
 
 

 

 

 

Kernwaarden van TWR 
 

 
Kernwaarde Wat wij daarmee bedoelen De bijbel zegt daarover 

Gods Woord Wij geloven in de mondelinge en 

volledige inspiratie van het Oude en 

Nieuwe Testament; dat zij onfeilbaar en 

foutloos zijn in de originele handschriften, 

en het uiteindelijk gezag voor geloof en 

leven. 

2 Tim. 3:16 Heel de Schrift is 

door God ingegeven en is 

nuttig om daarmee te 

onderwijzen, te weerleggen, 

te verbeteren en op te 

voeden in de 

rechtvaardigheid, 

Gebed & Geloof Wij zoeken Gods leiding in ons werk door 

gebed. Dat is onze meest fundamentele 

uiting van verering en afhankelijkheid van 

de Heer. We zijn geloofszending en 

daarom zijn onze planning en dagelijks 

werk doordrongen met aanhoudend 

gebed als wij Gods leiding ervaren en ons 

daaraan onderwerpen. 

Jer. 33:3 Roep tot Mij, en Ik 

zal u antwoorden, Ik zal u 

grote en onbegrijpelijke 

dingen bekendmaken, die u 

niet weet. 

Integriteit Wij zijn zetten ons in voor de 

ontwikkeling van karakter naar Jezus 

Christus in alles wat wij doen; in ons leven 

en ons werken. Dit zonder aanleiding te 

geven tot verwijten. 

Psalm 41:13 Want wat mij 

betreft, U ondersteunt mij in 

mijn oprechtheid, U plaatst 

mij voor Uw aangezicht, 

voor eeuwig. 

Kerk Wij geloven dat de lokale kerk het unieke 

en door God ingestelde instrument op 

aarde is met als Gods doel om Hem te 

verheerlijken. 

Kol. 1:24 ten behoeve van 

Zijn lichaam, dat is de 

gemeente. 

Excellentie In al onze bedieningen streven wij naar 

excellentie die wordt weerspiegeld in de 

kwaliteit van ons personeel en in de 

effectieve en efficiënte inzet van mensen 

en middelen in ons dienen. 

Fil. 4:8 Verder, broeders, al 

wat waar is, al wat eerbaar 

is, al wat rechtvaardig is, al 

wat rein is, al wat lieflijk is, 

al wat welluidend is, als er 

enige deugd is en als er iets 

prijzenswaardigs is, bedenk 

dat. 



Afleggen van rekenschap Wij streven naar de hoogste ethische 

normen om het rentmeesterschap te 

verzekeren van de tijd, mensen, middelen 

en relaties die aan ons worden 

toevertrouwd. We geven daar rekenschap 

van voor God en voor mensen. 

2 Korinthe 8:21 wij, die 

bedacht zijn op wat goed is, 

niet alleen voor de Heere, 

maar ook voor de mensen. 

Samenwerkingsverbanden Wij zijn toegewijd aan het 

samenwerkingsverband met TWR 

wereldwijd en met gelijkgezinde 

zendingsorganisaties en kerken ten 

behoeve van opvolging, discipelschap, 

leiderschap, uitbreiding en kerkplanting. 

Rom. 12:4-5 Want zoals wij 

in één lichaam vele leden 

hebben en de leden niet alle 

dezelfde functie hebben, zo 

zijn wij, hoewel velen, één 

lichaam in Christus, maar 

ieder afzonderlijk leden van 

elkaar. 

Respect Wij zetten ons in voor de waardigheid van 

individuen. Wij zijn betrokken op onze 

stakeholders (werknemers, vrijwilligers, 

partners, omroepen waarmee wordt 

samengewerkt, donateurs, kerken, 

luisteraars enzovoort) die zowel onze 

gelijken zijn in Jezus Christus als ook door 

God geroepen zijn als Zijn dienaren in het 

werk van het Koninkrijk. 

Romeinen 12:10 Heb elkaar 

hartelijk lief met 

broederlijke liefde. Ga 

elkaar voor in eerbetoon. 

Houding van een dienaar Wij zijn dienaren van onze Heer Jezus 

Christus. Wij zetten ons tot het uiterste in 

voor onze broeders en zusters in Christus, 

om het hen mogelijk te maken om 

vorderingen te maken in de visie en de 

strategieën, die God aan ons en aan hen 

in hun gemeenschappen, steden, landen 

en regio's heeft toevertrouwd. 

Efeze 6:7 en dien met 

bereidwilligheid de Heere en 

niet de mensen. 

Innovatie Wij zijn zetten ons volledig in met een 

geest van samenwerking, die gekenmerkt 

wordt door de toepassing van de Bijbelse 

waarheid op veranderende behoeften. 

Dit uit zich door creativiteit, een 

proactieve houding, bereidheid om 

risico’s te nemen, gebruik van geschikte 

en innovatieve middelen en ambitieuze 

uitbreiding. 

Psalm 96:3 Vertel onder de 

heidenvolken van Zijn eer, 

onder alle volken van Zijn 

wonderen. 

 
 
 
 

 


