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De wenkende leider

1. INLEIDING
Voor wie is dit programma?
Kerkenraden en diaconieën die samen na willen denken over hoe zij leiding willen
geven aan de gemeente.
Dit programma is zelfstandig uit te voeren en bestaat uit drie onderdelen die elk
ongeveer 2,5 uur duren. Afhankelijk van de grootte van de groep kan het wellicht
korter of langer duren.

Wat bereik je met dit programma?
Samen verken je de huidige manier van leidinggeven en ontdek je hoe je kunt
groeien in het wenkend leiderschap.

Kosten en wat krijgen we hiervoor?
Het programma De wenkende leider voor zelfstandig gebruik kost € 149,-. Je krijgt
hiervoor een uitgebreide handleiding met alle werkvormen en instructies voor de
voorbereidingsgroep.
Het is mogelijk om vooraf nog een afstemmingsmoment te hebben om vragen te
stellen of checken of jullie de bedoeling hebben begrepen. Of na afloop een
evaluatie over hoe het is gegaan. Per gesprek van ongeveer 45 min. wordt € 50 in
rekening gebracht.

Welke voorbereiding is nodig?
•
•
•

Tenminste één persoon moet het boek De wenkende leider gelezen
hebben.
Vorm een voorbereidingsgroepje die samen het programma verkent en
zich eigen maakt.
In het programma staat per onderdeel beschreven welke materialen of
andere zaken nodig is.

Waar kunnen het programma bestellen?
Stuur een e-mail naar info@kerkpunt.nl of neem rechtstreeks contact op met Klaas
Quist via klaas.quist@kerkpunt.nl
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De hoofdlijn

2. DE HOOFDLIJN
De blik naar binnen
TIJD ONDERDEEL
70 min. Wat zien wij?
60 min. Spiegelmoment
15 min. Viering

GEWENSTE UITKOMST
Beeld van hoe we naar de
gemeente kijken
Elkaar beter leren kennen in
verlangen en onmacht
Rust zoeken in God

Van beneden naar boven
TIJD ONDERDEEL
70 min. Waar zijn wij mee bezig?
60 min. De les van Jethro
15 min. Moment van bezinning

GEWENSTE UITKOMST
In de spiegel het eigen
handelen bekijken
Wenkend leiderschap als
principe van toerusting
ontdekken
Persoonlijke vertaling

De blik naar voren
TIJD ONDERDEEL
70 min. Dit gaan we doen
60 min. Afronding

GEWENSTE UITKOMST
Wenkend leiderschap
omzetten in nieuw gedrag
Concrete afspraken maken
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3. KORTE SCHETS 1 – DE BLIK NAAR BINNEN
Hoe gaat het in de gemeente?
Wat doen jullie?
Samen maak je een analyse van de gemeente langs drie thema’s:
Hoe doen jullie dit?
Op een interactieve en activerende manier.

Spiegelmoment
Wat doen jullie?
Je denkt met elkaar na over Romeinen 12:11 en 1 Tessalonicenzen 5:19.
Hoe doen jullie dit?
Jullie luisteren samen naar een podcast en spreken hier in kleine groepen en
plenair over door aan de hand van een aantal gespreksvragen.

Viering
Wat doen jullie?
Je sluit deze bijeenkomst af met een korte viering. Daarin geef je wat je met
elkaar hebt gevonden een plaats.
Hoe doen jullie dit?
Jullie lezen, bidden, zingen en zijn samen stil.
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Korte schets 2 – Van beneden naar boven

4. KORTE SCHETS 2 – VAN BENEDEN NAAR BOVEN
Waar zijn wíj mee bezig?
Wat doen jullie?
Jullie kijken samen in de spiegel.
Hoe doen jullie dit?
Samen maken jullie inzichtelijk waar jullie mee bezig zijn en wat dit met jullie
vreugde doet.

De les van Jetro
Wat doen jullie?
Je verdiept je in de les die Jethro aan Mozes gaf en ontdekt dat dit principe ook
vandaag relevant is voor leiders in de kerk. Jullie verkennen hoe je dit een plaats
kunt geven in jullie stijl van leidinggeven.
Hoe doe je dit?
Iemand van jullie geeft een inleiding op basis van een handreiking.
Wat ook kan, jullie kijken samen naar (een deel van) de lezing of het webinar van
Klaas Quist.

Moment van bezinning
Wat doen jullie?
Je maakt een vertaalslag van het principe van Jetro naar jullie eigen manier van
leidinggeven.
Hoe doen jullie dit?
Jullie kijken nog eens goed naar wat jullie allemaal doen en welke plaats het
principe van Jetro daarin heeft of moet krijgen.
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5. KORTE SCHETS 3 – DE BLIK NAAR VOREN
Dit gaan we doen
Wat doen jullie?
Jullie gaan samen formuleren hoe wenkend leiderschap kunnen toepassen en
versterken.
Hoe doen jullie dit?
Op een interactieve en contemplatieve manier.

Afronding
Wat doen jullie?
Met wat jullie gevonden hebben, gaan jullie naar God. En samen probeer je
wijsheid te vinden voor de volgende stap.
Hoe doen jullie dit?
In combinatie van persoonlijke bezinning en gesprek met elkaar.
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