
 

Checklist voor themadienst 
Een themadienst is een uitstekende manier om te gaan oogsten. Met andere woorden je wilt nu dat 

mensen sponsor worden. En dat gaat niet vanzelf. Daarvoor heb je gewerkt aan de bekendheid en 

betrouwbaarheid van het Kinderadoptieplan. (lees hier hoe je dat kan doen). 

Het meest ideale zou zijn als je creatief te werk kunt gaan. Betrek anderen erbij. Niet alleen de 

zendingsraad. Maar juist ook het kinderwerk, de jeugd, de muziek en dans. En nodig je de dominee 

uit, of deze keer iemand anders?  

Tip: je hoeft niet alles alleen te kunnen. Het lichaam van Christus bestaat uit vele dele. 

Wanneer Omschrijving van de actie Wie gaat 
dit doen? 

Gereed? 
ja / nee 

Ver voor de 
presentatie 

Met NMI afstemmen dat er een zondag komt voor het 
Kinderadoptieplan. Net zoals WEF en Albasten Fonds 
 

  

 Als NMI akkoord is, dan datum prikken 
 

  

 Met de spreker, die op die zondag spreekt, afstemmen over 
het onderwerp. Vraag of zijn preek over hetzelfde thema kan 

  

 Wie kan je nog meer bij deze themadienst betrekken? 
Zondagsschool, Jeugd, de muziekgroep, dansgroep,  . . . . .  
 

  

 Wat zouden degene die je betrekt kunnen doen? 
 

  

 Wie gaat de presentatie geven? 
Dat hoeft niet per sé iemand vd NMI te zijn. Zoek iemand die 
gewend is te spreken en een hart voor de zending heeft. 

  

 Leg aan de spreker uit dat het bij het Kinderadoptieplan om 
emotie gaat. Vraag of hij/zij een van de verhalen kan lezen 
(zie: www.kinderadoptieplan.nl/nmi). 
Vraag nadrukkelijk of er een oproep gedaan kan worden om 
sponsor te worden. (bv via de invulkaarten) 
Het doel van deze zondag is om sponsors te werven! 
 

  

Twee weken 
voor de datum 

Overleg met de spreker over het thema   

 Heb contact met de spreker over het thema 
 

  

 Check of je voldoende promotie materiaal hebt. 
Bijvoorbeeld de uitdeelkaarten, pennen, etc. 

  

Een week voor 
datum 

Aankondigen in nieuwsbrief, nieuwsmailing, Facebook, 
website, etc 
Dat is het zaaien!  

  

https://www.kinderadoptieplan.nl/wp-content/uploads/2018/06/Tips-en-checklist-voor-het-maken-van-een-bericht-tbv-blog-Facebook-of-nieuwsbrief.pdf
http://www.kinderadoptieplan.nl/nmi


 

Tot slot: we willen je graag helpen. Maar zijn ook zeer benieuwd hoe het gegaan is. Hou je ons op de 

hoogte? 

 Check of PowerPoint klaar is. Wordt het standaard 
PowerPoint sjabloon van het Kinderadoptieplan gebruikt? 
(zie: www.kinderadoptieplan.nl/nmi). 

  

 Vraag personen (NMI, of collectanten?) om tijdens de dienst 
de ingevulde kaarten op te halen 
 

  

 Check wie de techniek doet en of hij de presentatie heeft 
ontvangen 

  

Op de dag zelf Deel de kaarten bij de ingang uit, of leg ze op de stoelen 
 

  

 Check of de roll-up banner op het podium staat   

 Check nogmaals of de presentatie bij de mensen vd techniek 
is ontvangen 

  

Na afloop vd 
dienst 

Verzamel de ingevulde kaarten en stuur ze naar het 
Kinderadoptieplan. Dat mag per post. (Als je vertrouwt bent 
met de digitale wereld, dan mag het ook digitaal) 
Zie de website voor de adressen: 
www.kinderadoptieplan.nl/contact  
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