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A taste of umoja

Een kerk met
beide benen in de buurt…
Wat roept deze zin bij jou op? Word je hier
enthousiast van omdat je wil dat jouw kerk
relevant is in de buurt? Of vind je het
spannend omdat je niet goed weet wat er
van jou verwacht wordt en weet je niet goed
hoe dit eruit ziet? Misschien vind je het wel
ingewikkeld omdat het kerkleven en ook het
leven in de buurt zo veranderd is sinds de
coronacrisis.
Geïnspireerd door wat wij van de kerken in
Afrika hebben mogen leren, wil Tearfund
Nederlandse kerken helpen om met beide
benen in de buurt te staan en zo een
instrument te worden van hoop en herstel.
Hoop op verbeterde omstandigheden en
herstel van relaties.
Precies daarvoor is ons Umoja-programma
ontwikkeld. Umoja betekent ‘samen’: je gaat
samen ontdekken wat Gods plan is voor jouw
omgeving en hoe jij daar samen met de
mensen uit jouw buurt deel van uitmaakt.
Je hebt een boekje in handen dat een klein
stukje van Umoja behandelt en dat jou op
een ontspannen en creatieve manier laat
proeven van dit ontdekkingsproces.
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Leeswijzer

Umoja
Gift uit Afrika
De basis van Umoja is afkomstig uit
Afrika, daar waar de kerk al tientallen
jaren wordt geconfronteerd met
armoede en onrecht. Voor veel
Afrikaanse kerken is de onzekerheid
die wij nu ervaren in Nederland, al
heel lang de dagelijkse realiteit. En
daar kunnen we juist nu veel van
leren.
Ruim tien jaar geleden begonnen
verschillende kerken in Kenia en
Oeganda sociale en materiële
problemen in hun omgeving aan te
pakken. Het onderscheidende aan de
manier waarop dit gebeurde, was dat
de kerk als initiatiefnemer optrad om
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samen met mensen in hun omgeving
verandering te brengen. Het doen van
Bijbelstudies lag aan de basis van dit
proces.
Het centrale uitgangspunt daarbij was
om de problematiek (zoals gebrek
aan eten en onderwijs) met eigen
middelen aan te pakken, zonder geld
of hulp van buitenaf. Dit was nieuw,
omdat de mensen gewend waren aan
buitenlandse hulp.
Ze moesten leren om weer zelf
initiatief te nemen en creatief na te
denken. De kerk zette die beweging in
gang, geïnspireerd door de Bijbel.

Dit boekje bevat vier Umoja thema’s
die je kunt doorlopen met je kring of
kleine groep. We hebben het materiaal zo samengesteld dat het geschikt
is voor online- en offlinegebruik.
Je kunt er ook voor kiezen om het
materiaal alleen door te werken.
Bij elk thema gaat de Bijbel open, is er
een verwerking en een praktische
opdracht. In de Afrikaanse context
besteden de mensen een aantal uren
aan het lezen en begrijpen van de
Bijbeltekst en vandaaruit gaan ze aan
de slag. We willen je aanmoedigen
om echt tijd te nemen voor het
Bijbelgedeelte, juist als deze bekend
is, om je te laten verrassen door
nieuwe inzichten.
Kies voor een online platform om
elkaar te kunnen zien en spreken.
Aangezien door de meeste kerken
Zoom gebruikt wordt, hebben we een
korte instructie gemaakt met uitleg
hoe je deze app kunt installeren en
hoe je de verschillende tools kunt
gebruiken. Kijk hiervoor op umoja
nederland.nl/zoomen-ontmoeten.

Gericht op de lange termijn
Het is waardevol om te praten over de
buurt en de problematiek die daar
speelt, ook als je elkaar online
ontmoet. Het is ook belangrijk om
concreet de handen uit de mouwen te
steken. Hopelijk kan dit materiaal het
proces op gang brengen. Probeer
daarbij altijd te kijken naar mogelijkheden in de omstandigheden. Is er

ruimte om elkaar fysiek te ontmoeten? Doe dit dan. En als dit niet
mogelijk is, ontmoet elkaar dan in een
kleine setting of online. Wees creatief
om het proces onder alle omstandigheden doorgang te laten vinden. Juist
als het moeilijk is, hebben mensen
behoefte aan verbinding en contact.

