
#blijfinmijnliefde: Bidt uw gemeente mee in deze Week van Gebed? 

 

 

Ideeën uit het land  
 

 

 

Week van Gebed  

 

 

 

Deze week is de jaarlijkse Week van gebed 

voor eenheid van christenen. Christenen 

bidden in deze week samen voor eenheid. 

Deze gebedsbeweging begon al ruim 150 

jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. 

Naar schatting doen in Nederland zo'n 

200.000 mensen jaarlijks mee met het 

initiatief. Dit keer is het thema 

#blijfinmijnliefde. Deze oproep is een oproep 

van Jezus zelf uit Johannes 15. Lees hier 

hoe gemeenten deze week invulling geven  
 

 

Verdieping  
 

 

 

Hoe de Nieuwe Kerk in Utrecht vermenigvuldigde  

 

 

 

Door een toeloop van met name jonge 

mensen barstte de Utrechtse Nieuwe Kerk 

uit haar voegen en splitste onlangs. De 

aantrekkingskracht van deze gemeente zit in 

een mix van kenmerken die maakt dat veel - 

vooral jonge - mensen zich aangetrokken 

voelen. Wat is het geheim? Lees verder  
 

 

Nieuwsoverzicht 

 

  

 

Thema van de week - Missionair werk  
 

 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=23c4b4358c&e=eb66d33697
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=cd094d5876&e=eb66d33697
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=cd094d5876&e=eb66d33697
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=3407b42cad&e=eb66d33697
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=012ecc6a85&e=eb66d33697
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=364acf5b67&e=eb66d33697
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=edeb88afe0&e=eb66d33697
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=e2ff2ac458&e=eb66d33697


 

 

Geïnspireerd door het verhaal van de 

Nieuwe Kerk in Utrecht? Kijk dan eens op 

de themapagina Missionair werk. Daar vindt 

u ideeën en materialen om als gemeente 

missionair te zijn. Van eenvoudige 

missionaire initiatieven tot informatie over 

pionieren. Ga naar de pagina  
 

 

Nieuwe materialen en tips voor gemeenten  
 

 

 

 

Training Leiden van uitvaartdiensten 

door gemeenteleden  

Wilt u - onder verantwoordelijkheid van uw 

kerkenraad - als gemeentelid uitvaarten 

leiden? Bijvoorbeeld om uw predikant te 

ondersteunen? Deze praktische training 

behandelt alle aspecten van een 

uitvaartdienst, van voorgesprek met de 

familie tot het houden van een overdenking. 

De training vindt online plaats met een 

fysieke einddag (wanneer dit weer mogelijk 

is).  
 

 

Op maandagavond 8 februari start de online training. 

Meer informatie en aanmelden  

 

 

 

 

De Paasgroetenactie coronaproof 

organiseren in uw gemeente  

Ook in 2021 organiseren de Protestantse 

Kerk en Kerk in Actie de Paasgroetenactie 

om gedetineerden een bemoedigende groet 

te sturen met Pasen. Juist in deze tijd 

kunnen gevangenen een hart onder de riem 

goed gebruiken. Doet uw gemeente ook 

(weer) mee? Lees hier hoe u de 

Paasgroetenactie coronaproof kunt 

organiseren.   
 

 

Nieuwe vacatures  
 

 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=dac20c2074&e=eb66d33697
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=dac20c2074&e=eb66d33697
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=1c40af8c32&e=eb66d33697
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=2a97344468&e=eb66d33697
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=2a97344468&e=eb66d33697
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=6807158a43&e=eb66d33697
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=a787a421bb&e=eb66d33697
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=a787a421bb&e=eb66d33697
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=2752571e56&e=eb66d33697
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=2752571e56&e=eb66d33697
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=2752571e56&e=eb66d33697
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=a9cda420e2&e=eb66d33697
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=479971d9d2&e=eb66d33697
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=ac9c4f9cf4&e=eb66d33697


 

Predikant / Pastor Wuppertal (25 uur) | Predikant Almere (20 uur) | Predikant (e) Wijkgemeente 

De Verbinding Spijkenisse | Predikant Lunteren (32 uur) | Predikant/kerkelijk werker Twello (20 

uur) | Kerkelijk werker Hardenberg-Heemse (18-36 uur) | Predikant Boskoop (36 uur) | 

Predikant 's-Gravenzande (28 uur) | Predikant Molenaarsgraaf-Brandwijk (28,5 uur) | Predikant 

Spannum-Iens/Winsum (33 uur) | Pastoraal werker Joure/Terkaple (28,5 uur) 

 

Alle vacatures 

 

  

 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=2e282557a1&e=eb66d33697

