Inspiratie en tips
Op zoek naar tips en inspiratie om het mission-werk dichtbij te brengen? Vanuit een brainstorm
met vrijwilligers uit diverse kerken ontstond deze ideeënlijst. Ook staan hier voorbeelden van
leuke acties die gehouden zijn door kerken in het afgelopen jaar. Kortom, genoeg inspiratie om
zelf aan de slag te gaan met een leuke actie!

Tips en inspriratie

Wij hopen dat je genoeg inspiratie opdoet! Mocht je vragen hebben of hulp nodig hebben, aarzel
dan niet om contact op te nemen via info@verrenaasten.nl of 038 - 4270 410

Betrokkenheid bij ‘Geloof delen wereldwijd’
-

Het mission-gebied helder presenteren aan de gemeente: situatie op het werkveld
schetsen, dit ondersteunen met beeld en geluid, begrip kweken voor lokale situatie en
toelichten hoe hulp geboden kan worden.
Mission-werker of buitenlandse predikant uitnodigen in de dienst om te vertellen over
het mission-werk.
Kerkbladartikelen plaatsen (overnemen van regionale Naast of nieuwsbrief).
Meer gebruik maken van social media (Facebook/twitter): contact houden met
missionwerkers/ buitenlandse predikanten/ buitenlandse gemeente.
Elke maand een quiz in het kerkblad met leuke mission-vragen en een prijs om te winnen.
Kaarten maken voor of na de dienst, tijdens de vrouwenochtend, met senioren en
kinderen. Deze kaarten opsturen naar mission-werkers en buitenlandse kerken.
Skypen tijdens de kerkdienst met kerken in het buitenland.
Meedoen met bestaande acties van je regionale samenwerkingsverband of Verre Naasten.
Zelf een reis organiseren/ meegaan met een reis (eventueel sponsors zoeken i.v.m. kosten).
Samen eten verbindt: met de gemeente ontbijten voor de dienst/ lunchen na de dienst.
Buitenlandse liederen zingen tijdens de kerkdienst.
Afrikaanse muziek voor/ tijdens de dienst.
Quotes ophangen in de kerk die uitdagen tot nadenken.
Slingers door kinderen laten maken en opsturen naar de buitenlandse kerken.
Jongeren die in het buitenland zijn geweest aan het woord laten tijdens de dienst.
Bijbelstudie organiseren met mission thema.

Acties om geld in te zamelen
(bijvoorbeeld voor Missie VONK)

Sportief
Organiseer een:

- Afrikaanse/ Aziatische sportdag
- Bootcamp, hardlooptraining
- Zeskamp (sport en spel)
- Abseilen van de kerktoren
- Natuurwandeling
- Mountainbike/racefietstocht (of de variant ‘E-bike
tocht’ voor ouderen)
- Sportieve week met op vijf avonden een activiteit
zoals fietstocht, wandeltocht, bootcamp, hardloop
training, mountainbiketocht.
- Sportiviteit gelinkt aan actualiteit (voetbaltoernooi
tijdens WK/EK bijvoorbeeld).
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Samen
eten
Organiseer een:
- Benefietdiner organiseren (gemeenteleden zelf bakken/ koken bijvoorbeeld
pannenkoeken).
- Pannenkoekenwedstrijd wie bakt de
lekkerste pannenkoek?!
- ‘Walking dinner’ / ’Happen en trappen’
met buitenlandse gerechten.
- Ouderenuitje: laat jongeren voor hen
koken (bijv. kerstdiner).
- Kookworkshops met gerechten uit
verschillende landen.

Verkoop
Organiseer een:

- Veiling (spullen vanuit de gemeente
ingebracht, geld naar project).
- Veiling van gaven en talenten (anderen
helpen/ klussen doen voor geld naar
project).
- Markt/ bazaar met kraampjes/ hapjes/
maaltijden uit het buitenland.
- Actiedag met diverse acties en workshops
zoals auto wassen, schminken, paardritjes,
huifkartocht, vogelhuisje timmeren, kaartjes maken, fotoshoot, taartverkoop, haren
knippen, …

Ludiek

Organiseer een:
- Recordpoging om geld op te halen (zoveel mogelijk
mensen op 1 kerkbank/ 24-uur scrabble marathon/
zo lang mogelijk op een paal zitten)
- Dropping met een buitenlands tintje;
- Een dag (net zo) leven als in een arm land: voor jong en
oud.
- Ludieke actie op scholen (of ergens anders):
proberen het nieuws te halen/ lokale media
informeren (wie heeft de lelijkste schoen/24-uursactie).
- Verkleedfeest met optocht en muziek.
- Kinderen door middel van wedstrijden betrekken
bij het werk (sponsorloop rondjes rennen om de kerk).
- Verrassende avond met muziek en pakkende workshops.
- Afrikaans gospelkoor uitnodigen.
- Met scholen samenwerken voor fondsenwerving.
- Microkredietenspel: Kinderen en/of jongeren krijgen
(afval)materialen om zelf iets te maken. Die materialen
hebben een bepaalde waarde. Dat is hun krediet. Ze
moeten dit krediet omzetten in iets dat ze kunnen
verkopen. Met het geld dat ze verdienen, betalen ze hun
krediet af. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat ze méér
ophalen dan wat het krediet waard is. Deze winst gaat
naar het doel. Ook is het mogelijk aan iedere
deelnemer 1 euro te geven met het verzoek deze te ruilen
voor iets wat duurder is. Dat kan een levensmiddel zijn of
een voorwerp. Je maakt er een ruilhandel spel van. De 1
euro inzetten als startkapitaal om iets van te kopen/
maken en dat weer met winst te verkopen is ook een
uitdagende manier om geld te verdienen voor een project.

Tips en inspriratie

