
Breng MISSION 
dichtbij!

18 
tips en ideeën 
voor kerkseizoen 
2022/2023

Doe je ook mee!



19 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! 

Alstublieft:

Organiseer een mission-zondag  
Een mission-zondag is een prachtige manier om de hele  
gemeente te betrekken bij mission. Speciaal voor mission- 
zondagen zijn er gastpredikanten beschikbaar. En in mei 
2023 zelfs zo’n 30 buitenlandse dominees! Neem contact 
met ons op voor de mogelijkheden, want die zijn er genoeg! 
Aan zo’n mission-zondag of Ontmoetingsdienst zijn geen 
kosten verbonden, behalve een collecte of gift voor één  
van onze projecten. Kijk ook op  
www.verrenaasten.nl/organiseer-een-mission-zondag

Raak ook in gesprek! Kom #samendichtbij
Speciaal voor Bijbelstudiegroepen of (huis)kringen: bekijk 
samen een gespreksfilmpje, waarin twee ‘naasten’ uit ver-
schillende 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. 

Lees het handboek voor mission-ambassadeurs
Prachtig! Je wilt je als mission-ambassadeur inzetten om 
mission-werk onder de aandacht te brengen in jouw ge-
meente. Dat is een mooie en dankbare taak! We geloven  
dat de verbinding tussen kerken hier én daar de impact van 
het wereldwijde mission-werk versterkt. In dit handboek 
vind je tips en ideeën om te werken aan betrokkenheid en 
achtergrondinformatie over ons missionwerk.  
Download het digitale handboek op  
www.verrenaasten.nl/handboek-voor-mission-ambassadeurs 
of vraag een hardcopy exemplaar aan via info@verrenaasten.nl. 

Gebruik filmpjes tijdens de kerkdienst 
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 PowerPoint- 
presentaties beschikbaar over de projecten en een  
algemeen promotiefilmpje over onze missie: ‘geloof delen 
wereldwijd’. Zo’n filmpje of presentatie is goed te koppelen 
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Voor de hele gemeente
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aan de verschijning van Naast, een collecte, een actuele  
gebeurtenis of een christelijke feestdag

Deel nieuws en gebedspunten  
Gebruik het magazine Naast en onze (online) nieuwsbrieven 
om gemeenteleden te informeren en betrokken te houden. 
Neem berichten over in jullie kerkblad, in de app (zoals  
Scipio), op Facebook, op de website van jullie kerk en ge-
bruik deze om gebedspunten aan te dragen bij de predikant 
en gemeenteleden.

Volg de webinars voor mission-ambassadeurs 
Jij hebt hart voor mission en hebt de taak op je genomen 
om jouw gemeente te betrekken bij het mission-werk. Maar 
hoe doe je dat, je gemeente betrekken bij mission? Met 
twee webinars per jaar willen we je helpen en inspireren bij 
jouw taak als mission-ambassadeur. Op 20 september 2022 
ben je vanaf 20.00 uur online welkom om tips en ideeën te 
krijgen over de Internationale Conferentie en bijbehorende 
Ontmoetingsdiensten.

Sluit je aan bij vrouwenbeweging Lume
Is jouw gemeente een relatief jonge gemeente met veel 
vrouwen tussen de 20 en 45 jaar? Attendeer hen dan op de 
vrouwenbeweging Lume, gestart door Verre Naasten!  
Lume is speciaal voor vrouwen in deze leeftijdsgroep opge-
richt: Lume wil christelijke vrouwen inspireren en praktisch  
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helpen in het delen van het geloof, in woorden én daden.  
Via het online platform en sociale media deelt Lume inspi-
ratie van Lume-vrouwen wereldwijd én brengt ze vrouwen 
met elkaar in contact. Volg Lume en sluit je aan als (free) 
member. Check de Lume website: www.wijzijnlume.nl

Organiseer een Lume Lightswitch avond!
Met een kant-en-klare box van Lume organiseer jij heel 
makkelijk een te gekke avond voor jou en je vriendinnen, 
zussen of vrouwen uit je kerk. Ook heel geschikt voor kleine 
groepjes! Elke box staat garant voor gezelligheid, diepgang 
en wereldwijde inspiratie. Check welke box het beste bij jou 
past! Bij elke box ontvang je een praktische handleiding, 
tips en tools om jouw avond tot een succes te maken. Kijk 
op www.wijzijnlume.nl/lightswitch/

