Voor jongeren

Woensdag 9 maart 2022: Biddag
Ook rond Biddag organiseren we een campagne met speciale
actiematerialen en een bijpassend collectedoel. Ook van deze
actie versturen we de materialen minimaal drie weken van
tevoren via e-mail of per post.
Zie: www.verrenaasten.nl/biddag

Kun je wel met de Bijbel aankomen bij mensen
die gewoon honger hebben? En wat is mission
eigenlijk? Graag laten we jongeren van 12 tot 18
jaar creatief nadenken over mission en geloof
delen wereldwijd.
15

16

Kom in actie met de Maak Meer Marathon

Met de Maak Meer Marathon - een actie speciaal voor
scholen - is mission geen ver-van-je-bed-show meer!
Want jongeren die meedoen aan de Maak Meer Marathon
worden een serieuze partner van een project van Verre
Naasten en zorgen als team ervoor dat het project kan
worden uitgevoerd! Elk team krijgt hiervoor een startkapitaal (microkrediet) dat verveelvoudigd moet worden.
Hiervoor verzinnen de teams een goede presentatie en
voeren ze leuke acties om meer te maken van een klein
bedrag. Via het actieplatform www.mijnmission.nl maakt
elk team een eigen online actiepagina met foto’s en
filmpjes en proberen ze hun project in de krant te krijgen.
Wie haalt het meeste geld op? En wie heeft de leukste
actie? Klaar voor de start? Go!
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Eind april 2022: Naast #2 verschijnt.
Het jaarverslag van het regionaal samenwerkingsverband.
Tip: vraag in de dienst ruimte om gebeds- en dankpunten
(praise & prayer) uit het jaarverslag te delen.

Organiseer een mission-avond voor jongeren

Organiseer eens een avond voor jongeren van 12-18 jaar
waar creatief wordt nagedacht over mission: hoe vertel
je eigenlijk het evangelie in een andere cultuur? Hoe
belangrijk vind jij het dat anderen God leren kennen?
Neem contact met ons op voor een spreker en/of
materialen die je hiervoor kunt gebruiken. Bovendien
heeft Verre Naasten een eigen Facebook en Instagrampagina en organiseert allerlei acties.

Ga op reis

Hoe mooi zou het zijn om met jongeren uit jullie gemeente
het mission-werk van dichtbij zien en de wereldwijde kerk
zélf te ervaren? Het kan! Sinds 2014 ondersteunen we kerken bij het organiseren van hun eigen reis naar één van de
mission-projecten of -gebieden, met advies en praktische
begeleiding. Een unieke kans om samen te ervaren hoe het
is om wereldwijd het geloof te delen én een unieke levenservaring op te doen! De doelgroep van zo’n reis kunnen
jongeren zijn, maar net zo goed een mix van verschillende
leeftijden. Vanwege corona is er afgelopen jaar niet gereisd, maar wie weet zijn er komend jaar weer mogelijkheden. Kijk op www.opreis.verrenaasten.nl voor verhalen
van eerdere jongerenreizen.

Let op:

Alle genoemde activiteiten in deze folder vermelden
we onder voorbehoud, aangezien we niet weten hoe
de ontwikkelingen rond het coronavirus zijn. Voor alle
activiteiten geldt dat we de RIVM-richtlijnen volgen
rond kerkdiensten en bijeenkomsten.

Breng MISSION
dichtbij!

5 juni 2022: Pinksteren

Noteer alvast in je agenda!

Dé feestdag bij uitstek om stil te staan bij de wereldwijde
kerk! Organiseer een mission-zondag met gastpredikant of
vraag op een andere manier aandacht voor het mission-werk
dat overal gebeurt, ver weg én dichtbij!

Belangrijke data voor kerkseizoen 2021/2022

10 + 11 juni 2022: Missie VONK

17 + 18 september 2021: Missie VONK
Missie VONK is ons nachtelijke sponsor-event voor de échte
sportievelingen. Dit jaar in een corona-proof online-edition.
Kom in actie voor evangelisten wereldwijd!
Kijk op www.missievonk.nl
25 september 2021: start kerkentour ‘Muziek in de kerk’
In 2021-2022 organiseren we - samen met Marieke Bastiaan
(violiste) en Peter Wildeman (organist/pianist) - een muzikale
kerkentour door het hele land m.m.v. een regionaal koor.
Meer info: www.verrenaasten.nl/muziekindekerk

Afhankelijk hoe Missie VONK in september 2021 is verlopen.
Eind juni 2022: Naast #3 (landelijke editie) verschijnt.
16-23 juli 2022: The Ride on Education
Fiets mee van Koblenz naar Hoek van Holland! En laat je
sponsoren voor goed onderwijs voor iedereen. Kijk op
www.therideoneducation.nl of mail naar acties@verrenaasten.nl

