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In de uitvoering van dit jaarplan is rekening gehouden met de beperkingen die het Coronavirus met
zich meebrengt. Al onze activiteiten worden georganiseerd met de nodige maatregelen.

Delen / inspireren geloofsbeleving
•
•
•
•
•
•
•

We ondersteunen de doelen die aangeleverd worden door “kerk in actie”.
We ondersteunen graag de projecten, van de mensen die bij onze kerk betrokken zijn, die
ontwikkelingswerk verrichten.
We verlenen medewerking aan de Zendingszondag in november.
We verkopen broodjes gezond rond dankdag voor gewas en arbeid in november.
We bereiden voor en werken mee aan de dienst op zondag werelddiaconaat.
We houden een adventsschrijfactie en een paasgroetenactie voor gevangenen.
We houden zo mogelijk een maal per jaar een activiteit rond Israël en de Palestijnse
gebieden.

Verbindende activiteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We organiseren wekelijks Meetin11, waar gelegenheid is voor iedereen (kerkelijk en – niet
kerkelijk betrokken) om een kopje koffie te drinken en een praatje te maken. Dit sluit aan bij
het project “#Zo Dus” van de gemeente Voorst.
We leveren een bijdrage aan armoede en eenzaamheid, door financiële steun en organiseren
van acties, aan de voedsel- en kledingbank.
We zorgen voor een kerstgroet aan de ouderen van onze gemeente in samenwerking met
het pastoraat.
We organiseren een kerstgift voor gemeenteleden, maar vooral ook voor geselecteerde
groep mensen door burgerlijke gemeente, en voor voedselbanken.
Op 1 november organiseren we een herfstwandeling voor nieuwkomers.
Met de jeugd van 8 t/m 12 jaar organiseren we 20 november Sirkelslag en koppelen we aan
een collecte.
In februari organiseren we met omliggende gemeenten voor jeugd 12-16 jaar Sirkelslag
In mei organiseren we met Terwolde “Nacht zonder dak” met het ophalen van geld voor een
diaconaal doel.
Rondom Pasen organiseren we het project “Paas-engel”, waarbij we mensen
bezoeken/verrassen die het nodig hebben. We doen dit met inwoners/betrokkenen vanuit
het dorp.
We bieden aan en zoeken actief naar klusprojecten om samen met gemeenteleden uit te
voeren.

Voel en zichtbaar in dorp Twello
•
•

We willen een zorgzame kerk zijn voor een ieder, voor wel- en niet gemeenteleden.
We houden een bloemengroet in het dorp rond Pinksteren.

Meer vrijwilligers
•

We activeren gemeenteleden en niet-gemeenteleden om mee te doen en we zullen hierin
actief communiceren en organiseren.

