Lijst met ideeën en initiatieven
•

Met je kring lootjes trekken en je getrokken lootje een brief schrijven.

•

Houd een huiskamerfeest met een DJ die draait op de livestream.

•

Houd een filmavond met verenigingsgenoten door middel van Netflix Party.

•

Houd een pubquiz d.m.v. Kahoot

•

Duik eens in het archief om de foto's op te zoeken van de mooiste herinneringen van je
tijd op de vereniging en vul je/een fotoalbum!

•

Zoek een online preek op en bespreek die met je kring via Skype of iets vergelijkbaars.

•

Spelletjes spelen via discord. Leuke spelletjes:
o skribbl.io
o gartic.io
o Tabletop simulator
o Jackbox
o Minecraft servertje

•

Kring volgen via Discord werkt best wel goed. Bidden kan samen of bidpuntjes kunnen
gedeeld worden, zodat iedereen individueel de tijd kan nemen om ervoor te bidden. Nog
een alternatief is om één iemand aan te wijzen die via Discord bid voor alle puntjes.
Bijbelstudies worden binnen de Ichthusverenigingen verschillend ingericht:
o Iemand bereid de studie voor en de studie wordt samen gedaan.
o Iemand bereid de studie voor en iedereen doet de Bijbelstudie individueel thuis, de
week erop wordt de Bijbelstudie besproken.
o Iemand bereid de studie voor en tijdens de kringavond verdeelt de kring zich in
tweetallen om dan in die tweetallen de Bijbelstudie te doen en daarna weer bij
elkaar te komen.

•

Gebed:
o Gebedsbuddies instellen op kring.
o PrayerMate (en andere apps) kunnen gebruikt worden om gebedspunten te
ordenen en met elkaar te delen.
o Bij Ichthus Utrecht is ook het initiatief vanuit hun M-team gekomen om via
videobellen met elkaar te bidden. Dit kan zowel in de groep als persoonlijk met
iemand van de commissie. Daarnaast hebben ook een paar leden bedacht om
iedere zondagavond een worship-avond te houden via videobellen.

•

Via de Discord app verschillende 'woonkamers' maken, zoals studeerruimtes,
vergaderruimtes, maar ook bijv. je favoriete borrelplek om gezellig wat te kletsen en samen
muziek te luisteren.

•

Het bestuur van Ichthus Zwolle heeft geïnteresseerden ingedeeld in trio's. Dit zijn dan
drietallen die elkaar gedurende deze tijd in de gaten houden en betrokken blijven op elkaar.
Ook krijgen ze een lijst met ideeën van het bestuur wat ze met elkaar kunnen doen. Op
deze manier kun je ook eens andere Ichthianen spreken.

•

Een Ichthusgelooft appgroep waarin iedereen teksten/liederen/overdenkingen kan sturen
zodat je elkaar kan bemoedigen.

•

Navigators stuurt nu een extra nieuwsbrief onderverdeeld in drie categorieën: verbinding
met God, gerechtigheid en missie, en quarantaine-vermaak

•

Vlogs en kleine workshops met elkaar delen.

•

Blijf actief door middel van verhalen/vlogs/podcasts
o C.S.R. Delft heeft nu “C.S.R. TV” waarbij de leden input kunnen leveren.
o Een podcast maken (door bestuursleden over bijvoorbeeld het beleid of juist door
de leden in te sturen).
o Bij Ichthus Utrecht is het bestuur begonnen met een YouTubekanaal vóór en dóór
Ichthianen. Ichthianen kunnen filmpjes opsturen waarbij ze bijvoorbeeld een
kookfilmpje sturen, een overdenking geven of tips geven om te doen in
quarantaine. Alles mag. Deze worden samengevoegd en iedere donderdagavond
(hun normale verenigingsavond) komt hij online. Zo blijven ze als vereniging toch
nog een beetje op de hoogte van elkaars leven.

•

Organiseer een 24/7 prayer.

•

Sommige Ichthusverenigingen houden een corona-ledenlijst bij waarin ze bijhouden welke
mensen nog in de studentenstad zijn en welke mensen bij hun ouders (voor het sturen
van kaartjes naar het goede adres en om inzicht te krijgen in of er mensen alleen zijn in
hun studentenkamer).

•

Ichthus Leiden had een lezing via Zoom. De spreker vond het goed de lezing via zoom te
doen. Ze deelde tijdens de lezing haar scherm zodat iedereen met de powerpoint mee
kon kijken. Na die tijd konden via de chatbox vragen gesteld worden en kon er zo toch
een Q&A sessie plaatsvinden. In plaats van een fles wijn kreeg ze een cadeaubon van de
Gall&Gall opgestuurd haha.

•

Als je vereniging een huis heeft met veel muzikale huisgenoten, hen een livestream laten
verzorgen met verzoeknummers.