Vervolgstap
Het doel van het Umoja is om samen
als geloofsgemeenschap met beide
benen in de buurt te staan. De vier
thema’s in deze uitgave zijn een soort
kennismaking met het materiaal.
Het volledige programma duurt twee
jaar. Heeft jouw kerk ook interesse
om deel te nemen aan het Umoja
programma? We komen graag langs
om je gemeente hierover te informeren.
Kijk voor meer informatie op
www.umojanederland.nl.

Veel zegen!
Mira de Boer
Programmaleider Umoja
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THEMA 1

Meewerken in
Gods koninkrijk
Je gaat ontdekken dat je mag meewerken in Gods
koninkrijk! Dit thema maakt je ervan bewust dat God
mensen gebruikt om tot een resultaat te komen en
het laat ook zien hoe belangrijk het is dat iedereen
hier onderdeel van is. Het doel is te ontdekken dat je
niet verantwoordelijk bent voor het resultaat van
Gods plan, maar dat je er wel verantwoordelijk voor
bent om beschikbaar en aanwezig te zijn in je
omgeving, dat je deelt, bidt en je wilt inzetten.

IJsbreker
Online meetings zijn vaak heel zakelijk. Het
gewone alledaagse contact ontbreekt. Dat je
niet in elkaars nabijheid bent, maakt ook het
gesprek snel afstandelijk. Om die dynamiek te
doorbreken raden we aan om aan het begin
van ieder thema even de tijd te nemen voor
een ijsbreker.
Vraag of iedereen een voorwerp wil pakken
dat binnen handbereik ligt. Laat iedereen kort
vertellen wat dat voorwerp voor hem of haar
betekent. Laat iedereen ook vertellen wat de
verwachtingen zijn van dit proces. Schrijf het
op en bewaar het, je komt hier later op terug.
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T H E M A 1: M E E W E R K E N I N G O D S KO N I N K R I J K

De Bijbel open
Lees Mattheüs 13:24-33, 47,48.

Startgesprek
Als je nadenkt over het koninkrijk van
God, wat zijn dan beelden en
woorden die in je opkomen?
Je kunt deze vraag bijvoorbeeld
beantwoorden door iedereen een
leeg vel papier te laten nemen,
waarbij je koninkrijk van God in het
midden zet. Daaromheen zet je alles
waar je aan denkt bij dat koninkrijk.
Vervolgens deelt iedereen wat hij of
zij heeft opgeschreven.
Lees Romeinen 14:17,18.
Paulus schrijft in dit stuk over het niet
veroordelen van de zwakken als het
gaat over eten en drinken. Hij plaatst
deze meningsverschillen vervolgens
in een andere context. Daar doorheen
klinkt ook een oproep aan ons: durven
we elkaar in onze waarde te laten en
ons te richten op het koninkrijk van
God?
Paulus noemt in Romeinen 14 drie
kenmerken van het koninkrijk van
God: gerechtigheid, vrede en blijdschap. Had je dit verwacht? Vergelijk
deze kenmerken met de woorden die
je hebt opgeschreven bij de eerste
vraag. Bespreek met elkaar de
verschillen en ontdek waar dat in zit.
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1 In het Bijbelgedeelte staan vier
gelijkenissen over het koninkrijk
van God. Bespreek per gelijkenis
wat het resultaat is en benoem
wat het resultaat heeft veroorzaakt.
2 Benoem wat de mensen in elke
gelijkenis doen en hoe dat in
verhouding staat tot het
resultaat.
3 Wat doet het met je om te weten
dat God verantwoordelijk is voor
het resultaat? En wat roept het
bij jou op dat Hij jou wil gebruiken om tot dat resultaat te
komen?
4 Wat kun je daarvan leren, als het
gaat over de vraag hoe je Jezus
zichtbaar maakt in je omgeving?
5 Bij welke van de vier gelijkenissen voel jij je het meeste thuis?
Vertel waarom.

