Suggesties voor een opzet voor een thema-bijeenkomst
over Tent of Nations in Bethlehem
Een themabijeenkomst helpt niet alleen om met elkaar stil te staan bij de situatie en context
van Tent of Nations, maar ook bij de keuze voor geweldloos verzet van de familie Nassar, en
het spiegelt naar de situatie van de deelnemers hier in Nederland.
Voorbereiding themabijeenkomst
- Lees het Nederlandstalige boekje ‘Tent of Nations’ (download)
- Kies één van de drie interviews / documentaires op www.tentofnations.nl/toolbox en
download deze op je laptop.
- Zorg voor een beamer, laptop en scherm.
- Kies gespreksvragen uit, formuleer indien gewenst nieuwe gespreksvragen. Print
deze gespreksvragen of zorg ervoor dat ze goed leesbaar zijn op het scherm.

Bijeenkomst 1
1. Welkom en introductie (10 minuten)
Geef kort informatie over Tent of Nations, eventueel met behulp van een
Powerpointpresentatie (download) en / of lees een inspiratietekst.
2. Bekijk met elkaar één van de drie documentaires die je kunt downloaden
(www.tentofnations.nl/toolbox) (25 minuten)
1. Interview met Daoud Nassar door Marleen Stelling, 25 minuten
(Nederlandstalige ondertiteling)
2. Interview met Daoud Nassar door Henri Veldhuis, 26 minuten (Nederlandse
vertaling)
3. Interview met Daoud Nassar, beelden van Tent of Nations, 24 minuten
(Nederlandstalige ondertiteling)
3. Pauze (optioneel, 15 minuten)
4. Ga met elkaar in gesprek over (enkele van) de volgende vragen. Afhankelijk van
de grootte van de groep kun je er voor kiezen om het gesprek direct plenair te
laten plaatsvinden, of eerst 20 á 30 minuten in kleine groepjes door te praten, en
daarna 10 minuten plenair terug te koppelen.
a. Wat spreekt jou aan in het interview met Daoud Nassar?
b. Waar heb jij een vraag over?
c. Hoe raakt dat wat Daoud Nassar zegt aan jouw eigen leven?
5. Afsluiting – lees een inspiratietekst (download)
6. Actiemoment
Schrijf met elkaar een vredesgroet naar Tent of Nations Bethlehem waarop je alle
namen zet en een wens, als teken van solidariteit, vriendschap en betrokkenheid.
Stuur deze groet naar
Tent of Nations Bethlehem, t.a.v. St. Vrienden van Tent of Nations Nederland
Jan Th. Tooroplaan 34-2, 6717 KJ Ede.

Bijeenkomst 2.
Ga met elkaar in gesprek over het Bijbelverhaal ‘De wijngaard van Nabot’. Een uitgewerkte
opzet van dit verhaal kun je downloaden op www.tentofnations.nl/toolbox

