
 

 

 

 

Extra tips voor het startweekend  

Door de coronamaatregelen zijn we letterlijk op afstand van de gemeente gezet. Veel activiteiten 

moesten het afgelopen seizoen op een digitale manier worden afgesloten of hadden een open einde. 

Het elkaar niet meer fysiek ontmoeten kan tot gevolg hebben dat ook jongeren losser van de 

gemeente komen te staan. Het is een uitdaging in deze ‘coronatijd’ elkaar als gemeenschap van jong 

en oud vast te houden. Voor het nieuwe seizoen is het daarom erg belangrijk om een concreet 

startmoment te organiseren, ondanks dat dit wat aanpassingen vraagt i.v.m. de anderhalve-meter-

regel. 

Organiseer de startactiviteiten zoveel mogelijk buiten! Denk aan een picknick waarbij iedereen zijn 

eigen eten meeneemt. Wanneer je rondom de kerk geen ruimte hebt, denk dan aan een park of 

recreatieterrein in de buurt. Deel eventueel vragen uit waarover gepraat kan worden. Zie bijlage 3 uit 

het startweekendkatern.  

Organiseer een luisterwandeling. Deel van tevoren een aantal vragen uit waarover tijdens de 

wandeling gesproken kan worden. Laat deelnemers (op anderhalve-meter) in tweetallen naast elkaar 

lopen en praten over de vragen. Na bijvoorbeeld tien minuten wissel je van wandel-/gesprekspartner 

en ga je opnieuw in gesprek met elkaar over de vragen. Voor geschikte vragen kun je bij diverse 

werkvormen kijken. Je kunt ook een stiltewandeling organiseren, deze wordt beschreven in bijlage 5 

van het startweekendkatern.  

Organiseer een fietstocht waarbij gemeenteleden in groepen langs bepaalde plekken komen waar 

een vraag of opdracht gekoppeld aan het thema ‘Goed om te horen’ kan worden besproken. Zie het 

startweekendkatern voor ideeën voor opdrachten. Hang bijvoorbeeld bij elke ‘stopplek’ een quote op 

(zie pagina 9) of een vraag om over door te praten (zie pagina 11 en 12). Je kunt ook kiezen voor de 

werkvorm/fietstocht ‘Een bijzonder verhaal’ uit het startweekendkatern (pagina 8).  

De werkvorm ‘Rondzendbrief’ is een mooie coronaproof werkvorm passend bij het jaarthema. Zie 

pagina 18 van het startweekendkatern. 

Werk met inschrijvingen voor jullie activiteiten. Zo kun je goed het aantal mensen in de gaten houden 

en kan in geval van corona achterhaald worden wie er aanwezig waren. Geef duidelijk aan dat de 

gegevens in geen geval met anderen worden gedeeld en na vier weken worden vernietigd. 

Gemeenteleden zijn niet verplicht om dit te delen, maar ze helpen elkaar er wel mee. 

Maak gebruik van de digitale vormen die jullie nu al gewend zijn om te gebruiken. Interview een 

aantal diverse gemeenteleden (jong & oud) over het thema ‘Goed om te horen’ en zendt dit uit 

rondom het startweekend. 

Deel in gemeente-appgroepen of jeugd-appgroepen de vraag welke Bijbeltekst (of lied) mensen heeft 

geïnspireerd en ze door willen geven aan anderen. 

 