Reflectie & gebed
Neem de komende weken de tijd om
te ontdekken waar jij op dit moment
in je omgeving God aan het werk ziet.
Probeer de volgende keer minimaal
drie dingen te benoemen.
Door te bidden voor onze buurt geven
we God de ruimte in ons leven om
bewogen te worden. Het helpt ons om
met Gods ogen te kijken naar onszelf
en de mensen om ons heen.
Maak hiervoor een gebedsschriftje.
Teken op de eerste bladzijde een
eenvoudig kaartje van je eigen straat
of buurt. Schrijf daarin namen van
mensen uit je buurt waarvoor je wilt
bidden. Probeer de komende weken
regelmatig tijd te nemen om dit ook
daadwerkelijk te doen.

6 Uit deze gelijkenissen leren we
dat God verantwoordelijk is voor
het resultaat. Wij mogen
meewerken in zijn koninkrijk. Dat
zorgt voor ontspanning. Ook
wanneer de crisis om ons heen
zo groot is dat het lijkt alsof we
er geen enkele invloed op
hebben.
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THEMA 2

De kerk als
instrument van
hoop en herstel
Misschien lijkt het soms of de kerk in Nederland
weinig invloed meer heeft op de omgeving, en
wellicht is dat deels ook wel zo. Wereldwijd zijn er
gelukkig veel voorbeelden van kerken die veel impact
hebben. Tijdens dit thema willen we daarover meer
ontdekken en kijken naar de mogelijkheden van onze
eigen kerk.

IJsbreker
Vertel om de beurt welke mooie gebeurtenis of
situatie in de kerk je nooit zal vergeten.

Terugblik
Bespreek met elkaar waar je hebt ontdekt dat God
aan het werk is in je omgeving.
Als je denkt aan je eigen wijk, wat zou dan volgens
jou de top 3 zijn qua problematiek? Welke mensen
hebben het volgens jou het moeilijkst?
En zou je de plekken en straten kunnen aanwijzen
waar er een verhoogde problematiek is, van wat
10
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T H E M A 2 : D E K E R K A L S I N S T U M E N T VA N H O O P E N H E R S T E L

voor aard dan ook? Denk aan
eenzaamheid, armoede of bijvoorbeeld veiligheid. Welke huishoudens
voelen volgens jou op de lange
termijn gevolgen van de coronacrisis?
Misschien heb je dat al gedaan, maar
kijk eens of je met elkaar een plan kan
maken om betrokken te raken bij een
mooi initiatief in de wijk. Waar
mogelijk een niet-christelijk initiatief
zodat je meteen nieuwe contacten
opdoet en ontdekt wat er allemaal al
gebeurt.
Op tearfund.nl staan verschillende
voorbeelden van initiatieven,
misschien kan dat je op ideeën
brengen.

De Bijbel open

Video

Lees Mattheüs 5:13-16.

Bekijk de video Zelf opstaan uit
armoede op de Tearfund website.

Aarde en wereld
1 Wat zou Jezus bedoelen met de
aarde? En wat met de wereld?
2 Wat is het verschil?
3 Wat betekent het om in de wereld
te zijn?
Zout
1 Waar gebruik je zout allemaal voor?
2 Als Jezus zegt: “Jullie zijn het zout
van de aarde”, wat bedoelt hij daar
dan mee?
3 Hoe ben jij ‘zout’?
4 Wat is ervoor nodig dat zout zijn
werk doet? En wat betekent het als
zout zijn kracht verliest?
Licht
1 Wat is licht en waar gebruik je licht
voor?
2 Als Jezus zegt: “Jullie zijn het licht
van de wereld”, wat bedoelt Hij
daar dan mee?
3 Hoe ben jij een ‘licht’ in de wereld?
4 Is jouw kerk een licht in de wereld?
Lees Jeremia 29:1-7.
Jeremia schrijft een brief aan de
ballingen die in een ‘vreemde,
vijandige’ wereld wonen met een
boodschap hoe ze daar moeten leven.
5 Hoe ziet het zout en licht zijn er in
dit gedeelte praktisch uit?
6 Wat kun je als kerk van dit gedeelte
leren?
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1 Wat valt je op?
2 Hoe is de kerk in Nairobi en in
Amsterdam een instrument van
hoop en herstel?
3 Welke lessen kun je toepassen in
jullie eigen situatie? Probeer dit zo
concreet mogelijk te maken.

