19. Doe de cursus Micha Young over onrecht

Kan ik iets met het onrecht in de wereld? Is het niet te
groot? Deze en andere vragen komen volop aan bod in
Micha Young, een interactieve cursus voor tieners over goed
en recht doen. De cursus van vier avonden en een weekend
is heel geschikt voor jeugdgroepen en bevat veel confronterende praktijkopdrachten om jongeren aan het denken te
zetten hoe zij goed en recht kunnen doen op school, thuis, in
de buurt of de kerk. Via Verre Naaste kunt u gratis één Micha
Young cursusboek bestellen (t.w.v. € 27,50). De fondsenwervende actie (onderdeel van de cursus) is dan voor het gezamenlijke project van Oekraïne Zending en Verre Naasten; de
Right Way, een verslavingszorgproject in Oekraïne.

Voor jongeren
Hoe vertel je het evangelie in een andere cultuur? En kun
je wel met de Bijbel aankomen bij mensen die opgegroeid
zijn met het communisme en nu volop te maken hebben met
oorlogsdreiging en economische achteruitgang?

16. Denk na met bijbelstudie/catechisatieles
zending

Speciaal voor de jongeren in uw kerk hebben we (gratis) een
kant-en-klare ‘les’ over zending en geloof delen wereldwijd.
Daarin komen vragen aan bod zoals: wat is zending precies
en waarom is het belangrijk (voor mij)? Met ook inspiratie
van geloofsgenoten in Oekraïne!

17. H
 oud een informatieavond over zending
in Oekraïne

Oekraïne Zending heeft een eigen reisorganisatie: You See.
Via You See reisden diverse jeugdgroepen al naar Oekraïne
om daar contact te leggen met geloofsgenoten en te helpen
bij projecten. De leiding van You See of reizigers komen
graag langs om te vertellen over hun ervaringen!

18. Organiseer een Maak Meer Marathon

Organiseer samen met een jeugdgroep uit de kerk een
Maak Meer Marathon! De Maak Meer Marathon brengt het
zendingswerk dichtbij: jongeren die eraan meedoen worden
een serieuzepartner van een zendingsproject en zorgen
er – als team – voor dat het project wordt uitgevoerd! Bij
de start van de actie krijgt elk team een startkapitaal van 1
euro of meer. De teams maken daarna een plan en gaan met
inzet van hun eigen talenten, ideeën en acties meer maken
van hun microkrediet! Daarbij kunnen ze hun eigen actiepagina en -materialen aanmaken op www.mijnmission.nl!

Voor senioren
20. Organiseer een seniorenbijeenkomst

Op zoek naar een leuke invulling van een seniorenochtend
in uw kerk? Wij komen graag langs om te vertellen over
het zendingswerk in Oekraïne! Reserveer nu alvast één
van de twee ochtenden tijdens de Oekraïneweek in maart!
Op dinsdag 7 maart of donderdag 9 maart komen de
zendelingen Cor Harryvan, Erik van Alten en Oekraïense
dominees graag vertellen over hun werk. Opgave via
contact@oekrainezending.nl. Wie het eerst komt, wie
het eerst maalt!

BELANGRIJKE DATA voor kerkseizoen
2016/2017

Noteer alvast in uw agenda

Woensdag 2 november 2016: Dankdag Voorafgaand aan
Dankdag roepen we uw gemeente op om mee te doen aan
onze Dankdagactie; met speciale actiematerialen en een
concreet collectedoel voor één van onze projecten. Helpt
u mee dit onder de aandacht te brengen bij de kerkenraad
(diaconie) en gemeenteleden?
5 november 2016, 10.00 uur: Algemene Vergadering Oekraïne
Zending. Zendeling Corry Harryvan neemt de toekomst van
de Oekraïense kerken en kerkplantingen onder de loep. Ook:
reizigers van You See delen hun ervaringen over het opbouwen van contacten met kerken in Oekraïne. Alle kerkleden uit
Gelderland en Flevoland zijn van harte welkom! De ochtend
wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch. Graag van tevoren aanmelden (verplicht) via contact@oekrainezending.nl
25 november 2016: Verschijning van het regionale zendingsmagazine van Oekraïne Zending. Hierin een interview met Jos
Colijn; over zijn verbondenheid met Oekraïne Zending.

