
 

Thema van de week: materialen voor Pasen  
 

 

 

 

Gratis gespreksmateriaal bij The Passion 

Elk jaar praat half Nederland na over 

The Passion. Dit jaar is er voor het eerst het 

boekje Napraten over The Passion. Hiermee 

kunt u met een kleine groep napraten over 

The Passion en het thema Ik ben er voor 

jou. Bij het boekje is een handleiding 

beschikbaar. 

 

Vraag het materiaal aan  

 

Vier palmzondag met kliederkerk 

Vier palmpasen met kliederkerk en ontdek 

met jong en oud het bijbelverhaal door 

creatieve activiteiten als voorbereiding voor 

het grote feestmaal ter ere van koning 

Jezus. U kunt gratis een pakket aanvragen 

met daarin een verwerking, liedjes van 

wereldband Trinity en een bijbelverhaal. 

Zo kunt u het pakket aanvragen  

  

 

"Mijn droom is dat iedereen wijk of dorp samen Pasen beleeft met de Paaschallenge"  

 

 

 

De PaasChallenge 2021 is gebaseerd op 

het basisconcept op de QeRstwandeling van 

de Protestantse Kerk in Delfgauw. Predikant 

Robert Stigter vertelt enthousiast hoe ruim 

800 mensen meededen aan wandeling. 

“Mijn droom met deze PaasChallenge is dat 

iedere wijk en dorp in Nederland mee gaat 

doen en Pasen beleeft met elkaar.”  

 

Doe ook mee!  
 

 

Materialen en tips voor gemeenten  
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Hoe blijven we gemotiveerd? Online 

bijeenkomsten over veerkracht 

Hoe blijven we als gemeente gemotiveerd 

nu de pandemie zo lang duurt? Hoe zit het 

met onze veerkracht? De 

Dorpskerkenbeweging organiseert op 11 en 

15 maart vier online bijeenkomsten om met 

elkaar over dit thema van gedachten te 

wisselen. 

 

Meer informatie en aanmelden  

 

Webinar Groene Kerken over 

duurzaamheid in de kerk  

Vindt u het als kerk belangrijk goed om te 

gaan met de medemens en de schepping? 

Dan hoort daar een duurzaam kerkgebouw 

bij! Hoe pak je dat aan? Meld u aan voor het 

webinar van GroeneKerken over het 

duurzaam maken van uw kerkgebouw op 

donderdag 18 maart! 

Meer info en aanmelden  

 

 

Noodfonds voor gemeenten die 

in financiële problemen dreigen te komen 

Voor gemeenten die door de coronacrisis in 

de liquiditeitsproblemen raken, biedt de 

solidariteitskas een vangnet. Er is in 2020 

noodfonds opgericht dat snel 

liquiditeitssteun kan bieden door een lening 

te verstrekken aan deze gemeenten. Lees 

meer  
 

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

 

 

  

 

Nieuwe vacatures  
 

 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=dc6ccf9d11&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=dc6ccf9d11&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=34647c096c&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=edbb09d325&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=edbb09d325&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=d054eca647&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=03c7e00dd5&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=03c7e00dd5&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=cefb6d395c&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=cefb6d395c&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=c18a0d4d39&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=c18a0d4d39&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=f2843d0a29&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=62651ace72&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=9c003b17bc&e=1bc1f3906e
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=9a7c86342c&e=1bc1f3906e


 

Geestelijk Verzorger IJsselheem 24 uur | Predikant / Pastor (m/v/d) Wuppertal (25 uur) 

 

Alle vacatures 

 

Bekijk ook: beroepingsberichten van afgelopen week  

 

 

In de media  
 

 

 

KRO/NCRV, Kijktip: Iedere zaterdag om 17.10 uur op NPO 2: Petrus in het land 

BEAM EO.nl, 3 maart: Stuur deze brief naar jouw dominee: "Zullen we onze kerk duurzamer 

maken?" 

Milieudefensie, 3 maart: Gelovigen organiseren klimaatweekend in aanloop naar verkiezingen 

 

 

 

Volg ons online  
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