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Uitnodiging Inspiratiedag
met Michael Harvey op 21 april
Beste coördinator,
De campagne van Kerkproeverij is recent van start gegaan: we zijn inmiddels online met de
website Kerkproeverij.nl en ook op Facebook (Kerkproeverij 2017) zijn we te volgen. Geweldig
om te merken dat er breed draagvlak is om met elkaar in september een Kerkproeverij neer
te zetten, wat hopelijk een blijvende impact gaat hebben in kerkelijk Nederland.

Inspiratiedag met Michael Harvey op 21 april in Goede Herderkijk te Nijkerk
Zoals waarschijnlijk al bekend bij u, is Kerkproeverij gebaseerd op het Engelse Back to Church
Sunday. Speciaal voor ons komt de Engelse initiatiefnemer hiervan, Michael Harvey, naar
Nederland op vrijdag 21 april om ons te inspireren, motiveren en toe te rusten in het creëren
van een ‘culture of invitation’ in onze kerken en parochies. Tijdens deze dag zal Harvey ingaan
op enkele van de volgende zaken:
• Waarom ervaren we vaak angst of andere obstakels om mensen uit te nodigen?
• Hoe kan er een cultuur van uitnodigen ontstaan in onze kerk of parochie?
• Hoe kan ik me praktisch voorbereiden met mijn kerk of parochie op Kerkproeverij?
Daarnaast praat het Kerkproeverij-team u op deze dag bij met betrekking tot de campagne en
hoort u alle informatie die u nodig heeft om Kerkproeverij en de cultuur van uitnodigen verder te
verspreiden in uw eigen kerkgenootschap en lokale kerk.
Het Kerkproeverij-team nodigt u hiermee dus van harte uit om deze dag bij te wonen, als ook om
deze dag onder de aandacht te brengen in de landelijke organisatie van uw kerkgenootschap.
We verheugen ons op een mooie bijeenkomst waar iedereen geïnspireerd en toegerust vandaan
kan gaan om Kerkproeverij verder uit te gaan zetten. We hopen daarom op uw deelname en
betrokkenheid!

Lunch met landelijke coördinatoren
Ook worden alle landelijke coördinatoren uitgenodigd voor een lunch-moment tijdens de Inspiratiedag, om zo met elkaar te delen hoe het uitzetten van de campagne in het eigen landelijke
kerkgenootschap tot dan toe is verlopen. Ook is hier gelegenheid voor vragen en het delen van
behoeftes waar het Kerkproeverij-team rekening mee kan houden.
Wilt u geïnspireerd, geprikkeld en geënthousiasmeerd worden om na te denken over hoe u
echt een uitnodigende kerk kun zijn? Wilt u in uw rol als coördinator van uw kerkgenootschap
dit enthousiasme verspreiden om zo ook verder lokaal draagvlak te creëren?
Bent u benieuwd naar de ervaringen van de andere samenwerkende kerkgenootschappen?
Kom dan vooral naar deze Inspiratiedag én naar de coördinatoren-lunch. Geef u op via
www.kerkproeverij.nl.
Hartelijke groet,
Het Kerkproeverij-team

