Gebedsmail
Hier volgen wat tips om een goede gebedsmail te schrijven en te verspreiden. Hoe meer
gebed, hoe meer je ook mag verwachten van je week.
Voor wie schrijf je hem?
Eigenlijk wil je zoveel mogelijk mensen hebben die meebidden, maar zorg er in ieder geval
dat je de volgende mensen benaderd of ze hem willen ontvangen:
• Leden van de christelijke verenigingen in je stad. Naast dat het tof is als ze
meebidden zorgt dit er ook voor dat ze zelf meer worden meegenomen in wat er gaat
gebeuren.
• Mensen uit je lokale en ouderlijk huis kerken waar jullie langsgaan. Vraag aan elke
kerk waar je wat mag vertellen of je ook lijsten mag rond laten gaan waar mensen
zich kunnen inschrijven voor de gebedsmail. Kerkleden vinden het tof om op deze
manier betrokken te zijn en mee te krijgen wat er allemaal gebeurd. Daarnaast
kunnen ze soms ook meehelpen praktisch of financieel als er problemen opspelen.
• Je lokale studentwerkers en studentenpastors en anderen die op dit gebied actief
zijn.
• Je sprekers en gasten die komen helpen.
• Ieder ander die wil meebidden.
Bewaar de lijst met alle mensen die de gebedsmail ontvangen, zodat die volgend jaar weer
gebruikt kan worden. Bewaar ook ergens op de drive een map met foto’s van de lijsten
waarin mensen hebben toegezegd de gebedsmail te willen ontvangen in verband met AVG.
Wanneer verstuur je hem?
Stuur zo snel mogelijk nadat het Passion Team is samengesteld de eerste mail eruit naar
alle mensen die zich vorig jaar al hebben ingeschreven. Probeer daarna om de 2 a 3 weken
een mail te sturen. Vanaf 1 a 2 maanden van te voren iedere week en tijdens de week zelf
elke dag. En wat helemaal gewaardeerd wordt is als je in de periode na de Passion Week
ook nog zo nu en dan een mail stuurt met wat er is gebeurd naar aanleiding van de Passion
Week en follow-up.
Wat zet je erin?
• Hou het kort, bondig en duidelijk. Gemiddeld drie korte gebeds- en drie dankpunten.
Lange teksten worden niet gelezen, laat staan dat er voor wordt gebeden.
• Noem geen namen tenzij pseudoniemen.
• Kom terug op gebedspunten die verhoord zijn. Tof om te horen dat gebed werkt.
Reflecteer ook op hoe het gaat en hoe ver jullie zijn.
• Deel ook rustig je nood of als er dingen verkeerd zijn gegaan. Juist dan is gebed niet
verkeerd om te ontvangen.
Hoe?
Voor elke stad wordt een emailadres aangemaakt: jestad@Passionweek.nl. Gebruik dit
mailadres voor al je correspondentie (heb je deze nog niet mail: frederik@ifes.nl). Voor het
versturen van de gebedsmail kun je het beste een programma als Laposta of Mailchimp of
nog iets anders gebruiken. Hier kun je inzien of de mail is geopend en bij Laposta ook of die
gelezen is.

