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Aan de hand van deze instructies kun je bij jou in de gemeente tijdens de Micha Zondag een 

omgekeerde collecte organiseren. Op deze manier kunnen jullie als gemeente gelijk na de 

dienst met elkaar aan de slag. 

Wat is de omgekeerde collecte?  

In plaats van iets in een collectezak/bak te stoppen halen gemeenteleden iets uit een 

collectezak/bak. In de collectezakken/bakken zitten kleine kaartjes, met daarop een uitdaging 

voor de komende week. Elke uitdaging geeft gemeenteleden de mogelijkheid om praktisch 

aan de slag te gaan met het thema schepping en klimaat. 

Voorbeeld kaartje:  

Op het kaartje staat de opdracht (kort en bondig) en laten we zien op welke gebieden deze 

actie impact heeft op de schepping. Daarnaast staat er een link op die je naar een 

webpagina brengt waar meer uitleg staat over de specifieke opdracht en tips en trucs te 

lezen zijn. Zie het voorbeeld kaartje hieronder.  
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Hoe organiseer je de omgekeerde collecte?  

Stap voor stap nemen we je mee in hoe je de omgekeerde collecte in jouw kerk/gemeente 

kan organiseren. Lees het in zijn geheel goed door voor je begint.  

VOORBEREIDING   

1. Kies een moment tijdens jullie Micha Zondagdienst waarin je deze collecte wil 

organiseren. Doet dit eventueel in overleg met degenen die betrokken zijn bij het 

organiseren en vormgeven van jullie dienst. Een paar momenten waarop je dit zou 

kunnen doen:  

a. Een speciaal moment tijdens de dienst. Advies: na de verkondiging.  

b. Tijdens of gelijk na de gewone collecte.   

c. Na de dienst als deurcollecte.  

 

2. Kies het moment waarop jullie de terugkoppeling willen doen. Het advies vanuit de Micha 

Zondag is om dit gelijk te doen op de eerstvolgende zondag na de Micha Zondag. 

Iedereen heeft het dan nog vers in het geheugen en zijn er de afgelopen week mee bezig 

geweest. Stem dit ook af met degenen die betrokken zijn bij het organiseren en 

vormgeven van jullie dienst.  

  

3. Bepaal hoeveel collectekaartjes je nodig hebt. Hoeveel mensen zitten er gemiddeld in 

jullie diensten? Je wilt niet te weinig briefjes in de collecte zak stoppen, maar je wilt er 

ook niet teveel printen.  

 

4. Print of kopieer zoveel kaartjes als je nodig hebt. Gebruik hiervoor de bijlage. We hebben 

geprobeerd deze kaartjes zo klein mogelijk te houden i.v.m. met inkt en papier gebruik. 

Overweeg om FSC/gerecycled papier te gebruiken. Op de eerste pagina staan alle 

kaartjes. Eventueel is er ook een wintervariant, deze staat meerdere keren afgedrukt op 

een aparte pagina zodat je zo min mogelijk papier hoeft te verbruiken om deze toe te 

voegen.  

 

5. Denk na over hoe je de collecte wil toelichten.   

 

a. Doe je dit mondeling vlak voorafgaand aan de omgekeerde collecte?  

Je kan het zelf doen maar eventueel kan de voorganger dit ook doen. Je kan een 

powerpoint ter ondersteuning gebruiken (die kan dan blijven staan als de collecte 

rond gaat). 

 Ik licht het zelf toe: bedenk dan voor jezelf wat je wilt vertellen.  

 Iemand anders licht het toe: bedenk dan wat diegene moet vertellen en 

overleg dit goed met hem/haar.  

b. Doe je dit alleen met bijvoorbeeld een powerpoint slide? Bereid deze dan voor en 

zorg dat deze terecht komt bij degene die de presentaties maakt en de beamer 

bedient op deze zondag. Zet er niet te veel tekst op! Het moet haast in één opslag 

duidelijk zijn.  

 

6. Bedenk hoe je de terugkoppeling wilt vormgeven. Hieronder staan een aantal ideeën, 

maar kijk vooral wat geschikt is voor jullie gemeente.  
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a. Deel ervaringen tijdens de dienst. Vraag mensen om met degene die om hen 

heen zitten kort te delen wat ze hebben gedaan en hoe ze het hebben gevonden. 

Ze kunnen hier ook de vraag/onderdeel uit de terugkoppeling van hun actie voor 

gebruiken.  

b. Kort moment van delen voor in de kerk/gemeente. Vraag 2 a 3 om te delen voor 

in de kerk.  

c. Drinken jullie koffie met elkaar na de dienst? Geef input voor gesprek tijdens het 

koffiedrink moment!  

