te bereiken met de liefde van de Heer Jezus en zo een blijvende impact
achter te laten op onze steden. Met Gods hulp is dit samen mogelijk!

In Christus verbonden,
Ludwig Swinkels

Love & Impact Team
Crowns

www.crowns.nl
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