
DOOR DE GEZAMENLIJKE KERKEN VAN GIESSENBURG EN GIESSEN-OUDEKERK VOORJAAR 2018 

Micha cursus 2018 
ER WAS EENS EEN MAN, ZIJN NAAM WAS MICHA. Na eeuwen klinkt zijn oproep ons nog in de oren:  “Er is jou mens, 
gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de 
weg te gaan van je God”. (Micha 6:8) De Micha cursus motiveert en inspireert om een antwoord te geven op deze 
oproep. Recht doen aan onze medemens in moeilijke omstandigheden, recht doen als het gaat over een eerlijke 
economie. Het is ook antwoord geven aan de oproep om een goede rentmeester over de natuur, de dieren en het 
milieu te zijn. Kortom, de Micha Cursus leert je groeien in jouw betrokkenheid op mensen dichtbij en veraf. En op de 
schepping met haar vele rijkdommen. 

Doelstelling 

Door het volgen van de cursus: 

 denk je na over wat God bedoelt met recht doen 
 ontdek je dat de bijbel oproept tot dienstbetoon en onrechtbestrijding 
 wordt helder wat bij jouw talenten en mogelijkheden past en waarmee jij bijdraagt aan een betere samenleving 
 ontdek je ook hoe goed het is voor jezelf om (met een groep) iets te betekenen voor een hulpvrager 

Programma 

Eerste avond: Kennismaking dinsdag 6 februari 2018 De Stigt 

Tweede avond: Schepping dinsdag 20 februari 2018 De Rank 

Derde avond: Mensen dinsdag 6 maart 2018 De Oude School 

Vierde avond: Welvaart dinsdag 20 maart 2018 De Stigt 

Praktijkdag: Diaconaal project (ochtend) zaterdag 7 april 2018  

Vijfde avond: Terugblik en vooruitkijken dinsdag 17 april 2018 De Rank 

   
 

Praktisch 

 De avonden beginnen om 19.45 uur en zijn uiterlijk 22.00 uur weer afgelopen 
 De eerste en laatste avond beginnen om 19.00 uur met een gezamenlijke, eenvoudige maaltijd 
 Deelname aan de cursus is gratis. Er is de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de 

onkosten  
 Meer informatie, zie: www.michanederland.nl 
 Meedoen met de Michacursus? Geef je uiterlijk maandag 29 januari 2018 op, bij 

voorkeur per email bij een van de volgende contactpersonen: 
o Johan de Bruin: johan.de.bruin@hggop.nl 0184-612430 
o Hans van der Mey: Hans@solcon.nl 0184-652355 
o Arjan de Looff: Diaconie@hervormdgiessenburg.nl  0184-653136 

Of lever de ingevulde antwoordstrook in via de doos bij de kerkingang. 

 Ja, ik doe mee met de Micha cursus 

Naam:  

Email:  Telefoon: 

Adres:  Woonplaats: 
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