27 januari 2017: Verschijning van Naast nummer 1
(landelijke editie)
5-12 maart 2017 Biddagweek = Oekraïneweek
Tijdens de Oekraïneweek zijn onze zendelingen in Nederland. Zij komen graag bij u langs om te spreken over hun
werk. Bijvoorbeeld tijdens de kerkdienst! Ook andere
activiteiten mogelijk!
Woensdag 8 maart 2017: Biddag Ook rond Biddag
organiseren we een campagne met speciale actiematerialen
en een bijpassend collectedoel. U ontvangt de materialen
minimaal drie weken van tevoren in uw mail of thuis.
8 maart 2017 Speciale Biddagmiddag voor kinderen
Speciaal voor alle basisschoolkinderen wil Oekraine
Zending, samen met Verre Naasten, een kinder- en jeugddienst organiseren. Belangstelling? Mail ons via
contact@oekraïnezending.nl. Voor een goede opkomst
tijdens deze middag zoeken we een kerk met veel basisschoolkinderen of een kerk die een regiofunctie vervult.
Oekraïense kinderkleding beschikbaar!
11 maart 2017 Jubileumdag Oekraïne Zending
In 2017 bestaat Oekraïne Zending 25 jaar! Dat vieren we
graag samen met u, op onze zendingsdag op 11 maart. Een
gezellig festijn in Oekraïense sferen, inclusief meet & greet
met alle zendelingen, predikanten uit Oekraïne en ons bestuur. Jongeren kunnen er kennismaken met You See. Meer
informatie volgt, maar zet deze datum vast in uw agenda!
31 maart 2017: Verschijning van het regionale zendingsmagazine van Oekraïne Zending.
26 mei 2017: Verschijning van Naast nummer 3
(landelijke editie)
4 juni 2017: Pinksteren Een feestdag bij uitstek om stil
te staan bij het werk van zending! Vraag de speciale
leespreek aan of organiseer een andere activiteit.
9 – 10 juni 2017: Missie V.O.N.K Doe mee met een team van
uw kerk, laat u inspireren en kom in actie voor evangelisten
wereldwijd!
30 juni 2017: Verschijning van Naast nummer 4 (landelijke editie)

Contact
Meer weten, een spreker reserveren of materialen aanvragen?
Of wilt u graag dat wij met u meedenken? Neem contact met ons
op via contact@oekrainezending.nl.

www.oekrainezending.nl

Volg ons

Alstublieft:

20

tips en ideeën voor
kerkseizoen 2016/2017
Zó brengt u ZENDING dichtbij!

Alstublieft:

7. Ga aan de slag met het ‘DEEL je geloof’-boekje

20 manieren om het zendingswerk in
uw gemeente dichtbij te brengen en
uw gemeenteleden (weer) enthousiast
te maken! Ontdek de mogelijkheden!

Doe mee met.K.!
Missie V.O.N

Voor heel de gemeente
1. Organiseer een zendingszondag

Een zondag die in het teken van staat van zending en
op maat kan worden ingevuld; dát is een zendingszondag.
Een prachtige manier om de hele gemeente te bereiken.
Speciaal voor zo’n zendingszondag zijn er gastpredikanten
(o.a. oud-zendelingen en buitenlandse predikanten).
Ook bieden we ook voorbereidende bijbelstudies/
catechisatielessen, workshops (voor jong en oud), een
nabespreking van de preek en materiaal voor kinderwerk.
TIP: Van 5-12 maart is het Oekraïneweek en zijn er gasten
uit Oekraïne. Reserveer nu alvast!

2. Adopteer een student!

Adopteer met uw gemeente een student Theologie van het
seminarie in Kiev! Deze studenten hebben meestal geen
vaste baan en kunnen vaak moeilijk rondkomen. Om hen
financieel tegemoet te komen, zoeken we gemeentes die
zo’n student willen adopteren. Een mooie manier om het
werk dichtbij te brengen en te bouwen aan warme relaties
tussen kerken in Nederland en Oekraïne.

3. Zing het lied: deze God is onze God

Er is altijd wel een aanleiding (themadienst, feestdag,
actuele gebeurtenis) om als gemeente het prachtige
zendingslied ‘Deze God is onze God’ te zingen. U vindt

zendingszondag

deze op www.oekrainezending. Ook leuk: Zing eens een
Oekraïens lied of psalm tijdens de dienst!

4. Gebruik onze powerpoint(s) of filmmateriaal

Wilt u tijdens de dienst iets laten zien van het zendingswerk in Oekraïne? Wij hebben regelmatig nieuwe powerpoints over de projecten. Ook is er een algemeen promotiefilmpje over geloof delen wereldwijd. Koppel dit
bijvoorbeeld aan de verschijning van Naast, een collecte,
een actuele gebeurtenis of christelijke feestdag.

Een week lang aan de slag met zending? Vraag voor uzelf
of groepen in de kerk gratis het zending-doe boekje aan
op www.verrenaasten.nl/minigids. Deze minigids staat vol
prachtige getuigenissen van christenen wereldwijd en
inspiratie en tips om zelf aan de slag te gaan met geloof
delen, wereldwijd. Met een week lang, voor elke dag van de
week, een indrukwekkend verhaal en daarbij een praktische
verwerking.

8. 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 u
graag met bijbehorende actiematerialen en een verzamelbox!

