
Plan van aanpak voor het werken met het 

pakket Gemeente-zijn temidden van moslims 
Een maand lang met dit werkpakket aan de slag in uw gemeente vraagt om tijdige 

voorbereiding. Hieronder een suggestie voor de opzet en een datumlijstje voor acties.  

Opzet 

-Start met een themadienst op zondag. 

-De daarop volgende vier weken aandacht voor het thema bij jeugdwerk/ catechese/ 

gemeentekringen (bij gemeentekringen eventueel uitloop in de weken daarna). 

-Wekelijks of dagelijks een moment van gebed voor moslims, in ieder geval ook tijdens de 

zondagen in deze periode (zie verder de info bij voorbede). 

-Tijdens deze maand een ontmoeting met moslims en/of een een missionaire activiteit of de 

start ervan. Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Suggesties voor missionair werk.’ Wanneer dat niet 

mogelijk is omdat er (bijna) geen moslims in de omgeving wonen: aandacht voor een missionair 

project elders in het land. Wanneer moslims worden uitgenodigd voor een dienst, is de 

startzondag minder geschikt. Moslims vinden het soms bedreigend of aanstootgevend om te 

horen over Jezus’ oproep om getuige van Hem te zijn en over missionair werk van christenen 
onder moslims. De startzondag richt zich vooral op bemoedigen en toerusten van 

gemeenteleden. De zondagen erna zouden moslims juist wel bewust kunnen worden 

uitgenodigd. 

-In de slotweek een gemeenteavond over het thema. 

 

Datumlijstje 

 

4 maanden van te voren 

-Keuze voor een datum en opzet van een themadienst / gemeenteavond  

-Keuze voor materiaal voor jeugdwerk/catechese/gemeentekringen 

-Overleg met een medewerker van Evangelie & Moslims (E&M). Deze medewerker kan 

eventueel ook langskomen voor overleg. 

-Bestellen van flyers / info-bulletins bij E&M 

-Eventueel aanvragen spreker E&M voor themadienst / gemeenteavond. 

-Nadenken over eventuele missionaire acties en voorbereiding starten. 

-Nadenken over de wenselijkheid om aansluitend een cursus van E&M te houden. 

 

3 maanden van te voren 

-Doornemen materialen met leiding jeugdwerk/catechese/gemeentekringen.  

-Informeren gemeente over het project, uitnodigen om zich op te geven voor activiteiten. 

 

2 maanden van te voren 

-Informeren gemeente over het project, uitnodigen om zich op te geven voor activiteiten. 

-Bestelling voldoende materialen bij Evangelie & Moslims. 

 

Binnen een maand na afloop 

-Evaluatie van het project. 

-Keuzes maken voor een vervolg op het terrein van bezinning en toerusting. 

-Keuzes maken voor een vervolg op het terrein van missionair werk. 


