GEREEDMELDINGSFORMULIER VOOR BEVRIJDINGSGEBED
(in te vullen door mentor)
Gegevens confident
Voor- en achternaam:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mailadres:
Gemeente:
Informatieavond
Bevrijding bezocht?
Gegevens mentor
Voor- en achternaam:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Gemeente:
Mentortraining gevolgd?
Relatie tot confident:

Vragen rondom gereedmelding
Hoe vaak ben je samen geweest met confident?
Heb je de checklijst met confident doorgenomen?
Is confident betrokken bij zijn/haar gemeente?
Is confident gedoopt door onderdompeling?
Is confident diep genoeg geworteld in Woord van God?
Confident is klaar voor bevrijding omdat:

Confident heeft bevrijding nodig voor:
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Trauma’s en pastoraat
Heeft confident ernstige trauma’s meegemaakt?
Zijn er alters (DIS) of kindsdelen aanwezig?
Is er na bevrijding nog diepgaand pastoraat nodig?
Heeft de confident iemand voor pastorale begeleiding?

Overzicht 7 stappen
De 7 stappen hebben betrekking op ALLE gebieden van het leven van de confident. We willen graag van
elke stap weten hoeveel invloed die stap op het HELE LEVEN van de confident heeft gehad. De mate van
beïnvloeding kun je aangeven door een kruisje te zetten bij het betreffende nummer. 1 = geen invloed, 2
= weinig invloed, 3 = belangrijke mate van invloed, 4 = grote invloed, 5 = volledig door beheerst.
Stap 1: VALS tegenover ECHT (occult, religie)
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Opmerking:
Stap 2: BEDROG tegenover WAARHEID (denken)
Opmerking:
Stap 3: BITTERHEID tegenover VERGEVING (houding)
Opmerking:
Stap 4: REBELLIE tegenover ONDERWERPING (gezag)
Opmerking:
Stap 5: HOOGMOED tegenover NEDERIGHEID (trots, religieus)
Opmerking:
Stap 6: GEBONDENHEID tegenover VRIJHEID (gewoonten)
Opmerking:
Stap 7: VLOEKEN tegenover ZEGENINGEN (geslacht)
Opmerking:

Soms is het onvoldoende duidelijk of een confident klaar is voor een bevrijdingssessie. Is dit het geval
dan zal de coördinator nog telefonisch contact opnemen met de mentor en/of de confident.
De bevrijdingssessies vinden in principe altijd op woensdag- of donderdagavonden plaats. Over de datum
zal met de mentor en de confident worden overlegd. Zowel confident als mentor ontvangen ongeveer 2
weken voor het bevrijdingsgebed een uitnodiging via de e-mail.
Dit formulier graag samen met de checklijst en de verklaring inleveren.

Plaats:

Handtekening mentor:

Datum:
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Onderstaande verklaring moet door de confident ondertekend bij de
gereedmelding worden ingeleverd:
Verklaring door de confident:
De confrontator (leider van de bevrijdingssessie) ontvangt de papieren versie van je
gereedmeldingsformulier en je checklijst in zijn geheel (inclusief persoonlijke gegevens) vóór de sessie.
De andere teamleden ontvangen digitaal of op papier je gereedmeldingsformulier en checklijst vóór de
sessie, maar dan anoniem, dus zonder je persoonsgegevens.
Alle formulieren met je gegevens (origineel, gekopieerd of geprint) worden aan het eind van de
bevrijdingssessie aan je meegegeven en alle digitale formulieren worden gewist, behalve 1 papieren
exemplaar van het gereedmeldingsformulier, dat in een archief wordt bewaard.
De mentor en het gebedsteam zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die je hen over je leven
toevertrouwt. Mocht er echter sprake zijn van door jou gepleegde strafbare feiten of van zaken, die
bedreigend zijn voor jou of iemand anders, dan zijn zij gerechtigd om deze zaken op discrete wijze met
het bestuur van Living In Your Destiny te bespreken. Het bestuur zal dan besluiten hoe met de betreffende
zaken om te gaan.
Ik verklaar hierbij op de hoogte zijn van het bovenstaande,
Plaats:

Naam:

Datum:

Handtekening:
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