
 

Actueel - Verhalen vanuit de Protestantse Kerk  
 

 

 

Nieuwjaarsboodschap: een offline jaar gewenst!  

 

 

 

"Corona hield ons in 2020 in de greep. Door 

de steeds veranderende maatregelen werd 

een groot beroep gedaan op flexibiliteit en 

verantwoordelijkheid van gemeenten," aldus 

Jurjen de Groot. Hij hoopt dat we in 2021 

weer ‘gewoon’ naar de kerk kunnen. "Weer 

die geloofsgemeenschap zijn waardoor we 

dichter bij God, bij elkaar en de wereld 

komen." Lees verder  
 

 

Bevestiging ambtsdragers: ideeën uit het land  

 

 

 

In deze maand worden traditiegetrouw in 

veel gemeenten nieuwe ambtsdragers 

bevestigd. Hoe doe je dat in tijden van 

corona? Een aantal gemeenten hebben hier 

al ervaring mee en delen graag hun 

oplossing. Lees alle ideeën 

 

Nieuwsoverzicht 

 

 

  

 

Actueel - Protestantse Kerk in de media  
 

 

 

Radiofreak, 30 december: Nietalleen krijgt vervolg op radio 5 

Friesch Dagblad, 2 januari: De agenda van Marco Batenburg zag er eerst heel gewoon uit, 

maar toen kwam corona 

NOS, 3 januari: Kerkdienst 'on demand' en interactieve sabbat: digitale diensten doen het goed 

 

 

 

Agenda  
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Online colleges 

Op 28 januari geeft prof. dr. G. Buijs een 

online college over de ziel in de 

samenleving. Dit college is de start van een 

maandelijkse collegereeks in 2021 op basis 

van de kerkelijke en ethische thema’s die de 

afgelopen jaren door de synode zijn 

behandeld. De colleges zijn bedoeld voor 

synodeleden, predikanten en kerkelijk 

werkers. Aanmelden 

 

 

28 januari | 25 februari  

 

 

 

Materiaal & dienstverlening  
 

 

 

 

Leiding geven aan de gemeente 

De kerkenraad geeft leiding aan de 

gemeente en wordt gevormd door de 

ambtsdragers van deze gemeente. Om 

goed te functioneren stelt de landelijke kerk 

diverse modellen en gespreksmateriaal ter 

beschikking. Lees meer 

 

   
 

 

Lees ook: Stap voor stap - het werk van de beroepingscommissie  

 

 

Training  
 

 

 

 

Webinars GroeneKerken 

GroeneKerken organiseert in 2021 webinars 

over duurzaamheid in de kerk. Met deze 

webinarreeks inspireert GroeneKerken 

(aankomende) groene kerken om duurzame 

stappen te zetten, door het delen van kennis 

en ervaringen. Ook iets voor uw 

gemeente? Meer informatie en aanmelden  
 

 

14 januari | 18 februari | 18 maart | 15 april  
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Nieuwe vacatures  
 

 

 

Kerkelijk werker Bovensmilde (14.4 uur) | Jeugdwerker Leiden (16 uur) | Predikant 

Renesse/Noordwelle en Scharendijke (40 uur) | Predikant Berltsum (28 uur) 

 

Alle vacatures 

 

 

Bekijk ook: beroepingsberichten van afgelopen week  

 

 

 

 

Campagne #Nietalleen: doet uw gemeente ook mee?  

In deze tijd, waarin veel mensen zich somber of eenzaam voelen, is het belangrijk om uw 

omgeving te laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Wilt u mensen in uw gemeente laten 

weten dat ze niet alleen zijn? Breng licht: deel een kaarsje uit en koppel daar een kleine actie 

aan. 

 

 

Volg ons online  
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Meer dan 25.000 mensen ontvangen deze nieuwsbrief al. Ook de vrijwilligers en ambtsdragers 
in uw gemeente? Stuur hem door!  
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