Zondag 17 oktober 2021: Micha Zondag
Duizenden kerken wereldwijd staan op Micha Zondag stil bij
sociale en ecologische gerechtigheid. Dit jaar met het thema:
‘Genieten van Genoeg!’: wat is genoeg en hoeveel hebben we
nodig? Speciaal voor Micha Zondag is een kerkenpakket beschikbaar met preekschetsen, liederen, gebeden en programma’s voor kinderen en tieners. Ook is er een bijpassend collectedoel. Kijk hiervoor op www.verrenaasten.nl/michazondag
Woensdag 3 november 2021: Dankdag
Voorafgaand aan Dankdag roepen we jullie gemeente op om
mee te doen aan onze Dankdagactie voor kerkplanters in Brazilië, met speciale actiematerialen en een concreet collectedoel voor één van onze projecten. Help mee om dit onder
de aandacht te brengen bij jullie kerkenraad (diaconie) en
gemeente. Wij versturen de materialen uiterlijk drie weken
van tevoren via e-mail of per post. Kijk ook op
www.verrenaasten.nl/dankdag
Zondag 21 november 2021: Naast #2 (landelijke editie) verschijnt.
Half februari 2022: Naast #1 (landelijke editie) verschijnt.

Contact
Wil je meer weten, een spreker uitnodigen of materialen
bestellen? Of wil je graag dat we met jullie meedenken?
Neem contact met ons op via: 038 - 427 04 10 of
info@verrenaasten.nl

Doe mee!
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tips en ideeën
voor kerkseizoen
2021/2022

Alstublieft:

Voor kinderen

17 manieren om het mission-werk
in jullie gemeente dichterbij te
brengen en de gemeenteleden (weer)
enthousiast te krijgen voor het
wonder van de wereldwijde kerk!

Via afgestemde acties en materialen proberen
we kinderen uit Nederland en kinderen uit andere
landen elkaar te laten ‘ontmoeten’. Zo komen zij
meer te weten over het leven van hun leeftijdgenootjes ver weg! Voor in de kerk en op school
zijn er afgestemde programma’s:
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Organiseer een mission-zondag

Een mission-zondag is een prachtige manier om de hele gemeente te betrekken bij mission. Speciaal hiervoor zijn verschillende gastpredikanten beschikbaar en bovendien een
aantal buitenlandse predikanten die dit seizoen in Kampen
studeren aan de Theologische Universiteit. Neem contact
met ons op voor de mogelijkheden, want die zijn er genoeg!
Aan zo’n mission-zondag zijn geen kosten verbonden, behalve een collecte of gift voor één van onze projecten. Kijk
ook op www.verrenaasten.nl/organiseer-een-mission-zondag.
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Raak ook in gesprek! Kom #Samendichtbij

Speciaal voor Bijbelstudiegroepen of (huis)kringen: bekijk
samen een gespreksfilmpje, waarin twee ‘naasten’ uit
verschillende culturen en achtergronden elkaar bevragen
hoe zij omgaan met thema’s als rust, evangelisatie en
diversiteit. Ga daarna samen in gesprek met behulp van
een ‘kletspot’ met vragen en stellingen. Ontdek hoe God
wereldwijd werkt en wat jouw verlangen is. De filmpjes
zijn te vinden op: www.verrenaasten.nl/samendichtbij.
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je inspireren door verhalen van broers en zussen wereldwijd! Zie ook: www.verrenaasten.nl/podcastikgeloof
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Gebruik onze filmpjes

Tijdens een dienst iets laten zien van een mission-project
of aandacht vragen voor de wereldwijde kerk? Dat kan!
Wij hebben regelmatig nieuwe filmpjes en presentaties
beschikbaar over de projecten en een een algemeen promotiefilmpje over onze missie: ‘geloof delen wereldwijd’. Of
luister als gemeente mee met onze podcast Ik geloof en laat

Deel nieuws en gebedspunten

8

6

#deeljefeestje
Ken je dat? Je hebt een jubileum of feest en je voelt je al zo
gezegend, dat je eigenlijk geen cadeaus meer wilt vragen.
Dan kun je je naasten ver weg of dichterbij laten delen in
jouw feestvreugde! Met ons concept #deeljefeestje, maak
je een actiepagina aan: een soort online collectebus. Of je
vraagt ons feestpakket aan, met een leuke opvouwbare
collectebus, slingers én flyers om de genodigden te informeren. Je gasten kunnen dan een gift geven voor één van onze
projecten. Kijk voor informatie op:
www.verrenaasten.nl/deeljefeestje
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Bezoek de Algemene Vergadering
Jullie regionale mission-bestuur legt minimaal 1x per jaar
verantwoording af over het gevoerde beleid, tijdens een
zogeheten Algemene Vergadering. Ook geven ze up-to-date
informatie over het mission-werk van jouw kerk. En er is
ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere commis-

Spaar mee
(Oude) postzegels, spaarpunten, ansichtkaarten en (buitenlands) muntgeld zijn geld waard! Jaarlijks leveren die items
ons een paar duizend euro op! Spaar ook mee: we helpen je
graag met bijbehorende actiematerialen en een inzamelbox:
www.verrenaasten.nl/spaar-mee! Wist je trouwens dat je
ook je (ongebruikte) airmiles kunt overboeken naar ons account? Meer info op: www.verrenaasten.nl/airmiles
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10 Plan: maak een jaarplan
Door gemeenteleden regelmatig te informeren, inspireren
en enthousiasmeren, bouwen jullie aan blijvende betrokkenheid bij het mission-werk. Daarvoor hoef je niet elk kwartaal
een groot evenement te organiseren. Regelmatig aandacht
vragen voor de wereldwijde kerk is wél belangrijk. Denk
samen na over een planning voor het komende kerkseizoen
en probeer minimaal drie of vier maal per jaar binnen jullie
gemeente aandacht te vragen voor mission.