Bezoek de Algemene Vergadering van je RSV
Jullie regionale samenwerkingsverband legt minimaal 1x 
per jaar verantwoording af over het gevoerde beleid, tij-
dens een zogeheten Algemene Vergadering. Ook geven ze 
up-to-date informatie over het mission-werk dat jouw kerk 
ondersteund. En er is ruimte om ervaringen uit te wisselen 
met andere mission-ambassadeurs: hoe brengen zij het 
mission-werk in hun gemeente dichterbij en waar lopen zij 
tegenaan? Een uitnodiging krijg je via je regionale samen-
werkingsverband. Zorg dat je erbij bent!  

Wees creatief: tips en inspiratie 
Skypen tijdens de dienst met buitenlandse kerken? 
Quiz-vragen over mission in het kerkblad? Het kan allemaal. 
Op www.verrenaasten.nl/tips geven wij tal van leuke tips  
en ideeën voor creatieve activiteiten en werkvormen.  
Aanrader! 

Deel je geloof en meld je aan voor E&R!
E&R staat voor Evangelisatie & Recreatie: op een ontspan-
nen manier Gods liefde delen met mensen die Jezus zo  
niet kennen. E&R organiseert zomerprojecten op campings, 
in buurten, met het mimeteam en op de boulevard in  
Scheveningen. Sinds 2022 ondersteunen Verre Naasten  
en Kerkpunt de missionaire zomeractiviteiten van E&R.  
Wil je een inspirerende week in de zomer van 2023, vol met 
gesprekken, ontmoetingen, samenwerking en ontspanning? 
Kijk dan op www.eenr.nl en meld je aan.

Volg ons via social media
Veel mensen zijn actief op social media. Like daarom de 
Facebook en Instagram-pagina van jouw regionaal samen-
werkingsverband en die van Verre Naasten. Deel en like 
regelmatig onze berichten (nieuws, foto’s of filmpjes) over 
de wereldwijde kerk. Je kunt ze ook delen op de pagina of in 
de groep van je eigen gemeente. Want: hoe vaker gedeeld 
en geliket, hoe meer mensen het betreffende bericht krijgen 
te zien.
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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 leeftijd- 
genootjes ver weg! Voor in de kerk en op school  
zijn er afgestemde programma’s.  

Gebruik één van onze kinderwerkjes
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! Kinder-
werkjes zijn gratis en te downloaden via onze website.

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  
(8 maart 2023) komt deze activiteit aan bod.

Werk samen met de basisschool: 
Mission Maatjes
Door samen te werken met de basisschool, creëer je een 
mooie kans om de kinderen én hun ouders met het wereld-
wijde mission-werk te laten kennismaken. En om in actie te 
komen voor het goede doel! Verre Naasten heeft speciaal 
voor basisscholen een pakket ontwikkeld. Daarbij neemt 
Dalmar uit Oeganda de onderbouw, Imra uit India de mid-
denbouw en Sonny uit Indonesië de bovenbouw mee om 
het geloof te delen. Daarbij is kant-en-klaar lesmateriaal 
beschikbaar dat gebruikt kan worden om in de klas ‘op  
mission’ te gaan. Met elkaar leren jullie 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 op www.verrenaasten.nl/missionmaatjes

Hoe vertel je het evangelie in een andere cultuur? 

Voor kinderen
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En kun je wel met de Bijbel aankomen bij mensen 
die gewoon honger hebben? Graag laten we  
jongeren van 12 tot 18 jaar creatief nadenken over 
mission en geloof delen wereldwijd. 
 
Ga in gesprek en kom in actie
Graag denken we op creatieve manieren mee met jongeren 
over mission: hoe vertel je eigenlijk het evangelie in een 
andere cultuur? En kun je wel met de Bijbel aankomen bij 
mensen die gewoon honger hebben? Met verschillende 
workshops kunnen we het gesprek met jongeren aangaan. 
Ook ondersteunen we graag om i in actie, bijvoorbeeld met 
de Maak Meer Marathon. Daarvoor hebben we een  
speciaal actieplatfom: www.mijnmission.nl.