Reflectie
Kijk of je de volgende keer een
voorbeeld mee kunt nemen van een
manier waarop jullie eigen kerk of
jullie omgeving hoop en herstel heeft
gebracht. Gebruik daarbij één van de
volgende beginzinnen:
• Sinds de uitbraak van het coronavirus heb ik gezien dat de kerk hoop
en herstel bracht door…
• Mijn mooiste moment met onze
kerk/omgeving was…
• Ik ben trots op mijn kerk/omgeving
omdat …
• De persoon die ik het meest bewonder in onze kerk/omgeving is …
• De mooiste dag die ik met mijn
kerk/omgeving heb gehad was …
• Ik voel me veilig wanneer …
• Het grappigste dat me is overkomen in de kerk/omgeving is…
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THEMA 3

Jouw vijf broden
en twee vissen
Tijdens dit thema ga je samen aan de slag met de
vraag wat je als individu, groep of kerk in huis hebt.
Waar heeft God jullie mee gezegend en wat levert
dat voor mogelijkheden op. Vanuit wat je hebt
ontvangen, mag je aan de slag gaan met deze
zegen van onze God.

IJsbreker
Vertel elkaar welk boek, lied en/of film je
als laatste hebt gelezen, gehoord en
gezien. Waren ze de moeite waard?
Waarom wel of niet?

Terugblik
Bespreek met elkaar de voorbeelden van
hoop en herstel waar jullie kerk of jullie
omgeving bij betrokken zijn.
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T H E M A 3: J O U W V I J F B R O D E N E N T W E E V I S S E N

De Bijbel open
Lees 2 Koningen 4: 1- 7
Lees daarna onderstaande dialoog.
Laat als het kan twee mensen de
rollen van journalist en de weduwe op
zich nemen.

Dialoog Elisa en de weduwe
J = journalist W = weduwe

J: Ik ben hier in een klein dorpje en

naast me staat een vrouw die door
het dolle heen is. Haar naam is
Rachel en ze heeft een ongelooflijk
verhaal te vertellen.
W: Inderdaad, ik kan mijn geluk niet
op. Ik kan haast zelf niet geloven hoe
mijn leven zo volledig is veranderd.
Precies een week geleden was ik de
wanhoop nabij en nu een week later
is alles anders en zie ik het leven
samen met mijn zonen weer positief
tegemoet.

J: Kun je me vertellen hoe je leven

eruitzag, een week geleden?
W: Ongeveer het ergste wat je je
kunt voorstellen. Mijn man Obadja is
een paar maanden geleden overleden. Ik erfde een grote schuld, nog
van de tijd dat er hier hongersnood
was. De man die ons het geld geleend
had, wilde het terug. We waren heel
erg arm en konden hem met geen
mogelijkheid terugbetalen. Dat
betekende dat hij mijn twee zonen
Daniël en Jozua zou meenemen om
als slaaf voor hem te werken zodat
de schuld afbetaald kon worden. Kan
je je voorstellen hoe ik mij voelde?
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J: Dat moet verschrikkelijk zijn

geweest. Wat ben je toen gaan doen?
W: Mijn man deed de priesteropleiding voor hij - te jong - stierf. Op deze
opleiding ontmoette hij de grote
profeet Elisa. Obadja zei dat hij de
meest fantastisch man was die hij
kende. Elisa stond bekend om zijn
bijzondere daden, dus ik dacht dat hij
me misschien zou kunnen helpen.

J: Elisa, die ken ik, maar die heeft een

drukke agenda. Had hij tijd om jou te
ontmoeten?
W: Dat had hij, hij was zo vriendelijk.
Ik vertelde hem het hele verhaal en
hij luisterde zo aandachtig en vol
ontferming. Toen vroeg hij wat ik in
huis had om te kunnen verkopen. Ik
kon wel door de grond zakken van
ellende, want ik had helemaal niets in
huis, behalve een heel klein beetje
olie.
Toen zei Elisa iets vreemds. Hij vroeg
me om naar al mijn vrienden en
buren te gaan en hen te vragen om
mij al hun lege potten en pannen te
geven. Hij zei dat ik, als ik daarmee
klaar was, mijn voordeur dicht moest
doen. Vervolgens moest ik dan de olie
in de potten en pannen gieten en ze
apart zetten als ze vol waren.

