
Vergeet ze niet!
‘Vergeet ze niet!’ is de kaartenactie van Kerk in Actie tijdens Advent om aandacht te blijven

vragen voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hoe kun je als gemeente meedoen?

Laat zien dat je erachter staat
Met de actie roepen we zoveel mogelijk mensen op een kaartje te sturen naar de

Tweede Kamer. Niet iedereen zal meteen in beweging komen. Een zetje in de rug

vanuit de kerk kan mensen er weer even aan herinneren of op het spoor brengen. Hoe

meer mensen meedoen, hoe krachtiger het signaal. Help gemeenteleden ook in actie te

komen en laat als diaconie en kerkenraad zien dat je de actie van harte ondersteunt.

Breng de actie onder de aandacht
Een geslaagde actie staat of valt met voldoende aandacht. Probeer de kaartenactie

daarom zo vaak mogelijk en op diverse plekken onder de aandacht te brengen. Een

paar suggesties:

● Toelichten in de dienst
Vraag tijden de dienst aandacht voor de actie, bijvoorbeeld bij de

afkondigingen. Vertel wat de actie inhoudt en hoe mensen mee kunnen doen.

Vraag of de predikant het ook mee wil nemen in de weken erna, bijvoorbeeld

door te bidden voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland.

NB Op de website van Kerk in Actie vind je de komende weken hele korte

filmpjes van bekende Nederlanders die een kaart op de bus doen. Je kunt

deze  filmpjes goed gebruiken om je boodschap in de dienst te onderstrepen.

● Nieuwsbrief en website
Zet een aantal zondagen een berichtje in de weekbrief en plaats ook een

bericht in het kerkblad en op de website. Maak het mensen zo makkelijk

mogelijk en vertel in een paar zinnen wat ze kunnen doen en waar ze meer

informatie kunnen vinden.



● Zet alles kort en krachtig op een rijtje
Maak een A4 van de tekst op de website van Kerk in Actie en zet er jullie eigen

aanbeveling bij. Zie www.kerkinactie.nl/vergeetzeniet. Maak er jullie eigen verhaal

van, zo worden mensen nog meer gemotiveerd om in beweging te komen.

TIP: deel de brief aan het einde van de dienst uit en doe er een postzegel bij.

Die neem je als diaconie voor je rekening. Zo wordt het A4 geen papier dat je

makkelijk weer weg legt, maar zullen mensen een kaart bij de postzegel

zoeken en versturen.

● Media
Hoe meer kaarten hoe beter, iedereen mag meedoen. Misschien lukt het om

in de plaatselijke krant of op de plaatselijke radio ruimte te krijgen voor een

stukje of interview. Verwijs daarin bijvoorbeeld naar de website

kerkinactie.nl/vergeetzeniet, waar mensen alle informatie op een rijtje vinden.

● Herhalen
Om de boodschap goed te laten landen en mensen in beweging te krijgen is

herhalen belangrijk. Zet het bericht daarom een paar weken achter elkaar en

herhaal ook het filmpje en de afkondigingen. Misschien heeft iemand de

eerste keer de boodschap gemist, maar weet je hem een tweede of derde

keer te bereiken.

Goed te weten
● Voor deze actie zijn bewust geen kaarten gemaakt die besteld kunnen

worden. Hoe meer verschillende kaarten, hoe verrassender de boodschap zal

zijn: zo wordt het daadwerkelijk een actie van iedereen die wil dat er iets

verandert aan het lot van vluchtelingenkinderen in Griekenland.

● Natuurlijk is de actie niet alleen voor volwassenen. Roep kinderen op een

mooie kaart of tekening te maken en er hun eigen boodschap op te schrijven.

● Vraag mensen de kaarten op tijd te versturen. Zo komt de boodschap nog voor

de Kerst binnen bij de kamerleden van de Vaste Commissie Justitie en

Veiligheid. Het reces van de Tweede Kamer is van 23 december tot 16 januari.

● Alle info is terug te vinden op www.kerkinactie.nl/vergeetzeniet.

http://www.kerkinactie.nl/vergeetzeniet

