Planning laatste weken tot VVB verhogingsactie
Week 39
Woensdag 27 september
• Brief drukken
• Posters drukken
Donderdag 28 september
• Tekst beamer sturen
• Tekst afkondiging sturen
• Tekst kerkblad sturen
Vrijdag 29 september
• Insturen teksten beamer en afkondiging
• Insturen kerkblad
• Posters ophalen bij drukker
• Brieven en enveloppen ophalen bij drukker
• Dividers, elastiek en alfabet- en achternaamlijst op groot format bij drukker
• Uitleg en oproep vrijwilligers vastleggen op kerkenraad (zeggen waar, wanneer ze
moeten komen voor uitleg)
Zaterdag 30 september
• Ophangen poster op prikbord
• Televisiescreen in hal regelen dat hij aangaat op zondag met poster.
• 12 zoekbakken regelen voor envelopuitgifte
Zondag 1 oktober
• Afkondiging kerkenraad
• Beamertekst passeert.

Week 40
Maandag 2 oktober
• Inzamelbussen bij ISEE ophalen
• Brieven invouwen en bundelen sessie 1
• Doorgeven aan consistorieregelaar over uitleg voorafgaand aan dienst
• Vrijwilligers rond en hen mailen over uitleg en klaarzetten za. avond 6 okt. 19.00 uur.
Dinsdag 3 oktober
• Brieven invouwen en bundelen sessie 2 (indien nodig)
• P.s. Woensdag is KAZ voor evt. update indien door ons gewenst.
Donderdag 5 oktober
• Tekst beamer

•

Tekst afkondiging (incl. intro op aankondiging van Meindert)

Vrijdag 6 oktober
• Insturen teksten beamer/afkondiging.
• Uitleg vrijwilligers over systeem voorbereiden.
• Bezorging kerkblad (niet door ons)
Zaterdag 7 oktober
• ’s Avonds om 19.00 uur klaarzetten tafels.
• Prints met verdeling achternamen naar kerk.
• Bakken naar kerk, ook wat pennen mee.
• Twee inleverbussen klaarmaken, neerzetten.
• Uitleg vrijwilligers geven hoe het werkt/wat we verwachten.
Zondag 8 oktober
Ochtend
• Commissie om 09.00 aanwezig.
• Vrijwilligers uiterlijk om 09.15 aanwezig.
• Broeders bij ingang kerkgebouw om allen naar tafels door te wijzen
• ’s Ochtends helpen voor en na de dienst (indien nodig) bij uitgifte.
• Praatje voor dienst, na aankondiging kerkenraad: Meindert
Middag
• ’s Middags commissie om uiterlijk 16.15 uur aanwezig.
• Vrijwilligers om uiterlijk 16.15 uur aanwezig.
• Broeders bij ingang kerkgebouw om allen naar tafels te verwijzen
• Helpen voor en na de dienst (indien nodig) bij uitgifte.
• Na koffiedrinken bussen legen en weer in kantoortje zetten.
Avond
• Overgebleven enveloppen in bakken herstructureren.
• Tellen aantal ingeleverd eerste inleverdag.
Zondag contact met broeders over distributie van resterende enveloppen.

