Witte velden enquête
De witte velden enquête is een handige en confronterende manier om de studenten uit je
studentenvereniging aan het denken te zetten over wie de niet-christelijke studenten zijn in hun
netwerk. Vaak is het zo dat de studentenvereniging het Passion Team aankijkt als het aankomt op
mensen uitnodigen en bereiken via PR. Dit terwijl de beste mensen om uit te nodigen de studenten
van je studie zijn. De mensen die je elke dag ziet en spreekt. Deze enquête helpt je
verenigingsgenoten om zicht te krijgen op deze mensen en maakt ze bewust dat hun studiegenoten
ook een relatie met God kunnen krijgen.

De beste manier om dit in te zetten is:
1. Kies een moment uit waarop je vereniging met zoveel mogelijk man aanwezig zijn. Denk aan
een vergadering of weekend weg.
2. Zorg dat je voor iedereen een enquête hebt geprint en zorg dat er genoeg pennen zijn.
3. Leg kort uit dat iedereen deze enquête even voor zichzelf in 5 minuten moet invullen. Niet te
lang nadenken.
4. Vraag daarna kort om wat reacties. Wat vond men ervan om het in te vullen? Was het
confronterend? Wat doet het met je?
5. Daag ze aan het eind uit om in de weken richting de Passion Week te bidden voor de drie
studiegenoten die ze hebben opgeschreven. En daarnaast om deze studenten uit te nodigen
voor de Passion Week.
6. Stuur in de weken erna zo vaak als nodig een reminder hiervoor via jullie appgroep,
facebookpagina of website.

Witte velden enquête
1. Schrijf de namen op van drie bekenden die nog niet in Jezus Christus geloven

2. Hoe groot is jouw verlangen dat één van hen Jezus Christus leert kennen als Heiland en
Heer?
Mijn verlangen is: heel klein / klein / beetje / groot / heel groot
3. Hoe groot is jouw geloof dat de Heilige Geest deze persoon tot ware gelovige kan

maken?
Mijn geloof is: heel klein / klein / beetje / groot / heel groot
4. Hoe vaak bid je dat deze persoon tot geloof mag komen

Ik bid voor deze persoon eens per dag \ week \ maand \ jaar of nooit.
5. Wat denk jij dat deze persoon nodig heeft op zijn of haar weg naar Jezus?
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