J: Ik moet zeggen dat ik waarschijn-

lijk behoorlijk boos was geworden, als
iemand dat tegen mij zou zeggen. Je
had tenslotte maar zo weinig olie.
W: Ik was inderdaad een beetje boos,
eigenlijk meer verward. Maar ik wist
dat hij een goede man was en dat hij
me wilde helpen. Toen ik me herinnerde wat Obadja altijd over hem

vertelde, besloot ik hem te vertrouwen. En hoe vreemd ik de opdracht
ook vond, ik ging rond bij al mijn
buren en vrienden en vroeg hen om
hun lege potten en pannen.

J: Wat zeiden ze?
W: Ik denk dat ze dachten dat ik gek

was geworden, ze wisten immers wat
voor puinhoop mijn leven was. Maar
het zijn allemaal vriendelijke mensen,
dus niemand weigerde mijn verzoek.
Toen ik klaar was, stond mijn kleine
huisje helemaal volgepakt met
potten en pannen.

J: En wat gebeurde er toen?
W: Nu komt het meest bijzondere

gedeelte. Zoals ik je eerder zei, had ik
maar een heel klein beetje olie in een
kruikje, maar ik deed zoals de profeet
gezegd had en begon het in een pot
te gieten.

J: Ik kan me voorstellen, nu je zover

gekomen was, dat je dan ook wel
wilde meemaken wat er nu zou
gebeuren?
W: Inderdaad, dus ik goot de olie in
de eerste pot en de olie bleef maar
stromen, terwijl ik wist dat er maar
een klein beetje in het kruikje zat. Ik
goot net zolang door totdat de pot
vol zat.

J: Dat is ongelooflijk.
W: Toen zette ik de pot aan de kant,

zoals de profeet had gezegd en
begon met de volgende. En hetzelfde
gebeurde, ik goot de pot helemaal vol
met olie. Zo ging het maar door met
alle potten en pannen.

J: Waren je zonen er ook bij toen dit

gebeurde?
W: Zeker, uiteraard, wat voor moeder
denk je dat ik ben? Ze waren erbij. Ik
zei tegen ze: ‘Breng me nog een pan
Daniel; Jozua, kan je die potten daar
in de hoek hiernaartoe brengen?’ Ze
deden alles wat ik ze vroeg, en
hielpen me om alle potten en pannen
te vullen met olie. Ik ging maar door.
De jongens raakten helemaal
opgewonden. Waarschijnlijk dachten
ze net als ik aan het geld dat we
zouden kunnen krijgen als we alle olie
zouden verkopen.

J: Lukte het om alle lege potten en

pannen te vullen?
W: Dat lukte, en toen gebeurde er
nog iets bijzonders. Toen we uiteindelijk begonnen aan de laatste pan
en we die ook helemaal vol hadden
gegoten met olie, merkte ik dat er
geen olie meer in mijn kruikje zat. De
olie die ik had was op, dat is toch
ongelooflijk?

J: Ik sta perplex. En toen, wat ben je

toen gaan doen?
W: Ik heb alles verkocht natuurlijk.
Het leverde me heel veel geld op. Niet
alleen genoeg om mijn schuld af te
betalen, maar ook om van te leven.
Dus Daniel en Jozua kunnen hiervoor
altijd blijven wonen. Nou ja, voor
altijd, zolang als nodig is in ieder
geval.

J: Geweldig! Wat een fantastisch
verhaal is dit.
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T H E M A 3: J O U W V I J F B R O D E N E N T W E E V I S S E N

Vragen:
1 Wat gebeurt er in dit verhaal?
Wie zijn de handelende personen?
Wat doen ze?
2 Wat is het probleem? Welke
middelen heeft de vrouw allemaal
in huis om het probleem op te
lossen? Hoe worden deze middelen
ingezet?
3 Wat zegt dit gedeelte over de
manier waarop onze kring kan
omgaan met de noden van de
mensen in onze wijk of stad?