Las eventueel 5 minuten in tijdens het koffiedrinken waarin iemand iets deelt. Kijk 

goed of er dan versterking nodig is of maak/zoek iets op wat als zeepkist gebruikt 

worden om vanaf te vertellen.  

VOORBEREIDINGEN OP DE MICHA ZONDAG  

7. Zorg dat je voor dat de dienst begint de collecte zakken of bakken klaar maakt met daarin 

de briefjes. Stem ook af met je diakenen/oudsten die rond gaan met de gewone collecte 

dat er dus een extra soort collecte is. Stem ook af wie er rond gaat. Doen dit de 

diaken/oudsten of vraag je hier speciaal anderen in de gemeente voor? Stem indien 

nodig ook nog even af met de predikant/voorganger zodat hij/zij weet wat er op welk 

moment gebeurd.  

 

8. Heb je een slide voor op de beamer? Check bij degene die deze bedient of alles klopt en 

in orde is.  

 

9. Leidt de collecte goed in. Met een duidelijk powerpoint of doordat jij of de voorganger er 

iets over verteld. Zie ook punt 5 bij VOORBEREIDEN. Denk er ook aan om mensen al te 

vertellen dat jullie er de volgende dienst met elkaar er op gaan terugblikken.  

VOORBEREIDING VOOR DE TERUGKOPPELINGSZONDAG  

1. Overleg met je predikant/voorganger of de groep mensen die jullie dienst voorbereidt op 

welke manier je de terugkoppeling gaat vorm geven.  

 

2. Afhankelijk van de vorm van terugkoppeling:  

a. Delen tijdens de dienst. Overleg met de predikant wat een goed moment is om dit 

te doen en laat dit door de predikant inleiden of doe dit zelf. Het is de bedoeling 

dat mensen gericht met elkaar in gesprek gaan.   

b. Vraag in de week tussen de twee zondagen in een aantal mensen om kort hun 

ervaringen te delen. Vragen die je ze mee kan geven: Hoe vond je het om dit te 

doen? Heb je nog tips voor anderen? Zijn er dingen die je echt lastig vond? Je 

kan mensen zelf wat laten vertellen of er eventueel een kort vraag gesprek van te 

maken.  

c. Heb je geen ruimte in de dienst om dit te doen dan kan je het ook tijdens het 

koffiedrinken na de dienst doen. Stimuleer mensen om na de dienst tijdens de 

koffie met elkaar na te praten. Dit kan door eventueel kaartjes met vragen op de 

koffie tafels te leggen of een aantal mensen te vragen om het gesprek aan 

zijn/haar (sta)tafel te stimuleren tijdens het koffie drinken. Vraag deze mensen 

dan gericht van te voren om dit te doen. Je kan ook een vraaggesprek tijdens de 

koffie doen of iemand iets laten vertellen of zijn of haar ervaringen.  
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EXTRA TIPS  

1. Maakt jullie gemeente gebruik van Facebook? Deel dan in de week tussen de Micha 

Zondag en de terugkoppeling tips op Facebook zodat mensen ook geïnspireerd raken. Of 

stimuleer mensen zelf om tips uit te wisselen. Je kan de inhoud op de website gebruiken 

om hier berichtjes voor te maken. Gebruik de #michazondag.  

2. Vraag gemeente leden om in de week van de omgekeerde collecte zelf te vloggen/foto’s 

te maken en ervaringen te delen op Social Media.  Eventueel kan je ook drie of vier 

mensen gericht vragen om dit te doen. Gebruik de #michazondag.  

3. Schrijf een verslagje met ervaringen en tips in het kerkblad/nieuwsbrief. Je kan de 

nieuwsbrief ook gebruiken om een ieder weer te herinneren.  

4. Als je van te voren aan de kerk/gemeente wil laten weten dat je hier met elkaar mee aan 

de slag gaat verklap dan nog niet te veel. Anders zijn mensen veel te voorbereid 

wanneer ze in de kerk komen en hebben sommigen van de opdrachten veel minder 

effect.  

5. Het kan natuurlijk zijn dat mensen binnen het huishouden verschillende kaartjes uit de 

collecte halen. Goed om dit ergens te benoemen en mensen te stimuleren om er in ieder 

geval één te doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De omgekeerde collecte is ontwikkeld in samenwerking met de Climate Stewards. Climate 

Stewards helpt jou je CO2 uitstoot te compenseren. Ze ondersteunen projecten in Ghana, 

Kenia en Mexico.  

 

 

 

 

http://www.climatestewards.nl
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