
 

Thema van de week: Veertigdagentijd 2021  
 

 

 

 

Ideeën uit het land: Veertigdagentijd 

De kerkelijke kalender trekt zich niets aan 

van de coronacrisis. Het wordt gewoon weer 

Aswoensdag, start van de 

Veertigdagentijd. Een aantal gemeenten 

hebben, ondanks de 

beperkingen, mogelijkheden gevonden hier 

vorm aan te geven.  

 

Zeven werken van barmhartigheid 

Dit jaar staan de zeven werken van 

barmhartigheid centraal tijdens de 

Veertigdagentijd. In dit artikel een korte 

toelichting op hoe we invulling geven aan de 

opdracht van de Heer om je broeder en 

zuster lief te hebben  

  

 

Themapagina Veertigdagentijd en Pasen  

 

 

 

Vele mogelijkheden, zoals een online 

veertigdagenkalender voor uw kerkwebsite, 

het bestellen van de papieren 

veertigdagentijdkalender voor uw hele 

gemeente, brochure bloemschikken, 

collectematerialen en de coronaproof 

paaschallengen, handig bij elkaar in een 

overzicht. Naar de themapagina.  
 

Lees meer verdiepingsartikelen over dit thema  

 

 

Materialen en tips voor gemeenten  
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Online training Scriba 

Samen met de voorzitter is een scriba de 

'motor' van het apparaat van de plaatselijke 

gemeente. Een mooie, eervolle taak. Hoe 

doet u dat op een goede manier zodat u tot 

zegen bent van kerkenraad en gemeente? 

Deze online training helpt u daarbij. 

 

 

Lees hier meer over data en tijdstip.  
 

 

 

Online college over de doop 

Als je aan leden van de Protestantse Kerk 

vraagt welke woorden ze verbinden aan de 

doop, zijn de meest gekozen antwoorden: 

‘Kind van God zijn’, 'Verbond' en ‘Een zegen 

meegeven over het leven’. Op 25 februari 

geeft dr. mr. Klaas-Willem de Jong een 

online college over dit thema. Meer 

informatie en aanmelden  

 

Nieuwe opleiding Kerk naar buiten 

Ds. Robert Eisinga (50) deed eerder mee 

aan de missionaire opleiding en dat bracht 

hem en zijn gemeente echt verder: 

‘Missionair-zijn is niet de buitenboordmotor 

van de kerk, als gemeente moet je met 

elkaar in de boot missionair zijn.’ 

Meld u aan voor de nieuwe opleiding die op 

19 maart start.  

De komende tijd zijn er allerlei e-learnings van de Protestantse Kerk te volgen. Bekijk 
het volledige aanbod.  
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Nieuwe vacatures  
 

 

 

Predikant Surhuisterveen/Boelenslaan (40 uur) | Kerkelijk werker Veenendaal (25 uur) | Intern 

Manager Stichting Evangelie & Moslims Amersfoort (20 uur) | Predikant Vollenhove (24 uur) | 

Predikant Harderwijk (40 uur) | Coördinator Interkerkelijke stichting Aanloophuis Leeuwarden 

(16 uur) | Predikant Papendrecht (28 uur) 

 

Alle vacatures 

 

Bekijk ook: beroepingsberichten van afgelopen week  

 

 

In de media  
 

 

 

ND, 1 februari: De Protestantse Kerk gaat plekken creëren waar jongvolwassenen zich 

thuisvoelen  

RD, 2 februari: Collecte Kerk in Actie brengt 540.000 euro op 

Friesch Dagblad, 11 februari: Opinie: Gemeenten in de Protestantse Kerk, gooi het net over 

een ándere boeg 

ND, 12 februari: Patriarch van Constantinopel: We moeten de verjaardag van 'Nicea' met alle 

kerken vieren 

 

 

 

Volg ons online  
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