Activiteit: Gaven & talenten
Het doel van de activiteit is om de
deelnemers te laten beseffen welk
potentieel ze in zich hebben om
verandering in hun buurt of dorp
teweeg te brengen. Kijk hierbij ook
naar het potentieel dat al in de
gemeenschap aanwezig is.
Gaven
Goed op een rijtje zetten wat je in huis
hebt, is niet altijd even makkelijk.
Hierbij een aantal categorieën om je
op weg te helpen.
1 Talenten (sportief, muzikaal, hobby,
creatief)
2 Opleiding en werkervaring
3 Geestelijke gaven
4 Sociaal netwerk
5 Financiën, bezittingen
6 Beschikbare tijd
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Oefening
Vraag iedereen of ze pen en papier
pakken en geef een kwartier de tijd
om per categorie in te vullen waar ze
mee gezegend zijn. Voel je niet
verplicht of schuldig als je bij een
categorie niets in te vullen hebt. Het
doel is om te ontdekken welke gaven
God jou heeft geschonken.
Iedereen leest vervolgens zijn lijst
voor aan de rest van de groep. De
anderen mogen aanvullen waar zij
denken dat je jezelf onderschat hebt,
of waar je iets niet hebt genoemd.
Talenten
Bepaal welk talenten jij hebt en die je
ook voldoening geven. Die talenten
kun je het beste inzetten, want ze
geven je energie en je kunt ermee van
betekenis zijn voor anderen. De vraag
is echter hoe je daar achter komt. Dat
kan bijvoorbeeld door de volgende
opdracht uit te voeren:
1 Beschrijf vijf situaties waarin jij veel
voldoening ontving èn ook resultaat
boekte. Dat kunnen werksituaties
zijn maar ook andere omstandigheden (zoals hobby, schooltijd,
kerk/vereniging…). De beschrijving
moet per situatie ongeveer 10
zinnen zijn. Beschrijf in de ik-vorm
wat en hoe je het deed. Maak hele
zinnen, dus geen steekwoorden.

2 Bekijk welke talenten jij in deze
situaties hebt ingezet waardoor het
resultaat tot stand kwam. Let
daarbij vooral op de werkwoorden.
Bijvoorbeeld: organiseren, muziek
maken, technische klussen
uitvoeren, praten met mensen.
Maak per persoon een lijst van
ongeveer 5 talenten.
3 Je kunt ook anderen vragen die jou
goed kennen, om enkele situaties
te beschrijven. Voer dan ook
dezelfde analyse uit.
4 Hoe kun je je talenten inzetten voor
de doelgroep waarvoor jullie iets
willen betekenen? Bedenk ook op
welke manier jullie afzonderlijke
talenten elkaar aanvullen.

Reflectie & Gebed
Pak de blaadjes met jouw gaven en
talenten er weer bij en leg het voor je
neer. Dit is wat God jou gegeven
heeft. Hiermee wil Hij dat jij meewerkt
in zijn plan. Bid met elkaar, zoals bij
jullie past, en vraag God om deze
gaven en talenten te zegenen.
Neem de komende weken tijd om van
een aantal mensen uit je omgeving
op te schrijven wat je denkt dat hun
gaven en talenten zijn.
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THEMA 4

Dromen
over je buurt
Tijdens dit thema inventariseren we ‘wie wie’ kent
en aan wie je naar aanleiding van Umoja steeds
moet denken. We gaan dromen over Gods plan
met onze omgeving. Tenslotte gaan we onze
buurt in kaart brengen om te ontdekken waar de
mogelijkheden qua persoonlijke contacten
momenteel liggen.

IJsbreker
Laat een oude foto zien van de buurt waar je
bent opgegroeid. Vertel iets over die buurt en
hoe het was om daar onderdeel van te zijn.

Terugblik
Deel met elkaar een bijzondere ontmoeting
van de laatste weken.

