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Tips & Tops

‘Kom van je troon!’

Talentenjacht
Het afgelopen jaar hebben we veel
gesprekken gevoerd met verschillende
groepen uit de gemeenten. We ontdekten
dat de Bond vol zit met getalenteerde en
gepassioneerde mensen. Dat talent willen
we inzetten! Om elkaar te dienen.
Hiervoor is het nodig om te weten wat
voor talent er binnen de gemeenten is. Op
dit moment zijn we opzoek naar
gepassioneerden en getalenteerde op het
gebied van:
- Theologie
- Kinderen en jongeren
- Zending
- Administratie/financiën
In de bijlage van deze brief vind je hierover
extra informatie en een formulier om de
talenten binnen jullie gemeenten op te
geven.

Jong & Bond
Kampus 2021 - Kom van die bank af!
Kampus 2021 staat gepland op zaterdag 26
juni. Normaal gesproken gaan we met alle
jongeren van de Bond een weekend weg,
maar i.v.m. corona en de maatregelen is
dat helaas niet mogelijk. Dus hebben we
wat anders bedacht. ‘Kom van die bank af!’
is het thema van dit seizoen & de titel
verklapt het al: we gaan aan de bak!
Door begin van de middag samen online te
komen voor ontmoeting & opening, om
vervolgens met je eigen vejo
geld/goederen in te gaan zamelen voor de
plaatselijke voedselbank om daarna samen
te gaan eten en tot slot nog online samen
te komen voor een vejo tegen vejo battle!
Klinkt goed hé?! Wil je meer weten en/of
jouw jeugdgroep aanmelden? Mail dan
naar vejokampus@hotmail.com

Deel 1
‘Kom van je troon!’ zijn de woorden die de afgelopen tijd door mijn hoofd
klinken. De aanleiding voor deze woorden begon in de aanloop naar Pasen. God
die neerdaalt van Zijn troon om met ons te zijn, door Zijn zoon Jezus. Hij liet
niet alleen zijn thuis, heiligheid en rijkdom achter om met ons te zijn, het kostte
Hem uiteindelijk zelfs Zijn leven.
Dat verwondert mij!
In mijn zoektocht om Jezus te volgen word ik bewust gemaakt van mijn eigen
‘rijke’ bubbel. Hoe zij mij beïnvloedt in mijn keuze voor woonomgeving,
vrienden, bezit, tijd- en geldverbruik. Ergens zit ik ook op een troon. En heel
eerlijk; ik zit er heerlijk! Het is veilig en vertrouwd en soms voelt het leven zelfs
een beetje af.
Maar dan klinkt weer die uitnodiging: ‘Kom van je troon!’
Het is gek maar zij beangstigt en bemoedigt mij tegelijk.
Angst omdat ik ergens helemaal niet goed weet hoe ik van die troon af moet
komen; laat staan wat ik dan vervolgens aan tref.
Tegelijkertijd voel ik mij bemoedigt omdat ik in mijn zoeken en mijn angst niet
alleen ben, maar mij geleidt mag weten door de Geest van Pinksteren.
Dit is een vers proces; dus ik kan helaas nog geen ontdekkingen met jullie
delen. Wel wil ik jullie uitnodigen om samen met mij dit proces aan te gaan, als
individu en/of als gemeente:
- Hoe ziet jouw troon eruit?
- Waar is hij op gebouwd?
- Wat weerhoud je om af te treden?
Wordt vervolgd!
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Tot bloei komen!
Voor de voorjaarsvergadering is er het
tijdschrift: tot bloei komen ontwikkeld. De
tijdschrift geeft op een leuke manier
inzicht in de ontwikkelingen rondom het
beleidsonderzoek en hoe we als Bond
hopen de toekomst tegemoet te treden.
Deze is vervolgens zowel digitaal als fysiek
verspreid aan de gemeenten.
Via info@bondveg.nl kun je het tijdschrift
opvragen en sturen we je een exemplaar
tegemoet!

