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Thema van de week: Pinksteren

Maak samen met Kerk in Actie een
'Feest van Hoop' van Pinksteren
Hoop is maar een woord van vier letters,
maar wat het zegt is meer welkom dan ooit.
Zelden verlangden we zo naar uitzicht. Met
Pinksteren vieren we dat er hoop is, omdat
Gods Geest bij ons is. Kinderen leven die
hoop voor. Bij de Pinkstercampagne ‘Feest
van Hoop’ van Kerk in Actie staan kinderen
centraal. We komen in actie met en voor
kinderen ver weg en dichtbij. Doe ook mee!

Online ontmoetingen Feest van Hoop
Bij de pinkstercampagne van Kerk in Actie
komen materialen beschikbaar die u in uw
gemeente kunt gebruiken, om kinderen, hun
ouders en zelfs grootouders te betrekken bij
‘Feest van Hoop’. In online ontmoetingen
vertellen we u er alles over. Doe mee op 13
of 14 april of met de extra bijeenkomst op 22
april.

Aanmelden

Themapagina Pinksteren

Met Pinksteren vieren we dat er hoop is,
omdat Gods Geest bij ons is. Op deze
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themapagina vindt u alle informatie over de
Pinkstercampagne van Kerk in Actie, maar
ook ideeën, video´s en verdiepende artikelen
over alles rond dit feest van de Geest.

Ga naar de pagina

Materialen en tips voor gemeenten

Nieuw: bijbelleesplan bij jaarthema
Wat geeft het leven zin, wat maakt het leven
goed? Juist in een tijd van beperkingen
worden we geconfronteerd met deze vraag.
De Protestantse Kerk maakte samen met het
Nederlands Bijbelgenootschap een
bijbelleesplan bij het jaarthema 'Het goede
leven', met bijdragen van verschillende
predikanten en theologen. Lees meer

Webinar: Vacant, waar start je?
Oriënteert u zich als gemeente op het
beroepingsproces? Hoe werkt deze
procedure? Hoe maakt u een goede
profielschets en een wervingsplan voor een
nieuwe predikant? In het gratis webinar
'Vacant, waar sta je?' wordt een antwoord
gegeven op deze en andere vragen. Doe
mee op 20 mei om 19.00 uur! Aanmelden
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Online college over het geloofsgesprek
In een geloofsgesprek ontdekt u de diepte,
breedte en hoogte van het geheim van
Christus. Mensen met wie u verbonden bent
kunnen u helpen in de Bijbel te vinden waar u
zelf nooit toe zou komen. In wederzijds
vertrouwen kunnen grote verschillen ter tafel
komen en worden besproken. Hoe voer je
een goed geloofsgesprek? Op 29 april 2021
geeft Maarten Wisse een online college over
'De Bijbel op tafel'. Doe mee

Actie #Nietalleen: Operatie #prikpositief
Vijf jongerenbewegingen (waaronder Jong
Protestant), aangesloten bij
hulpverleningsplatform #nietalleen, starten
een landelijke actie om jongeren perspectief
te geven in deze tijd. Deze landelijke actie
onder de naam ‘Operatie #prikpositief’ vindt
plaats tussen Pasen en Pinksteren onder het
motto: samen zetten we positiviteit op de
kaart.
Doe ook mee met uw jeugdgroep

Nieuwe vacatures

Kerkelijk werker Surhuisterveen (18 uur) | Bestuurslid Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in
Nederland | Jongerenpredikant Lelystad (20 uur) | Kerkelijk werker Hekelingen (25 uur) | Kerkelijk

werker Beilen-Hijken-Hooghalen (25 uur) | Predikant Driebergen (13 uur) | Postdoc fellows
Protestantse Theologische Universiteit (38 uur) | Promovendus Amsterdam/Groningen

Protestantse Theologische Universiteit (38 uur) | Kerkelijk werker Alphen aan den Rijn (12 uur) |
Kerkelijk werkelijk Veenendaal (30 uur)

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

Alle vacatures

Bekijk ook: beroepingsberichten van afgelopen week
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In de media

Terugkijken: Petrus in het land
Elke zaterdag opent een Protestantse Kerk haar deuren voor ons. We maken kennis met lokale

kerkgemeenschappen in Nederland
Kijk hier terug!

Friesch Dagblad, 9 april: Na veel argumenteren heet classis Friesland eindelijk classis Fryslân
Friesch Dagblad, 10 april: Papieren kerkblad beleeft revival door coronacrisis
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