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Pionieren rond zingevingsvraagstukken
Collecteafkondiging
In heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn,
zoals kliederkerken en pioniersplekken. De
initiatiefnemers daarvan zoeken actief naar manieren om het Evangelie te delen met
mensen in hun directe omgeving. Zo is in een vergrijzende wijk in Rotterdam een christelijke
multiculturele gemeenschap gestart. Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten voor
wijkbewoners, zoals een kinderclub, taalles, maaltijden en kledingverkoop, op zondag komt
men bij elkaar voor bijbelstudie of een viering. Op andere plekken in Nederland ontstaan
Kliederkerken waar kinderen samen met hun ouders of grootouders op creatieve manieren
aan de slag gaan met bijbelverhalen.
De Protestantse Kerk steunt deze nieuwe pioniersplekken en kliederkerken, waar mensen
de waarde van het christelijk geloof en de kerk kunnen ontdekken. Vandaag collecteren we
voor dit werk waaruit nieuwe geloofsgemeenschappen ontstaan. We bevelen deze
40dagentijd-collecte van harte bij u aan!

Bericht voor het kerkblad
Pionieren rond zingevingsvraagstukken
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals pioniersplekken
en kliederkerken. Men zoekt naar nieuwe manieren om het Evangelie te delen en aan te
sluiten bij zingevingsvragen. Zoals in Rotterdam waar in een vergrijzende wijk een
christelijke multiculturele gemeenschap is gestart. Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten
voor wijkbewoners, zoals kinderclub, taalles, maaltijden en kledingverkoop. Op zondag komt
men bij elkaar voor bijbelstudie of celebration.In de Kliederkerk ontdekken kinderen samen
met hun ouders of grootouders op creatieve manieren de betekenis van bijbelverhalen en
wat geloven in God en het navolgen van Jezus betekent voor het alledaagse leven. Door
elkaar regelmatig te ontmoeten ontstaat een nieuwe geloofsgemeenschap.
Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en
kliederkerken, waar mensen de waarde van het christelijk geloof en de kerk (opnieuw)
kunnen ontdekken. Doet u mee? G
 eef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 10
ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

