
 

 

 

Zwolle, 14 april 2015 

 

 

Geachte predikant,  kerkenraad en leden van begeleidings-/vertrouwenscommissie, 

 

Denkt u wel eens na over de toekomst van onze kerken? En wat de kerkelijke ontwikkelingen 

voor effect hebben op bijvoorbeeld de rol van predikanten? Aan welke instrumenten voor 

kerkelijk personeelsbeleid en begeleiding u behoefte heeft? En wat samenwerking met 

andere kerken kan betekenen voor uw gemeente? Al deze vragen lijken nu actueler dan 

ooit en houden ons bij Steunpunt Kerkenwerk en Predikantenvereniging|CGMV dagelijks 

bezig.  

 

Wij vertrouwen op onze Hemelse Vader! Hij bouwt en behoudt Zijn Kerk. Tegelijkertijd zijn we 

ook geroepen om zorgvuldig om te gaan met alle ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen. 

Daar willen we als Steunpunt Kerkenwerk en Predikantenvereniging|CGMV goed op inspelen 

en daarbij leren wij graag van uw ervaring, mening en visie! De kerkelijke werkelijkheid 

bepaalt ons doen…maar ook ons laten. Daarom nodigen wij u van harte uit voor één van 

onze regiobijeenkomsten. 

 

Thema: Samenwerken & Verbinden  

 

Datum Plaats Adres 

20 mei 2015 Assen De Voorhof,  Martin Luther Kingweg 50, Assen 

21 mei 2015 Leusden De Koningshof,  De Blekerij 33, Leusden 

23 sept. 2015 Hardinxveld-Giessendam De Bron, Maasstraat 1, Hardinxveld-Giessendam 

24 sept. 2015 Zwolle Koningskerk,  Landsheerlaan 5, Zwolle 

 

De avonden beginnen om 19:30 uur.  

 

Voor wie? 

Deze avonden zijn speciaal bedoeld voor predikanten en kerkenraadsleden. Maar ook voor 

broeders en zusters die betrokken zijn bij het begeleiden van uw predikant (leden van de 

begeleidingscommissie). Eigenlijk voor iedereen die zich binnen uw gemeente met 

bovengenoemde vragen bezig houdt. 

 

Waarover? 

De avond start met een korte plenaire samenkomst. Vervolgens krijgt u de gelegenheid aan 

twee van onderstaande workshops deel te nemen.  

 

In totaal worden drie workshops georganiseerd: 

1. Toekomstgericht kerk zijn … betekent dat meer samenwerken? 

2. Mobiliteit van predikanten… andere wegen bewandelen? 

3. Dynamisch verbinden … hoe zijn kerkenraad, gemeente en predikant met elkaar 

verbonden? 

 

Aanmelden? 

Meld u vóór 10 mei aan voor één van onze regioavonden in mei.  

Meld u vóór 1 september aan voor één van onze regioavonden in september.  

Klik hier voor het aanmeldformulier.  

 

Wij zien er naar uit u in mei (of september) te mogen ontmoeten! 

 

Predikantenvereniging|CGMV 

Steunpunt Kerkenwerk 

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/over-steunpunt-kerkenwerk/regioavonden-samenwerken-en-verbinden/