11 Organiseer een Micha Cursus
Ontdek in 7 bijeenkomsten wat de Bijbel zegt over gerechtigheid en hoe jij, met jouw talenten, kunt meewerken in
Gods Koninkrijk. Samen met het Diaconaal Steunpunt en het
Missionair Steunpunt verlangen we ernaar dat kerken groeien in het delen van geloof, hoop en liefde, dichtbij en ver
weg. De Micha Cursus (van Micha Nederland) is daarbij een
prachtig hulpmiddel. Samen ontwikkelden we daarom de
bijpassende themamodule ’Kerk in je buurt’, waarin je aangemoedigd wordt om als geloofsgemeenschap stappen te
zetten. Bestel de Micha Cursus via:
www.diaconaalsteunpunt.nl/michacursus.

Doe mee met Biddag
Pompoenen planten, zonnebloemen meten... rondom Biddag organiseren we voor kinderen elk jaar een activiteit of
groeiwedstrijd. Doen de kinderen van jullie kerk ook mee?
In de informatie die wij sturen rond Biddag ( 9 maart 2022)
komt deze activiteit aan bod.

Wees creatief: tips en inspiratie
Skypen tijdens de dienst met buitenlandse kerken? Quizvragen over mission in het kerkblad? Een 24-uurs Scrabblemarathon om geld in te zamelen...? Het kan allemaal. Op
www.verrenaasten.nl/tips geven wij tal van leuke tips en
ideeën voor creatieve activiteiten en werkvormen. Aanrader!

Gebruik één van onze kinderwerkjes

Een mission-activiteit tijdens de dienst (zoals een buitenlandse spreker of een mission-zondag)? Betrek de kinderen
erbij door gebruik te maken van onze kindermaterialen. Er
is van alles beschikbaar: kleurplaten, een schatkistje, een
kijkdoos en andere werkjes. Leuk om de kerkzaal of crècheruimte mee te versieren. Of om op te sturen naar het mission-project van jullie kerk, of mee te geven aan de buitenlandse gast! Kinderwerkjes zijn gratis en te downloaden
via onze website.

sieleden: hoe brengen zij het mission-werk in hun gemeente
dichterbij en waar lopen zij tegenaan? Zorg dat je erbij bent!

Gebruik (regionale) Naast en onze (online) nieuwsbrieven
om gemeenteleden te informeren en betrokken te houden.
Neem berichten over in jullie kerkblad, op Facebook, op de
website van jullie kerk en gebruik deze om gebedspunten
aan te dragen bij de predikant en gemeenteleden.

Meld je gemeente aan voor kerkentour
‘Muziek in de kerk’

Violiste Marieke Bastiaan en organist/pianist Peter
Wildeman (beide bekend van o.a. Nederland Zingt) organiseren samen met Verre Naasten in 2021/2022 een concerttour
van 15 muziekavonden, verspreid over heel Nederland.
Deze kerkentour kent een afwisselend programma van
mooie luisterliederen, koor- en samenzang, waar ook
Verre Naasten-directeur Klaas Harink vertelt over het
mission-werk wereldwijd. Dit kan ook in jullie kerk!
Interesse? Kijk voor informatie en beschikbaarheid op
www.verrenaasten.nl/muziekindekerk.
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Werk samen met de basisschool: Mission Maatjes
Mission Maatjes is speciaal voor kinderen van 6-12 jaar.
Mission Maatjes wil samen met kinderen nadenken over
vragen als: hoe leeft een kind in Oeganda, of in India?
Wat is zending/mission eigenlijk? En wat is belangrijker
om te geven: een Bijbel of een zak rijst? Daarom heeft
Verre Naasten een pakket ontwikkeld met materialen voor
de basisschool. Het hele traject duurt 5 weken. Daarbij
krijgt de school kant-en-klaar lesmateriaal aangeboden
dat gebruikt kan worden om in de klas ‘op mission’ te gaan.
Met elkaar leren ze de leefwereld van de kinderen uit
Oeganda, India en Indonesië kennen, maar ook hoe God in
deze landen werkt. Hoe mooi is het om te ontdekken dat
we allemaal kinderen van dezelfde Vader zijn! Breng deze
actie onder de aandacht bij de basisschool in jouw plaats
en werk hierin samen als kerk en school. Kijk ook op
www.verrenaastenl.nl/missionmaatjes.

