Förslag missionsprojekt
Under förra året fick vi i uppdrag att komma med förslag på missionssatsning i
församlingen. Vi hade under våren 2020 flera träffar, därefter tog vi en paus pga Corona,
men har nu återupptagit arbetet.
I ett första steg reflekterade vi över vad som är viktiga kvalitéer i ett missionsåtagande. Det
främsta önskemålet var att missionen ska innebära hjälp till självhjälp - gärna med en lokal
förankring. Vi önskade att missionen ska möta barns behov, vara uppföljningsbar och gärna
konkret för barnen i vår församling. Vi ville också att missionen skulle vara en kombinerad
evangelisk och social insats. Missionen behöver kunna fungera stabilt även om vi som
församling inte har full koll eller behöver avsluta vårt åtagande.
Vi har utifrån detta titta på flera olika alternativ utifrån personliga kontakter och kontakt med
Equmenia. Det förslag som vi har landat i är Open Doors samarbetsprogram "Standing
strong together". Som församling innebär åtagandet att:
•

Be regelbundet för deras behov, både enskilt och med hela församlingen.

•

Stödja akut nödhjälp, upprop och kampanjer som ger praktiskt stöd.

•

Avsätta minst en söndagsgudstjänst per år för att tala om den förföljda kyrkan

•

Ge minst en gåva eller kollekt per år för att stärka dem på lång sikt.

•

Utse en kontaktperson i församlingsledningen som vi kan kommunicera med.

Open doors stöttar oss genom att
•

Skicka ut mail kvartalsvis med uppdaterad information, böneämnen och inspiration.

•

Erbjuda årliga besök av en talare från Open Doors som berättar om den förföljda
kyrkan.

•

Inbjuda församlingsledningen att resa med oss, samt möta förföljda kristna på besök i
Sverige.

•

Informera om våra senaste upprop och kampanjer.

•

Förse er med inspirerande resurser som engagerar hela församlingen, såsom era
bönegrupper, er ungdomsverksamhet och söndagsskola.

Vi tror att detta kan vara ett missionsengagemang som på olika sätt kan engagera både barn
och vuxna i församlingen. Vi kan själva styra hur stor den ekonomiska insatsen ska vara. Vi
uppfattar att detta engagemang stämmer överens med de kvalitéer som vi önskar se.
För mer info, se följande broschyr https://drive.google.com/file/d/13IRRRRBYYUJFnlkPVtqPAQLkY4ILyhW/view?usp=drivesdk
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