9. Wees creatief: tips en inspiratie

Skypen tijdens de dienst met Oekraïense kerken; quizvragen
over zending in het kerkblad; een 24-uur scrabble marathon
om geld in te zamelen… Op www.verrenaasten.nl/tips vindt

u tal van leuke tips en ideeën die tijdens een brainstorm
met kerken verzameld zijn. Aanrader!

10. Plan: maak een jaarplan

Door gemeenteleden regelmatig te informeren, inspireren en
enthousiasmeren, bouwt u aan blijvende betrokkenheid bij het
zendingswerk in Oekraïne. Daarvoor hoeft u niet elk kwartaal
een groot evenement te organiseren, maar regelmatig aandacht vragen is belangrijk. Denk met de commissie na over een
planning voor het komende kerkelijk seizoen. Op verrenaasten.
nl/maakeenjaarplan vindt u een handig voorbeeldplan.

11. Ga op reis met You See

Het zendingswerk in Oekraïne van dichtbij zien en zélf ervaren? Bezoek samen met een groep gemeenteleden een
project of kerk. You See organiseert voor Oekraïne Zending
reizen voor jong en oud, met een passend project, advies
en praktische begeleiding. Een unieke kans om samen met
gemeenteleden het geloof te versterken en een unieke
levenservaring op te doen! Voor info en aanvragen:
www.yousee.nl.

5. Doe mee met Missie V.O.N.K.

Stap samen met een team van uw kerk in de schoenen van
een evangelist en ontdek welke eigenschappen nodig zijn
om het geloof te delen: ga het nachtelijke outdoor-avontuur
Missie V.O.N.K. aan! Inspirerend, opbouwend, gezellig en
actief. De tweede editie van dit sponsorevenement is op
9 en 10 juni 2017, zie www.missievonk.nl

6. Deel nieuws en gebedspunten

Gebruik ons regionale zendingsmagazine Oekraine Zending
en nieuwsbrieven om de predikant en gemeenteleden te informeren en betrokken te houden. Deel berichten en gebedspunten hieruit; via Facebook, de website of het kerkblad
van de kerk. Zelf een bericht bij ons aanleveren? Dat kan via
contact@oekrainezending.nl of mail naar onze redacteur
w.seinkaspers@upcmail.nl

Voor kinderen
Hoe leeft een kind in Oekraïne of in India? Wat is zending
eigenlijk? En wat is belangrijker om te geven: een Bijbel,
zak rijst of voedselpakket? Met deze vragen gaan kinderen
tussen de 6 en 12 jaar aan de slag bij Maatjes. Via afgestemde acties en materialen ‘ontmoeten’ zij kinderen in andere
landen en komen zo meer te weten over het leven van hun
leeftijdgenootjes!

12. Maak een vlaggenlijn

Een zendingsactiviteit tijdens de dienst (zoals een buitenlandse spreker of een zendingszondag)? Betrek de kinderen
erbij en maak met hen een vrolijke vlaggenlijn! Ieder kind
maakt een eigen vlaggetje met ons handige werkblad
(gratis). Samen vormen ze een mooie slinger. Leuk om de
kerkzaal of crècheruimte mee te versieren! Of om op te
sturen naar het zendingsproject van jullie kerk of mee te
geven aan de buitenlandse gast.

13. Doe mee met Biddag

Pompoenen planten, zonnebloemen meten; rondom Biddag organiseren we voor kinderen elk jaar een activiteit of
groeiwedstrijd. Doen de kinderen bij u in de kerk ook mee? In
de communicatie rond Biddag (8 maart 2017) hoort u meer!

14. Spaar met de spaartuin

Lekker knippen, kleuren en sparen maar! Met de leuke
spaartuin-actie van Verre Naasten sparen kinderen in één
week €7,50 bij elkaar voor een project. Hoe meer ze spa-

ren, hoe meer groenten ze mogen planten in hun moestuin-werkblad (gratis).
Het gespaarde geld van de ‘akker’ gaat naar een
moestuinproject in Oekraïne. Koppel deze leuke activiteit
bijvoorbeeld aan het kinderwerk, de bijbelclub of Biddag.

15. Organiseer een estafetterun

Nieuw is onze estafette-run #Haastjevoorjemaatje; een
leuke sponsorloop voor kinderen! Deze actie maakt hen op
een laagdrempelige manier bewust hoe zij kunnen bijdragen aan geloof delen wereldwijd. En met hun prestatie
zamelen ze tegelijkertijd geld in voor een van de zendingsprojecten. Tijdens deze estafette lopen kinderen met een
Bijbel in de hand een vooral bepaalde afstand over ‘de
wereld’. Zo dragen ze eraan bij dat het Evangelie de wereld
doorgaat! Voor het kind met de hoogste opbrengst is een
leuk prijsje beschikbaar. Actiematerialen (zoals een flyer
en sponsorlijst per kind) zijn gratis.

