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Aan de slag!


10 manieren om machtsmisbruik tegen te gaan

Micha Nederland kent meer dan 20 deelnemende organisaties. Zowel kerken als goede
doelen komen samen in actie voor gerechtigheid. Veel van deze organisaties komen in het
werk dat ze doen dagelijks de gevolgen van machtsmisbruik tegen. Hieronder geven ze daar
voorbeelden van en hoe u als gemeente of als persoon samen met hen in actie kunt komen
voor gerechtigheid.

World Vision

Geloven is een werkwoord
In de Bijbel staan meer dan 2000 teksten over armoede en
onrecht. Je kunt er niet omheen, maar hoe geef je er invulling
aan? World Vision helpt je om met dit thema aan de slag te gaan.
Want geloven is een werkwoord! Met inspirerende materialen
zoals de Zip your Lip-experiencetour voor jongerenclubs,
ideeënlijst voor een actiedag of gratis Bijbelstudie voor kleine
kringen, ontdekken we samen hoe jouw gemeente verschil
kan maken in deze gebroken wereld. En ook onze inspirerende
sprekers komen graag langs in jouw gemeente om een dienst of
gemeenteavond te verzorgen. Vraag ons gratis informatiepakket
voor kerken aan via www.worldvision.nl/kerken

Stichting HiP

Als vrijwilliger kun je via stichting HiP iets doen voor een ander. De ander die in zijn
situatie machteloos staat doordat hij/zij niet kan terugvallen op een sociaal netwerk
of financiële middelen. Deze mensen zijn vaak afhankelijk van sociale instanties
en de overheid. Vrijwillige hulp-om-niet vermindert hun afhankelijkheid, bevordert
zelfredzaamheid en geeft mensen weer de hoop dat ze niet overgeleverd zijn aan de
papierwinkel of het politieke klimaat van dit moment. Word dus vrijwilliger bij HiP en
help de mensen in uw buurt die machteloos in hun situatie staan!

World Servants

Houd Guatemalteekse kinderen uit de criminaliteit
Kansarme kinderen komen in Guatemala al op jonge leeftijd in aanraking met
criminele bendes. Ze worden verleid met snel te verdienen geld. School raakt
zo op de achtergrond en langzaam slokt de criminaliteit hen op. Samen met
de lokale organisatie AMG doorbreekt World Servants deze trend. Door het
realiseren van faciliteiten voor naschoolse opvang en gezondheidszorg presteren
kinderen beter op school en krijgen ze het evangelie te horen. Beide leiden er
toe dat kinderen zicht krijgen op een toekomst buiten de criminaliteit.

Bouwen aan verandering
Help je mee de vicieuze cirkel in Guatemala te
doorbreken? Bouw volgende zomer samen met
jongeren uit Guatemala-stad drie weken aan een
ziekenhuis in Cubulco en leer van elkaar. Dat is niet
alleen een verrijkende ervaring voor de Guatemalteekse
jongeren, het zal ook je eigen leven veranderen.
www.worldservants.nl/gu216

A Rocha

Machtsmisbruik. Als het om de aarde gaat, komt dat woord akelig dichtbij. We putten de aarde uit en
op allerlei manieren is dat verweven met ons eigen leven. Alles wat we verbruiken, onze wensen en
verlangens. Het kan tot gevolg hebben dat grond uitgeput raakt en planten en dieren verdwijnen. Als
je het scherp wilt stellen, is dat… machtsmisbruik.
Zet een stapje om Gods schepping weer te dienen. Zorg goed voor
ons landschap en de natuur. Als christelijke natuurbeweging is A Rocha
partner in de landelijke natuurwerkdag op de eerste zaterdag van
november. Doe mee op een locatie bij jou in de buurt.
Kijk voor meer informatie op www.arocha.nl en www.natuurwerkdag.nl

Verre Naasten

De kerkenraad van Tiau is hier druk bezig een actieplan
te maken voor de komende 6 maanden in het kader
van de TLT-cursus. Elke deelnemer aan TLT maakt

Bid mee voor de praktische trainingen voor kerkelijke
leiders die Verre Naasten wereldwijd organiseert,
waarbij dienend leiderschap centraal staat. Met
de Timothy-leiderschapstrainingen wil Verre
Naasten bijdragen aan geloofsgroei én aan betere
leefomstandigheden, zowel binnen als buiten de
gemeente. Hoe ga je als christelijke leider, bijvoorbeeld
op Papoea, om met machtsmisbruik en corruptie in de
samenleving? Met gerichte, persoonlijke actieplannen
werken de cursisten aan thema’s als zorg/aandacht
voor naasten, pastoraat en rentmeesterschap. Bid
mee voor deze trainingen: voor leiders die met hun
persoonlijke levensstijl wegblijven van corruptie en
machtsmisbruik. En zo hun geloof delen, in woorden en
daden.

een individueel actieplan waarin hij verwoord hoe hij het
geleerde gaat toepassen in het dagelijks leven.

