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Algemeen

Micha Nederland heeft verschillende acties, manieren en materialen om bezig te gaan met
bewustwording rondom gerechtigheid en met goed en recht doen.
Micha Zaterdag (met Stichting Present en Stichting HiP)
Speciaal voor het jubileumjaar organiseert Micha Nederland dit jaar naast de Micha Zondag
ook een Micha Zaterdag. Op deze speciale praktijkdag gaan door heel het land mensen aan
de slag voor gerechtigheid. We organiseren de dag in samenwerking met Stichting Present en
Stichting HiP. Je kunt je aanmelden via www.michanederland.nl/zondag/zaterdag. Dat kan als
groep, volledige gemeente, projectgroep maar ook gewoon als individu! Stichting Present of
Stichting Hip neemt dan contact met jullie op om het verdere verloop af te stemmen.
Micha Cursus
Geïnteresseerd om met je kerk, bijbelstudiegroep of vereniging verder te gaan met het thema
gerechtigheid? Met de Micha Cursus leer 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 je talenten en gaven in kaart te brengen. Zo ontdek
je wat je allemaal gekregen hebt en wat je te geven hebt. Daarnaast spoort de cursus je aan
om je in te zetten en ook vol te houden om goed en recht te doen, alleen, maar vooral samen.
Meer informatie is te vinden op www.michanederland.nl/cursus/.
Micha 10
Zoek je verbreding voor het thema gerechtigheid en zoek je tegelijkertijd praktische manieren
om er mee aan de slag te gaan? Dan kan je Micha 10 gaan doen. Dat zijn 10 weken, 10 thema’s met elke week verdieping, een ervaring en een challenge. Dit is heel geschikt als kapstok
voor een bijbelstudiegroep of gewoon voor persoonlijke verbreding. Micha 10 is te vinden op
www.michanederland.nl/micha10.
Mokken voor gerechtigheid
Oktober (Moktober) is de lancering van de #Michamok challenge. Je neemt een mok die je
omdoopt tot ‘Michamok’ en een maand lang drink je overal uit deze mok en zorg je dat er alleen maar fair trade drinken in de mok komt of water. Om stil te staan bij onrecht en de reden
van de actie is het de bedoeling met een watervaste stift op de mok te zetten welk onrecht jóu
raakt. Elke keer als je je mok ziet of er uit drinkt mag je dan denken: “Wat kan ik doen, alleen
of samen, om dit onrecht aan te kaarten of zelfs tegen te gaan?” Deze actie kan alleen, maar
ook met een groep of de kerk gedaan worden. Deel vervolgens je ervaring om zo samen te
bezinnen op onrecht. Meer informatie op: www.michanederland.nl/michamok.

Duurzaam

Hieronder staan ideeën en organisaties die u verder kunnen helpen met het thema duurzaamheid (zowel individueel als voor kerken).
Duurzame bucketlist
De duurzame bucketlist is een praktische lijst met om met duurzaamheid aan de gang te gaan.
Alleen of met anderen werk je een lijst af die varieert van duurzaam consumeren tot duurzaam
bankieren, afval, vervoer, energie en wat je kan doen in de kerk of met een vereniging of club.
www.michanederland.nl/duurzaamheid-en-schepping/
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Hart voor de Schepping
Zoek je manieren hoe we als kerken en christenen kunnen zorgen voor deze aarde? Dan is
‘Hart voor de schepping’ een programma voor jouw gemeente. Het programma ondersteunt
kerken die vanuit hun geloof zorg willen dragen voor deze aarde. Meer informatie en het programma is te vinden op: http://nederland.arocha.org/nl/hart-voor-de-schepping/

Sociale gerechtigheid

In het Micha netwerk zitten verschillende organisaties dit zich inzetten voor de mensen ver
weg en dichtbij. Hieronder staan organisaties die zich daar specifiek mee bezig houden.
Dicht bij huis
Op zoek naar manieren om een licht te zijn in de gemeenschap waarin je als mens of kerk
bent geplaatst? In onze wijken en steden en zelfs straten is sprake van sociaal onrecht, van
armoede, van mensen in nood. Kijken we om, en hoe kijken we om naar deze mensen? Er zijn
in Nederland heel wat organisaties die zich inzetten voor mensen die hulp kunnen gebruiken.
Zoek je inspiratie hoe je je kan inzetten voor sociale gerechtigheid voor de naaste dichtbij? Als
individu of als kerk? Kijk dan eens bij: HiP www.stichtinghip.nl, Leger des Heils www.legerdesheils.nl of Het Passion www.hetpassion.nl.
Verder weg
Niet alleen in de buurt of in de stad zijn mensen die leven in nood, die gebukt gaan onder
moeilijke omstandigheden en die een helpende hand kunnen gebruiken. De wereld is vol van
schrijnend onrecht, van armoede, van geweld en van hopeloze situaties. Gerechtigheid voor al
deze mensen is geen eenvoudige zaak, maar in geloof wordt daar door velen naar gestreefd
en voor gewerkt in allerlei organisaties. Zoek je inspiratie hoe je je kan inzetten voor sociale
gerechtigheid voor de naaste ver weg? Kijk dan eens bij: Compassion www.compassion.nl,
Dorcas www.dorcas.nl, Kerk in Actie www.kerkinactie.nl, Red een Kind www.redeenkind.nl,
Tear www.tear.nl, Verre Naasten www.verrenaasten.nl, World Servants www.worldservants.nl
of ZOA www.zoa.nl.

Recht

Om bezig te gaan met recht en gerechtigheid kan je eens kijken bij IJM of je verder verdiepen
in Micha. Andere mogelijkheden zijn:
Justice Conference
Het kan: een wereld zonder onrecht! Als we de ruimte creëren om elkaar te inspireren en aan
te moedigen. Als we samen zien en vieren welke stappen er al worden gezet. Als mensen met
hoop en geloof samenkomen om te zoeken naar recht en gerechtigheid voor deze wereld. Op
de Justice conference staat dit streven centraal. Deze conferentie is voor alle geïnteresseerden maar ook voor voorgangers. Op de pre-conference worden voorgangers vanuit de Bijbel
bemoedigd en gemotiveerd om bezig te zijn met gerechtigheid in het ‘veld’ en in de gemeente.
www.justiceconference.nl
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