Hanna Wapenaar
Met bijbelverhalen nieuwe hoop geven, Zuid-Afrika

Wisselwerking

Hanna Wapenaar werkt vanaf januari 2015
als uitgezonden medewerker van Kerk in
Actie bij het Ujamaa Centrum in Zuid-Afrika.
Dit centrum verzorgt bijbelstudies in lokale
geloofsgemeenschappen waar mensen worstelen
met armoede, geweld en ziekte. Hanna gaat
samen met collega’s bijbelstudies verzorgen en zal
daarnaast het Ujamaa Centrum ondersteunen
in de communicatie via de website en nieuwsbrieven.
Bron van hoop

Zwijgen doorbreken

Zuid-Afrika kampt met grote problemen: extreme
armoede, ongelijkheid en hiv/aids. Veel vrouwen
zijn slachtoffer van huiselijk geweld. Samen met
lokale kerken wil het Ujamaa Centrum met name
vrouwen, jongeren en mensen met hiv/aids aan
de hand van bijbelverhalen ondersteunen in hun
strijd tegen armoede en geweld. Via bijbelstudies
krijgen mensen handvatten aangereikt om hun
leefsituatie te veranderen. De bijbel blijkt daarin
een grote bron van kracht en hoop te zijn.

Medewerkers van Ujamaa weten tijdens de bijbelstudies een veilige sfeer te creëren, zodat mensen
hun problemen bespreekbaar durven te maken.
Deelnemers aan de bijbelstudies ontdekken hoe
God tot hen spreekt, in hun situatie. Ze leren hun
schaamte te overwinnen en het zwijgen te doorbreken. In gesprek met elkaar verkennen ze hoe
ze met problemen kunnen omgaan en hoe ze met
elkaar kunnen samenwerken om verandering te
brengen in de harde dagelijkse realiteit.

Hanna: “Het centrum werkt met de methode
van Contextueel bijbellezen. Deze methode
verbindt bijbelverhalen met het leven van
alledag, met de context waarin mensen zich
bevinden. Kern van deze manier van bijbellezen is dat je verhalen leest met mensen
die een andere context hebben dan jijzelf.
Daardoor breken verhalen open en dat geeft
nieuwe inzichten. Die ander kan iemand
ver weg zijn, maar ook je buurvrouw. Ik ga
onderzoeken welke mogelijkheden deze
methode voor ons in Nederland heeft. Ik hoop
een mooie wisselwerking op gang te brengen
tussen mensen en kerken in beide landen.”
Hanna zal samen met drie andere uitgezonden
medewerkers van Kerk in Actie - in Colombia,
Guatemala en Brazilië - uitwisselingen rondom
contextueel bijbellezen op gang brengen
tussen groepen en kerken in deze landen
en in Nederland.

erking op gang
Ik hoop een wisselwen hier en daar
te brengen tuss

Samen verkennen
we hoe je met
problemen kunt
omgaan

Samen op weg
Na haar middelbare school werkte Hanna (25)
als vrijwilligster met straat- en weeskinderen
in Durban, Zuid-Afrika. Ook woonde en werkte
ze een jaar in de oecumenische gemeenschap
van Taizé (Frankrijk). Tijdens haar hbo-opleiding
Theologie in Zwolle koos ze voor de specialisatie
Religie en Samenleving. “Deze uitzending
past echt bij mij! Mijn vrijwilligerservaring en
opleiding komen zo heel mooi samen. Ik vind het
prachtig om samen met anderen op weg te zijn,
om elkaar te ontmoeten, met elkaar in gesprek
te gaan. Ik vind het heel interessant te leren om
de ander echt te verstaan.” Bidt en leeft u met
Hanna mee? Zo zijn we samen de kerk in actie.

Blijf op de hoogte

Volg Hanna Wapenaar op de voet via haar weblog www.kerkinactie.nl/blogwapenaar.
Neemt u een e-mailabonnement op haar weblog, dan ontvangt u een e-mail zodra
Hanna een nieuw bericht geplaatst heeft.

Blijf betrokken

Contactgegevens

Samen zijn we de kerk in actie. Verschillende
kerkelijke gemeenten zijn betrokken bij het
werk van Hanna Wapenaar. De gemeenten
steunen haar werk en hebben contact met
Hanna bijvoorbeeld via haar weblog. Wilt
u ook op deze manier betrokken zijn? Neem
contact op met uw gemeenteadviseur, kijk
op www.kerkinactie.nl/gemeenteadviseur.

Email: hanna_in_afrika@outlook.com
Blog: www.kerkinactie.nl/blogwapenaar
Facebook: www.facebook.com >
zoek op: Hanna in Afrika

Financiële steun
U kunt de uitzending van Hanna
Wapenaar financieel steunen. Uw gift is
van harte welkom op rekeningnummer
NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie
te Utrecht o.v.v. Hanna Wapenaar.
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