3-Spiegel-Beeld, kijken door de ogen van collega’s
1. Nodig een collega uit om mee te komen naar de Keuzekerk (voorgedrukte
uitnodigingen?) Leg uit dat je benieuwd bent naar zijn/haar beleving en opvattingen
en dat je naar aanleiding van deze dienst graag eens met hem/haar verder praat.
(geen verborgen agenda)
2. Nodig je collega vervolgens uit voor een nabespreking in jullie groeigroep en
bespreek met elkaar
a. Hoe hebben wij de kerkdienst beleefd?
b. Hoe kijken wij tegen elkaar aan?
c. Welke betekenis ken je toe aan kerk/geloof voor het werk?
d. Hoe zou kerk/geloof van meer betekenis kunnen worden voor jullie
werksituatie?
e. Bespreek een of meer stellingen uit de artikelen Die bij dit thema geleverd
worden.
f. Wat zijn de belangrijkste vragen met betrekking tot jullie werk(beleving)
(Inventariseer) Hoe vind je antwoorden op die levensvragen?
g. Wat maakt het werken de moeite waard voor ons? (zinvol/betekenisvol)
3. Lees van tevoren een of meer van de artikelen die rond dit onderwerp bijgeleverd
zijn en bespreek ze door
a. Uitspraken/Stellingen uit de artikelen te selecteren en die met elkaar te
bespreken.
b. Kies uit de artikelen enkele uitspraken die je belangrijk vindt. Spreek af dat je
die uitspraken ieder eens aan je collega voorlegt. (Nodig uit voor een gezellig
avondje)
c. Bespreek jullie ervaringen met deze gesprekken in een volgende groeigroep
bijeenkomst.
d. Gebruik gespreksvragen bij artikelen als die bijgeleverd zijn
4. Voorbeelden van stellingen/uitspraken
a. Geloof en werk hebben niets met elkaar te maken
b. Geloven is een privé-zaak, net als een hobby.
c. Christenen kunnen een verbindende rol spelen tussen mensen van
verschillende culturen op de werkvloer.
d. Christenen zouden zich vooral moeten inzetten voor een goed werkklimaat
op het werk.
e. Christenen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het interne normenen waarden-systeem van een organisatie of bedrijf. (ethische bezinning)
i. Christenen en kerk hebben een antwoord op scheefgroei van normenen waardensystemen in een bedrijf of organisatie.
f. De werkvloer is de kerk van de toekomst
g. Christenen en kerken hebben een bijdrage te leveren aan de zoektocht naar
een duurzame economie.

