Wat is Umoja?
Buurten komen tot bloei wanneer mensen in een buurt naar
elkaar omzien. Wij geloven dat de kerk hierin een centrale
rol kan spelen. Umoja helpt kerken met beide benen in
de buurt te staan door handvatten te bieden om zich te
verbinden aan het dagelijks leven van mensen in de buurt.
Door betrokken te raken bij elkaars leven kun je veel voor
elkaar betekenen. Umoja betekent ‘samen’, Samen elkaar
actief opzoeken en ontdekken hoe je mét elkaar, in plaats
van naast elkaar kunt leven. Vanuit de relaties die dan
ontstaan bloeien zowel de kerk als de buurt op!

Het is ons verlangen dat de kerk en de buurt samen
optrekken in Gods plan van hoop en herstel.

Jonge ouders uit de kerk en uit de buurt die samen
besluiten een Opvoed café te starten. Kerken die een avond
organiseren met dienstverleners uit de wijk. Buurten die
de kerk vragen mee te doen met buurtmaaltijden. Zomaar
een paar voorbeelden van wat er in het Umoja proces kan
ontstaan. Maar het belangrijkste is niet dat er allerlei nieuwe
activiteiten worden georganiseerd, maar dat de kerk en de
buurt echt met elkaar worden verbonden. Het gaat om een
verandering van de manier waarop je kerk bent.

In verschillende plaatsen zien we dat Umoja werkt. Het is
onze droom dat op veel meer plekken buurten tot bloei
komen met een centrale/actieve rol voor de kerk.

Voor Wie is Umoja?
Voor iedere kerk die het verlangen heeft om van betekenis te zijn voor z’n omgeving. Een
van de basisprincipes van Umoja is dat we geloven dat God prachtige dingen kan doen met
onze ‘vijf broden en twee vissen’. Iedere kerk beschikt over gaven en talenten die God kan
gebruiken om de buurt tot bloei te laten komen.

Jane Acheloi,

Voorbeeld: Umoja in de Schenkelkerk

Umoja coördinator

In 2016 en 2017 doorliep de Schenkelkerk in Capelle aan

Uganda. “Umoja

de IJssel het Umojaproces. Na twee jaar hebben we samen

begon met een

geëvalueerd. De conclusie was dat de kerk echt meer in

proces, nu is het

verbinding was komen te staan met de buurt. In het proces

ons leven”

is de kerk de Schenkelbuurt gaan zien als een plek waar
ze met een doel zijn geplaatst. Ook de buurt is anders aan
gaan kijken tegen de kerk. Nu wordt de kerk uitgenodigd om
samen te werken bij de opzet van een wijkmaaltijd, voorheen
zou dat niet zijn gebeurd.

Uniek concept
De unieke kracht van Umoja zit in (de combinatie van) 8 belangrijke kenmerken:
1. De motivatie en inspiratie ligt in een creatieve herontdekking en bestudering van de Bijbel.
2. Umoja heeft een integrale benadering waarin wordt ingezet op herstel van relaties op alle
niveaus: relatie met God, met jezelf, met je medemens en met de schepping.
3. Samenwerking staat centraal.
4. Umoja brengt hulpmiddelen van kerken en noden van de buurt in kaart.
5. Het is een proces waarvan de geloofsgemeenschap zelf eigenaar is.
6. Umoja is een maatwerkaanpak die aansluit bij de bestaande kerkelijke context.
7. Het sluit aan bij het actuele verlangen van kerken naar een dienstbare houding.
8. Umoja is een proces en geen cursus.

Concreet
Het Umoja materiaal bestaat uit een handboek met 25
thema’s. In een periode van 2 jaar behandel je in groepen
deze 25 thema’s. Het mooie van Umoja is dat het je helpt
om op een verfrissende manier de Bijbel te gaan lezen.
Umoja spreekt de groep aan op haar creativiteit en op
een laagdrempelige manier ga je contact zoeken met je
omgeving.
“Als God ergens een

In het proces ga je onder andere:

kerk laat bestaan,

• meer ontdekken over Gods missie en de rol van de kerk

heeft hij er een

• benoemen en vieren wat je als kerk en als buurt al hebt

bedoeling mee voor
de buurt”

ontvangen
• informatie over de buurt verzamelen
• relaties bouwen met de buurt
• dromen en een actieplan maken
Tijdens het proces wordt de kerk begeleid en getraind door
Umojatrainers. Aan het eind van de twee jaar reflecteer je
op de doelen die jullie als gemeente aan het begin gesteld
hebben, je viert wat er is gebeurd en je maakt plannen hoe
het vervolgtraject eruit zou moeten zien.
Het is goed om te weten dat er kosten verbonden zijn aan
het Umoja traject: 3000 euro voor het hele traject van 2 jaar
+ de kosten voor de deelnemershandleidingen.

Heb je interesse?
Neem contact met ons op om te praten over de
mogelijkheden voor jouw kerk.
umojanederland.nl / umojanederland@gmail.com

stichting
barendrecht

06 344 87 321

