Actie-ideeën: Sluit aan bij wat er is!
Collecte: zet de verdubbelaar in
Zet de verdubbelaar in! Verdubbel de opbrengst van uw collecte. Meld uw gemeenteleden
vooraf in de zondagsbrief of in de collecte-afkondiging tijdens de dienst dat de diaconie de
collecte verdubbelt. Zo moedigt u uw gemeenteleden aan om meer te geven.
Collecte: ‘offerblok’
Besteed de uitgangscollecte/offerblok gedurende de looptijd van de actie van de
Samenwerkende Hulporganisaties (SHO, giro555) aan de slachtoffers op Sulawesi. Een
offerblok kunt u uitbeelden in de vorm van een groot blok achterin in de kerk met daarop
bijvoorbeeld een schaal waar gemeenteleden hun giften in kunnen doen.
Koek of taart bakken en verkopen na de dienst
Vraag een aantal mensen om koek of een taart te bakken voor bij de koffie en thee na de
dienst. Deze lekkernijen verkoopt u bijvoorbeeld voor 1 of 2 Euro per stuk. De opbrengst
komt ten goede komen aan de slachtoffers op Sulawesi.
Organiseer een maaltijd of high tea thuis of in de kerk
Organiseer bij u thuis of in de kerk een high tea of een maaltijd, zoals een Indonesische
rijsttafel. Nodig mensen uit en vraag om een financiële bijdrage die ten goede komt aan
Sulawesi. Open de avond met een lied of gebed uit de liturgiesuggesties, zie
www.kerkinactie.nl/sulawesi.
Sluit aan bij wat er is
Roep groepen die bijeenkomen (seniorensoos, bijbelkringen, jeugdclub, etc.) deze en
volgende week op om aandacht te besteden aan de ramp op Sulawesi bijvoorbeeld door
samen een lied te zingen of de mensen in nood te gedenken in het openingsgebed, zie de
liturgiesuggesties op www.kerkinactie.nl/sulawesi. Collecteer tijdens deze bijeenkomsten om
geld op te halen voor de slachtoffers.
Zamel lege flessen in
Vraag kinderenen/of jongeren om zoveel mogelijk lege statiegeldflessen op te halen voor de
slachtoffers op Sulawesi. Een coördinator die de flessen (of het statiegeld) in ontvangst
neemt en zorgt voor de overmaking aan Kerk in Actie en koppelt het resultaat terug naar de
gemeente.
U kunt uw gift of de collecte-opbrengst overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457
457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. noodhulp Sulawesi.

