Handvatten voor een korte presentatie in je gemeente
Een presentatie in de kerkdienst is vaak aan tijd gebonden. Daarom krijg je wat handvatten om
je verhaal aan op te hangen. In deze coronatijd worden veel diensten live gestreamd. Past het
niet in een dienst, dan kun je ook vragen of zij je presentatie vooraf willen opnemen (of je
neemt het zelf op) en deze in/na een dienst willen vertonen.
Oefen het vooraf een keertje voor vrienden of je familie .
Is een presentatie tijdens of na een kerkdienst niet mogelijk? Schrijf dan een stukje voor jullie
kerkblad, week- of zondagsbrief.
 Stel jezelf voor en vertel dat je dit jaar Dabar hebt gedaan en waar. Vertel ook kort iets over
welke campinggasten je vooral hebt ontmoet (leeftijd, gezinssamenstelling, geloof, sociale
achtergrond etc.)
 Leg kort uit wat Dabar (Dabar is in het Hebreeuws ‘Woord en Daad’).
o Animatiewerk met een Missie
Een of twee weken op de camping of in de stad door middel van allerlei activiteiten
(Kinder- en tienerclubs waar de bijbel opengaat, sport en spel, gesprekken, chillen etc.)
iets van de liefde van Christus laten zien.
o Campingpastoraat
Een luisterend oor voor mensen die hier behoefte aan hebben. Iets delen van de liefde
van Christus.
 Vertel waarom jij Dabar hebt gedaan (motivatie).
 Vertel wat je het meest is bijgebleven.
Voorwerp; neem iets mee wat typerend is voor jou Dabarervaring. Een
voorwerp blijft altijd goed hangen. Moet je heel lang nadenken om iets
passends te vinden, doe het dan niet!
Foto’s: als je kerk een beamer heeft, kun je een aantal (bv 5) foto’s laten zien.
 Vertel wat je hebt geleerd tijdens Dabar.
o Nodig mensen uit om hierover met je door te praten. Jouw ervaringen en lessen
kunnen van waarde zijn voor de gemeente in hun missionaire roeping.
 Benoem dank- of voorbedepunten.
 Doe een oproepje aan jongeren en/of volwassenen (campingpastoraat) in je kerk om
volgend jaar ook mee te doen met Dabar!
o Geef aan dat ze naar je toe kunnen komen, bellen, appen voor info.
o Verwijs naar de website www.izb.nl/dabar

