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dromen

Geluk en
gezondheid voor

iedereen

Een normale tijd,
waar we weer
kunnen leven!

Een wereld zonder
angst en verdriet

Rust

Giftige verbinding
tussen geld en

macht moet
ophouden

Een grote olifant in
de tuin

Meer dagdromen en
daar van genietenà

weg van de harde
werkelijkheid

Al het mooie/goede
van God delen

Een wereld zonder
polarisatie

Een wereld op zijn
kop (figuurlijk)

NL vol bomen in een
landschap waar voor

iedereen plaats is;

Vluchtelingen en
Nederlanders

werken samen aan
een houdbare
samenleving.

Zonder schade aan
onze leefomgeving

Geborgenheid in
Gods Hand

Knuffels van mijn
kinderen die ik mis

Verdraagzaamheid

2 vitale
wijkgemeenten met
tevreden zinzoekers

Een wereld waarin
we omzien naar

elkaar

Respect voor elkaars
mening en geloof

Niet blijven dromen,
maar ze waarmaken

Gelijkwaardigheid

Dat we weer met de
hele vriendengroep

mogen afspreken

Gelijke kansen voor
elk kind

Dat mensen tot
geloof komen

Vrede op aarde

Jezus terugkomst

Leven in een wereld
die niet draait om

werk

Gods liefde ervaren
door medemensen

Blijven dromen Een wereld zonder
corona

Gezondheid, vrede,
vreugde en

vertrouwen voor
iedereen op deze

wereld

Mijn kinderen weer
te omarmen en

knuffelen

?



INTERNALHARTELIJK DANK VOOR HET DELEN VAN UW DROMEN!

Dankbaar

Vluchtelingen die
moeten overleven

Johannes:
Een land van vrede en

gerechigheid

Blijheid

De woorden van Jezus
naleven:

Omkijken naar elkaar en
zorgen voor de

schepping

Kinderen kunnen
opgroeien in vrijheid

Je hart kunnen en mogen
volgen in de dingen die

je doet

Elkaar vrijlaten in keuzes
die we maken

Niet oordelen over een
ander

Elkaar respecteren in
hoe we zijn , ook in ons

anders zijn
Hele grote olifant

Snel rijk worden

Een kerk vol met
kinderen

5 sneeuwvlokjesà vrede
à verdubbelen

Geld/auto/villa/telefoon Molenaar worden

Een gelukkige wereld;
waar ik zelf aan meewerk

Dromen zijn niet te koop

Minder pesten

Verdraagzaam zijn Manege – topruiter
worden

Lief zijn voor elkaar

Dromen over je eigen
grenzen heen

Dromen over
verandering/verbetering

van de wereld of
toekomst

?


