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KERKBLAD EN WEBSITE

Schrijf met vaste regelmaat een berichtje over HipHelpt in het kerkblad, website of sociale media van de
kerk/parochie. Laat vrijwilligers aan het woord in een blog (voorkom publicatie van privacygevoelige
informatie). Login met uw account op www.mijnhip.nl en kijk bij 'Downloads' voor voorbeelden van een
kerkbladartikel of vraag een stukje aan via uw lokale team of info@hiphelpt.nl

BIJEENKOMST VRIJWILLIGERS

Organiseer als kerk een bijeenkomst voor de hulpbieders. Leuk is ook om een keer met elkaar te gaan eten.
Onderwerp kan zijn:
Hulpbieders nogmaals informeren waarom u als diaconie met HiP wil werken. Wat is de drijfveer van de
kerk? Een stukje Bijbelse overdenking.
Hulpbieders met elkaar kennis laten maken en ervaringen uitwisselen.
Als diaconie de hulpbieders bemoedigen.

PRESENTATIE AAN HELE GEMEENTE

Geef als diaconie/caritas of HipHelpt-contactpersoon een presentatie op een gemeenteavond of tijdens een
themadienst Diaconaat om de hele gemeente (nogmaals) te informeren. Draai een HipHelpt-informatiefilmpje.
Tips vanuit HipHelpt:
Zorg voor een aankondiging in een dienst voorafgaand en neem een artikel op in het kerkblad of de
website van de kerk.
Via uw account op www.mijnhip.nl kunt u een PowerPoint-presentatie en een wervend informatiefilmpje
downloaden.
Zorg dat mensen zich meteen kunnen inschrijven. Leg inschrijflijsten klaar met naam en e-mailadres. Deze
mensen kunnen we dan een e-mail sturen met een link naar het inschrijfformulier. Of regel een laptop met
een internetverbinding (www.HipHelpt.nl).
Misschien is er ruimte voor een diaconale collecte in de dienst. Daarmee kunnen ook gemeenteleden die
geen mogelijkheden hebben om zelf hulp te bieden, toch betrokken worden en bijdragen aan het werk van
HipHelpt in uw plaats.

KORTE UPDATE

Plan halverwege het jaar in een kerkdienst een kort moment om een update te geven van het werk dat de
hulpbieders doen. Vraag een of twee hulpbieders voor in de kerk en stel hen enkele vragen hoe zij het werk
ervaren.

HIPHELPT OP MICHA ZONDAG IN OKTOBER

In oktober vindt de jaarlijkse Micha Zondag plaats. U kunt deze dag aangrijpen om het thema
gerechtigheid, en in het bijzonder sociale gerechtigheid onder de aandacht te brengen. De hulp die uw
kerkleden via HipHelpt bieden is een vorm van sociale gerechtigheid dichtbij. Meer informatie over de
Micha Zondag: www.michazondag.nl

HIPPE ATTENTIE

In de decembermaand zijn veel mensen (extra) eenzaam. Denk eens terug aan alle mensen die door uw kerk
in het afgelopen jaar zijn geholpen, en zet in de agenda om rond de kerstdagen deze hulpvragers een kleine
attentie te geven. Denk dan aan een fruitmand, een mooie kerstster (plant) of een zelfgemaakte lekkernij.
Heeft uw kerk nog niet zo vaak mensen geholpen? Ga dan in deze maand op een andere creatieve manier
aan de slag. Ga bijvoorbeeld met een groep hulpbieders eens kerststukjes maken en deel deze uit in
verzorgings- of verpleegtehuizen in de buurt, en doe er een HiP folder bij.
Zit er voor u geen passend idee bij, maar kunt u wel zelf iets verzinnen?
Voelt u zich vrij om creatief te zijn en zoek iets wat bij uw kerk/parochie past.
Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op, misschien kunnen wij u
verder helpen.