Inventarisatie contacten
Schrijf in 5-10 minuten op:
• Waar jij mee bezig bent in jouw directe
20
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THEMA 4: DROMEN OVER JE BUURT

omgeving (een eventuele betaalde
baan laat je buiten beschouwing).
Bijvoorbeeld: de MR of OR op school,
een voetbalclub, een buurthuis of –
comité, individuele contacten, etc.
• Aan welke personen denk jij naar
aanleiding van dit Umoja proces?
Wie zijn de personen met wie je
samen iets zou kunnen oppakken?
• Zijn er afgelopen periode, bijvoorbeeld
als gevolg van de coronacrisis nieuwe
contacten ontstaan?
1 Vertel elkaar over de mensen/
verenigingen/initiatieven die je hebt
opgeschreven.
2 Hoe kun je mensen uit de wijk of de
doelgroep betrekken bij activiteiten?
3 Ga na of je als groep of individu bij
initiatieven in je omgeving kunt
aanhaken of dat je het initiatief zou
moeten nemen om iets nieuws te
starten waarbij je anderen vanaf het
eerste begin betrekt.

Activiteit
Deze activiteit is een handige manier om
zichtbaar te maken hoe de buurt eruit ziet
en om te bepalen welke onderwerpen
verder uitgewerkt kunnen worden. We
focussen op de buurt, maar je zou het ook
voor een andere omgeving kunnen
invullen zoals werk en sportclub.

De Bijbel open
Lees Jesaja 65:17- 25.
Vragen:
1 Wat zegt God in dit Bijbelgedeelte dat Hij zal doen?
2 Maak een lijstje met
kenmerken van de nieuwe
toekomst volgens dit
gedeelte.
3 Vergelijk deze kenmerken
met de huidige situatie in
ons land, in onze omgeving.
4 Wat is de missie van de kerk
in het dichterbij brengen van
de nieuwe schepping?
5 Wat heeft het ‘zichtbaar
maken van Jezus Christus’ te
maken met dit gedeelte?
6 Wat zou, in het licht van
Jesaja 65, de visie van de
kerk zijn op de toekomst van
haar omgeving?
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1 Pak een groot vel papier en teken
hierop een kaart van jouw omgeving
(gebruik Google maps als voorbeeld).
2 Zorg dat je verschillende kleuren
stiften of post-its hebt.
3 Teken alleen de belangrijkste straten,
rivieren, spoorwegen en parken.
4 Teken ook de belangrijke gebouwen,
zoals winkelcentra, kerken, cafés,
clubs, parken, etc.
5 Markeer op de kaart de belangrijkste
noden en kwesties die spelen in de
buurt.
6 Markeer op de kaart alle activiteiten
die in de wijk al georganiseerd worden.
7 Markeer op de kaart alle potenties (of
die welke je als de belangrijkste ziet)
die jullie zien om problematiek aan te
pakken.
8 Markeer op de kaart wat de kracht is
van jullie kerk en van jullie buurt.
9 Laat elkaar je tekening zien en vertel
wat je allemaal hebt gemarkeerd.
10 Bepaal met elkaar welke problemen je
als het meest urgent ziet.
Tenslotte kun je met elkaar bespreken
wat je (vanuit jullie kracht) als kerk samen
met mensen en organisaties uit de wijk
zelf en wat je het beste kunt doen aan de
meeste urgente problemen in je buurt.

Reflectie
Evalueer met elkaar wat het uitvoeren
van deze vier Umoja thema’s heeft
losgemaakt. Bespreek samen hoe je
hier een vervolg aan kunt geven, op
de korte, maar ook op de lange
termijn.
Lees de verwachtingen uit het begin
van het proces nog eens door en
bespreek met elkaar of ze uit zijn
gekomen. Wat is boven je verwachting uitgestegen? Wat heeft niet aan
je verwachting voldaan?
Plan een datum over een of twee
maanden, om met elkaar te bespreken hoe de plannen ervoor staan of
waar het proces juist stagneert.
Heb je hulp nodig om een vervolgstap
te zetten? Schroom niet om een mail
te sturen naar mdeboer@tearfund.nl
voor inspiratie en hulp.
En stuur, als het proces goed verloopt,
ook een mail. Mooie verhalen horen
we graag terug!
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