www.geloofdelenwereldwijd.nl

Dorcas

Voedselactie
Machtsmisbruik door overheden en strijdende partijen is een van de
oorzaken dat voedsel oneerlijk is verdeeld in de wereld. Dorcas legt zich
hier niet bij neer. Ieder jaar organiseert Dorcas de Dorcas Voedselactie;
dit jaar al voor de 20ste keer. Duizenden vrijwilligers zamelen voedsel
en geld in voor de allerarmsten en voor slachtoffers van rampen in
Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Van 1 tot en met 8
november 2015 houden vrijwilligers allerlei acties vanuit supermarkten,
kerken, scholen, bedrijven, clubs en verenigingen. Wil jij ook meedoen
als vrijwilliger? Het hoeft je maar een paar uurtjes van je tijd te kosten.
Meld je aan via www.dorcasvoedselactie.nl en kom met Dorcas in
actie voor de allerarmsten!

International Justice Mission Nederland

“Leer goed te doen, zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta
weduwen bij.”
Dit is wat IJM letterlijk wereldwijd doet! IJM komt graag met jouw kerkelijke gemeente in contact. Arjen
ten Brinke (onze manager kerkrelaties) praat graag met je door over hoe jouw gemeente het thema recht
aandacht kan geven. Ook kan je ons uitnodigen te komen spreken in diensten of gemeente-avonden.
Voor kerken ontwikkelde IJM het programma DIVE: in Gods hart voor gerechtigheid.
			
			
			
			
			
			

Kerken die meedoen aan DIVE ontvangen een speciaal kerkenpakket:
Preekschetsen
Materiaal voor kleine groepen
Wekelijks gebedspunten
Middelen om anderen mee te nemen in de strijd tegen onrecht
Deelname aan een netwerk van kerken tijdens openhaardsessies

			

Kijk voor alle informatie op: www.IJMNL.org/raak-betrokken/voorkerken

Micha Cursus

‘God en Geld’
Met de Micha Cursus (www.michacursus.nl) kijk je samen hoe je ‘goed en recht kunt doen’, dichtbij
en ver weg. Tijdens de cursus overdenk je samen Bijbelteksten maar doe je ook individueel of met
de andere cursisten opdrachten om jouw talenten en gaven in kaart te brengen. Zo ontdek je wat je
allemaal gekregen hebt en wat je te geven hebt.
De bijeenkomst ‘God en geld’ is confronterend. Neem nou de ‘mooiste dag van je leven’. Opgesierd
met goud dat dikwijls door (kind-)arbeiders is gedolven die onder de meest ongelukkige omstandigheden
moeten werken. Laat jouw geluk hierdoor niet bederven en koop fairtrade goud. Bekijk ook de filmpjes
op michacursus.nl en hoor wat Micha heeft te zeggen over ‘God en geld’.

Het Passion

Werkvakantie met dakloze medemensen
Machtsmisbruik is een verborgen oorzaak van dakloosheid.
Misbruik in de (vroege) jeugd kan leiden tot een verslaving.
Verslaving zelf is een macht die misbruikt. Liefde, nabijheid,
verbinding en passie kunnen een eerste aanzet zijn om deze
macht te doorbreken, de wonden te helen.
Leef een midweek mee met de dakloze medemens. Kook
voor ze, luister naar ze, fiets me ze. Wees mens met de mens.
Dit kan bij stichting Het Passion. Een diaconale instelling in
de Achterhoek, waar dak- en thuisloze mensen een Time-out
mogen hebben.
www.hetpassion.nl

Tear

Verbind jouw kerk met een kerk die opkomt voor recht
Machtsmisbruik betekent dat je de invloed die je had kunnen aanwenden tot het welzijn van de ander
gebruikt om jezelf te verrijken en de ander uit te buiten. Dit is onrecht wat veel te veel mensen treft. Als
Tear zien we dat wereldwijd kerken hun stem verheffen en het broodnodige netwerk vormen voor de
meest kwetsbaren. Dat vinden we heel bijzonder.
Wij geloven dat we veel kunnen leren van deze kerken. Via Tear
kan je je als Nederlandse kerk verbinden met zo’n kerk. Het is
een contact van leren en bemoedigen, van zegenen en gezegend
worden. En je wordt er door veranderd. Dit kan voor één jaar, maar
ook voor drie jaar of meer.
Meer info: www.tear.nl/kerken

Compassion

Bemoediging
Bemoedig iemand die in haar of zijn leven te maken heeft met
onrecht. Of dat nu een kind in armoede is, een voorganger die
vervolgd wordt, of een vluchteling die onrecht wordt aangedaan.
Bemoedigen is een krachtige manier om licht te brengen waar het
duister is. Schrijf diegene iets van Gods gedachten, een Bijbelse waarheid als bemoediging. Hiervoor
kan je adressen aanvragen bij Compassion, werken met voorgedrukte kaarten of je eigen sponsorkind
een brief sturen. Je kunt mensen helpen door een schrijf-/voorbede-event te organiseren waarbij je
elkaar helpt om zinnen te formuleren of voorbede te doen.

