Word je geraakt door het
onrecht dat je om je heen ziet?
Wil je weten wat God van ons vraagt?

Je ontdekt het in de

MICHA cursus!

Micha Cursus

Hoe organiseer je een Micha Cursus?

De Micha Cursus bestaat uit zeven
bijeenkomsten (zes bijeenkomsten en
een praktijkdag) waarin je ontdekt wat de
Bijbel zegt over gerechtigheid en hoe jij,
met jouw talenten, kunt meewerken in
Gods Koninkrijk. Je gaat aan de slag met
onderwerpen als:

Je kunt een Micha Cursus eenvoudig zelf
organiseren in je kerk, Bijbelkring
of vriendengroep.

• Zorgen voor de wereld om je heen
• Duurzaam en eerlijk handelen in
deze wereld
• Jouw talenten en mogelijkheden om
recht te zetten wat krom is

•V
 erzamel een groepje
mensen (5-10 personen)
• Schaf het cursusboekje aan
(online of via de boekhandel)
• Meld je groep aan op
michacursus.nl
• De cursusleider ontvangt een wachtwoord en kan op de (beveiligde) online
cursusomgeving de handleiding downloaden.

Over Micha Nederland

Aan de slag met gerechtigheid
De Micha Cursus is een goed middel om
als kerk/gemeente aan de slag te gaan
met gerechtigheid. De Micha Cursus helpt
je om met nieuwe ogen te kijken naar
armoede- of duurzaamheidsvraagstukken, en geeft concrete tips hoe je dit kunt
vertalen in je leven: zowel ver weg, als
gewoon om de hoek van de kerk en/of in
je eigen buurt.

Micha Nederland is een netwerk, bestaande uit kerkelijke en maatschappelijke
organisaties en christelijke NGO’s. Samen
verbinden, inspireren en activeren we
kerken, christenen en organisaties om zich
samen in te zetten voor gerechtigheid.
Onze bekendste middelen hiervoor zijn
de Micha Cursus en het jaarlijkse themapakket voor kerken om een Micha Zondag
te organiseren. Daarnaast is er voor het
jeugdwerk en kinderwerk Micha Young
en Micha Kids, zodat je alle leeftijden kunt
betrekken bij het thema Gerechtigheid.

Alles over de Micha Cursus vind je op: www.michacursus.nl

