Reden van oprichting van de stichting

Steeds meer mensen kunnen geen weerstand bieden tegen de seksuele verleidingen die op
hen afkomen. Door hier veelvuldig aan toe te geven heeft dit voor sommigen geleidt tot het
ontwikkelen van een porno / seksverslaving. Deze problematiek heeft inmiddels dusdanige
proporties aangenomen, ook onder christenen, dat lijdzaam stilzitten en afwachten op betere
tijden geen optie is. Purity4Life wil in de bres staan voor onze broeders en zusters die in
seksuele onreinheid zijn vastgelopen, of hierin vast dreigen te lopen.

Visie

Wij geloven dat het noodzakelijk is dat christenen de handen in één slaan om liefdevol en
deskundig onze broeders en zusters de helpende hand te bieden als zij in een porno of
seksverslaving zijn vastgelopen, of hierin vast dreigen te lopen. Dit is niet een zaak die een
enkele kerk of gemeente aangaat, maar is iets waar wij vanuit een gezamenlijke zorg voor de
kudde onze verantwoordelijkheid mogen nemen. Dit mogen we doen vanuit een positieve
visie op seksualiteit binnen de door God gegeven kaders zoals we deze lezen in de Bijbel.

Missie

Purity4Life wil een samenwerkingsorganisatie van christenen zijn waarin zo mogelijk alle
kerkelijke gezindtes vertegenwoordigd zijn die een Bijbelgetrouw geluid willen laten horen.
Wij geloven dat als er samengewerkt wordt vanuit een gedeeld verlangen het Woord van God
centraal te stellen dat, ondanks de verschillende accenten die we leggen, op een bijzondere
manier zichtbaar zal worden hoe God wijsheid, gaven en talenten geeft aan de gelovigen om
Zijn gemeente te dienen.

Doel

Purity4Life richt zich op christenen die werkzaam zijn in het veld van hulpverlening, training
& toerusting, preventie & voorlichting en kerkelijk werk. Wij willen deze mensen met elkaar
in contact brengen, hen ondersteunen, faciliteren en toerusten zodat deskundigheid en
professionaliteit rondom porno- en seksverslaving toeneemt. Wij willen toewerken naar een
landelijk dekkend netwerk van deskundige christenen die gespecialiseerd zijn op het gebied
van porno/seksverslaving, voor wie Gods Woord en de Heilige Geest leidend zijn, en die hun
werk doen vanuit geloof en gebed. De website van Purity4Life zal fungeren als portaal om
deze mensen te kunnen raadplegen, dan wel om naar door te verwijzen. Tevens willen wij in
afstemming met mensen uit dit netwerk, onderzoeken of wij een kortdurende crisisopvang
kunnen realiseren voor mannen die acuut hun thuissituatie moeten verlaten ten gevolge
van het openbaar worden van seksueel ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld overspel of
langdurige pornogebruik.