Missie & zending
Ontwikkelingen Oekraïne
In Oekraïne gaat het nog steeds niet goed.
Er overlijden nog steeds een heleboel
mensen aan de gevolgen van corona.
Bemoediging is dan ook hard nodig, dit kan
door bijvoorbeeld een kaartje te sturen.
Neem contact met mij op voor de
adressen.
Opslag goederenactie
Vanwege corona is het onzeker wanneer
de goederenactie door kan gaan. Veel
gemeenten hebben al wel een hoop
ingezameld. Op het Bondsbureau zijn we
aan het inventariseren of er opslagruimte
nodig is. Mochten jullie de spullen niet
meer kunnen herbergen. Laat het ons
weten! Dan gaan wij opzoek naar een
oplossing.

Voorjaarsvergadering afgelopen 29 mei
Afgelopen zaterdag vond de voorjaarsvergadering voor het eerst plaats via Zoom.
De vergadering was van 10:00- 12:00 met wel ruim 50 deelnemers vanuit de Bond.
Het was even spannend i.v.m. de wifi en deze format, maar wat is het goed
verlopen! Het was fijn om elkaar te zien en te spreken, ook al was het digitaal.
Ontmoeting en gesprek stond dan ook tijdens deze vergadering centraal. A.d.h.v.
een interview met Leo van Hoorn (beleidsadviseur) en mijzelf is er een
terugkoppeling geweest van het onderzoek. In kleinere groepen is er vervolgens
over doorgepraat en zijn er thema’s en onderwerpen opgehaald om in de toekomst
met elkaar over door te praten. Na een korte pauze is er een leersessie gegeven
door het aandachtsveld identiteit a.d.h.v. de vijf vingers, die de kern van de
identiteit van de Bond samenvat. Ook hierover is in kleine groepjes gepraat en
gedeeld over hoe we dit terug zien in onze eigen plaatselijke gemeenten. Kortom;
het was een waardevolle en inspirerende ochtend!

Dank!
Afgelopen 18 maart ben ik 30 jaar
geworden en wat hebben jullie mij
verrast. Ik heb ongelofelijk veel
kaarten van jullie ontvangen. Ze
bleven maar binnenkomen! Ik heb
van de kaarten een prachtige
slinger gemaakt en in de
woonkamer opgehangen. Vanwege
corona kon ik deze bijzondere
leeftijd niet echt vieren, maar door
al die kaarten voelde ik mij toch nog
ontzettend jarig. Dank jullie wel!!

Dank & Voorbede
-

De ontwikkelingen rondom corona in Oekraïne en elders op de
wereld;
Froukje Wesseling gemeentelijkwerker in Burgum en Harkema
heeft de Oriëntatie cursus afgerond!

Goederenactie 2021 afgelast!
Vanwege de omstandigheden rondom
corona is de goederenactie voor dit jaar
afgelast. Op dit moment is het niet
mogelijk om kleding die kant op te sturen.

Mocht u uit deze brief dingen willen doorgeven aan uw gemeenteleden, dan mag
dat altijd!
Jonne Knevel
Werkzaam: di - woe - do
gemeenteregiocoach@bondveg.nl
06-21456001
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TALENTENJACHT!
Aanmeldformulier

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is opzoek naar mensen die getalenteerd en gepassioneerd zijn op
onderstaande gebieden. Denk aan iemand die theologisch geschoold is, een juf/leraar of een vrijwilliger met
een hart voor jongeren, iemand die zich inzet op het gebied van zending en/of missionaire presentie of iemand
die zich graag bezighoudt met cijfers. Naar deze mensen zijn wij opzoek!
“Waarom?”
Dat is een goeie vraag!
In de toekomst willen we meer samendoen en samen werken. Het idee is om op projectmatige wijze aan de slag
te gaan. Per project willen we gebruik maken van de deskundigheid die er binnen de gemeente is. We vragen
dus niet om een langdurige commitment, maar om maximaal 3 keer mee te werken of een bijdrage te leveren
aan een project. Klinkt aantrekkelijk toch?
Misschien zijn er mensen binnen de gemeente die op deze manier de Bondsgemeenschap willen dienen. Leuk!
In onderstaand tabel kun je ze opgeven.
Wij zullen dan vervolgens contact met hen opnemen, om te horen hoe zij hun talent het liefst zouden inzetten.
Meer vragen hierover? Schroom dan niet om contact op te nemen.
Voor nu alvast ontzettend bedankt voor je medewerking!
Hartelijke groet,
Jonne Knevel
06-21456001

Ingevuld door:
VEG gemeente:

Naam

Tel.

E-mail

Toelichting

Theologie
Kinderen/jongeren
Zending
Administratie/Financiën
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