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Aron van Dijk Jochem Douma Danee Drijfhout Marjolein Schrik

Hallo, ik ben Aron van Dijk, 18 jaar, een
tweedejaars student aan het

Windesheim in Zwolle. Ik volg daar met
veel plezier de studie Ruimtelijke

Ontwikkeling en Mobiliteit. Ik ben
opgegroeid in Zwolle en kom al 18 jaar

in de Plantagekerk. Vandaag wil ik in
deze gemeente belijdenis doen, zo wil

ik mijn verlangen uitspreken naar Gods
aanwezigheid in mijn leven.

Ik hoop dat ik in mijn omgeving kan
laten zien hoe mooi het is om te leven

naar Zijn wil.

Hallo, mijn naam is Jochem Douma. Ik
ben 21 jaar en studeer bouwkunde in
Groningen. Ik doe vandaag belijdenis

omdat ik geloof in een God van vrede
en vergeving, die altijd voor mij klaar

staat en op wie ik altijd kan
vertrouwen. Vandaag wil ik mij

toevertrouwen aan deze God. Ik heb
mij altijd al aangetrokken gevoeld tot

God en vind het heel fijn om zoals
Jezus te leven en God vanuit mij te

laten stralen. Ik ben blij dat jullie
hierbij aanwezig willen zijn.

Hii, ik ben Danee Drijfhout, 19 jaar. Ik
ben geboren en getogen in Zwolle en
sinds een jaar woon ik op mezelf in

Zwolle! Ook studeer ik hier, ik zit in mijn
3e jaar van de pabo aan de VIAA. Ik ben

lid van een super leuke
studentenvereniging (NSZ) waar ik

veel bezig ben met mijn geloof en met
wie God voor mij is. Ik vertrouw op
God en wil graag mijn weg met hem
vervolgen! Ik wil vandaag voor Hem

kiezen!

Hoi, ik ben Marjolein Schrik, 24 jaar. 6
jaar geleden ben in naar Utrecht

verhuisd, waar ik verpleegkunde heb
gestudeerd. Dit heb ik afgerond en ik
werk momenteel al een paar jaar als

wijkverpleegkundige. Graag wil ik bij
jullie ‘Ja’ zeggen tegen God. Vandaag

maak ik mijn eigen keuze om met hem
verder te leven, omdat de weg met

Hem vertrouwen geeft voor de
toekomst en in veilige handen is.

Want Hij is het die ons gemaakt heeft
tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus

geschapen om de weg te gaan van de
goede daden die God heeft

voorbereid.
(Efeziërs 2:10)

Wij hebben Gods liefde, die in ons is,
leren kennen en vertrouwen daarop.

God is liefde. Wie in de liefde blijft,
blijft in God, en God blijft in hem.

(1 Johannes 4:16)

Ik geef inzicht en wijs de weg die je
moet gaan. Ik geef raad, op jou rust

mijn oog.

(Psalm 32:8)

Ik gebied je dus: wees vastberaden en
standvastig, laat je door niets

weerhouden of ontmoedigen, want
waar je ook gaat, de HEER, je God,

staat je bij.
(Jozua 1:9)