Belong-module over Impact: materiaal voor  
tienergroepen die het verschil willen maken!
Jongeren zijn zich vaak sterk bewust van het leed in de 
wereld. Velen zoeken naar concrete voorbeelden om hun 
geloof om te zetten in actie. Hoe kan ik echt iets doen aan 
ongelijkheid in de wereld? Wat heb ik als Nederlandse  
tiener te bieden? Hoe zorg ik dat ik echt verschil maak?
Voor tienergroepen is er nu een online module ‘Impact’ 
onderdeel van de beproefde catechesemethode Belong.  
Met uitdagende werkvormen worden de tieners zelf aan 
het denken gezet en gestimuleerd om in beweging te  
komen. Het materiaal is een initiatief van Kerkpunt,  
Better Care Network Netherlands en Verre Naasten en is 
kosteloos (zonder Belong- abonnement) te downloaden:  
www.lerenindekerk.nl/lerenindekerk/belong/impact/

Kom in actie met de Maak Meer Marathon 
Aan de slag voor mission met een jeugdgroep uit jullie 
kerk? Met de Maak Meer Marathon 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 verveelvou-
digd 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.mijnmis-
sion.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!

Voor jongeren
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Let op
Alle genoemde activiteiten in deze folder vermelden we 
onder voorbehoud. Voor alle activiteiten geldt dat we de 
RIVM-richtlijnen volgen rond kerkdiensten en bijeenkomsten. 



Noteer alvast in je agenda!
Belangrijke data voor kerkseizoen 2022/2023  

Dinsdag 20 september 2022: webinar mission-ambassadeurs 
over IC-ontmoetingsdiensten
Online webinar met meer informatie over onze Internationale 
Conferentie en de opzet van de Ontmoetingendiensten op de 
zondagen 2 en 9 oktober.

Donderdag 6 oktober 2022: jubileumviering 50 jaar E&R
In september ’72 startte E&R (Evangelisatie & Recreatie).  
Tijdens een online viering wordt er terug- én vooruitgekeken. 
Hoe kan het inspirerende werk van E&R blijven doorgaan,  
ook de komende 50 jaar? Op de hoogte blijven? Geef je naam 
en mailadres door: info@eenr.nl.   
 
Zondag 16 oktober 2022: Micha Zondag
Duizenden kerken wereldwijd staan op Micha Zondag stil bij 
sociale en ecologische gerechtigheid. Dit jaar met het thema: 
‘ON / OFF Schuldig - Voel jij je thuis in een schuldig systeem?’ 
Genieten van Genoeg!’. Speciaal voor Micha Zondag is er 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 

28 oktober 2022: Naast #3 verschijnt.

Woensdag 2 november 2022: Dankdag 
Voorafgaand aan Dankdag roepen we jullie gemeente op 
om mee te doen aan onze Dankdagactie voor zendelingen 
in Zuid-Afrika, met speciale actiematerialen en een concreet 
collectedoel voor één van onze projecten. Help mee om dit 
onder de aandacht brengen bij jullie kerkenraad (diaconie) en 
gemeente. Wij versturen de materialen uiterlijk drie weken 
van tevoren via e-mail of per post. 

2 februari 2023: Naast #1 (landelijke editie) verschijnt.
Woensdag 8 maart 2023: 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. 



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

Eind april 2023: jaarverslag regionaal samenwerkingsver-
band verschijnt. Tip: vraag in de dienst ruimte om gebeds-  
en dankpunten (praise & prayer) uit het jaarverslag te delen.

Mei Internationale Conferentie in Zwolle met ca. 30 buiten-
landse predikanten, die beschikbaar zijn om ‘s zondags voor  
te gaan in een mission-dienst.

Zondag 28 mei 2023: Pinksteren 
Dé feestdag bij uitstek om stil te staan bij de wereldwijde 
kerk! Vraag de speciale leespreek aan of vraag op een andere 
manier aandacht voor het mission-werk dat overal gebeurt, 
ver weg én dichtbij! 

Zondag 11 juni 2023: gebedszondag mission-werk in Nederland
Samen met Kerkpunt (onder de vlag van Missieloket) en  
E&R roepen we de kerken op te bidden én te danken voor 
missionair werk in Nederland, voor het doorgaande werk  
van de Geest. 

25 juni 2023: Naast #2 (landelijke editie) verschijnt.

22-29 juli 2023: The Ride on Education
Fiets acht dagen mee voor het goede doel: onderwijsprojecten 
in ontwikkelingslanden! En laat je sponsoren voor goed  
onderwijs voor iedereen. Kijk op www.therideoneducation.nl 
of mail naar acties@verrenaasten.nl


