
 

Thema van de week: onderlinge verbondenheid  
 

 

 

 

Ideeën uit het land: Hoe blijf je als 

gemeente onderling verbonden? 

In deze tijd maken gemeenten zich de 

meeste zorgen over het in stand houden van 

de onderlinge verbondenheid. Uit onderzoek 

onder scriba’s geeft 87% van de deelnemers 

aan dat ze behoefte hebben aan suggesties 

rond dit thema. 

 

Een aantal ideeën op een rij.  

 

Onderlinge betrokkenheid in tijden van 

lockdown 

Het ervaren van betrokkenheid in een 

geloofsgemeenschap is inspirerend voor het 

leven van alledag. Als je elkaar in het 

dagelijks leven ontmoet, speelt op de 

achtergrond de gedeelde ervaring van de 

zondagse samenkomst. Je weet van elkaar 

waar je inspiratie uit haalt en wat je troost 

biedt. Lees verder.  

  

 

Kerk-zijn in coronatijd: dobberen of wind vangen?  

 

 

 

Daling in ledental, vermindering van 

inkomsten, afname van kerkelijke 

betrokkenheid. Deze coronatijd legt 

ontwikkelingen in de kerk bloot die al in 

gang waren, maar nu pas in volle omvang 

worden gezien. De kerk als vereniging heeft 

averij opgelopen. Dobbert zij stuurloos rond 

of wordt het tijd om om te denken? Lees 

verder.  
 

 

Materialen en tips voor gemeenten  
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Online training Jeugdambtsdragers 

Als jeugdouderling of jeugddiaken bent u 

een spin in het web van het jeugdwerk in de 

kerk. Maar hoe voorkom je dat je erin 

verstrikt raakt? Wat wordt er van u verwacht 

in de kerkenraad? Hoe gaat u om met de 

problemen en uitdagingen in het jeugdwerk? 

En hoe houdt u alle vrijwilligers gemotiveerd 

en geïnspireerd? U leert het in deze training. 

Kijk voor data en tijd op onze website.  
 

 

 

PaasChallenge 2021 

De PaasChallenge 2021 is een coronaproof 

QR-codespel waarbij deelnemers in 

groepjes van twee personen (of meerdere 

personen mits uit één huishouden) mee 

kunnen doen. Even weg van je 

beeldscherm, Pasen beleven op een fysieke 

en uitdagende manier. De PaasChallenge is 

speciaal geschikt voor tieners van 10 tot 18 

jaar,  maar de hele gemeente kan meedoen. 

Meedoen met uw jeugdgroep?  

 

Missionair zijn als kerk: wie wil dat 

(niet)?  

In de kerk zijn zowel enthousiaste als 

allergische reacties op ‘missionair-zijn’. Lang 

niet iedere gemeente staat erom te 

springen. Dr. Gert-Jan Roest: “Vaak heeft 

dat te maken met verwarring of irritaties 

rond missionair werk.” Hij schreef een 

uitgebreid artikel voor kerkenraden en 

pioniers die de diepte in willen rond het 

missionaire aspect van kerk-zijn. 

Lees verder.  

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

 

 

Pastoraal werker Bergschenhoek (16 uur) | Predikant Uithoorn (24 uur) | predikant Krimpen aan 

den IJssel (20 uur) | Predikant Biggekerke-Meliskerke (30 uur) | Predikant Blaricum (32 uur) 

| Predikant Haastrecht (20 uur) 

 

Alle vacatures 

 

Bekijk ook: beroepingsberichten van afgelopen week  

 

 

In de media  
 

 

 

Trouw, 15 februari: Ottolenghi en de kerk van de toekomst 

Groot Nieuws Radio, 17 februari: Start Veertigdagentijd bij Groot Nieuws Radio 

De Zalige Zalm, 19 februari: Verkiezing kerkblad van het jaar: inschrijving start 1 maart 

  

 

 

 

Volg ons online  
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