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KERK EN EVENEMENT
Wat is de waarde en betekenis van evenementen voor de (wijk)kerk?

KERK EN EVENEMENT

We kennen in veel steden de twee jaarlijkse Kerkennachten, Feest van de Geest,
Preek van de Leek. Kerkelijke gemeenten die evenementen organiseren voor de
stad of buurt. Wat beogen we hiermee? Wat is de waarde voor de eigen (wijk)gemeente om dergelijke vaak tijds intensieve evenementen te organiseren?
Hoe worden ze gewaardeerd door niet kerkelijke bezoekers van het evenement?
Wordt het een trend om als protestantse gemeenten evenementen te organiseren
voor niet kerkelijken? Op deze vragen willen we op de voorjaarsconferentie ingaan.
Ronelle Sonnenberg, predikant in Alpen aan den Rijn en in februari gepromoveerd
aan de PThU op het terrein ‘jongeren en events’, zal ingaan op deze vragen.
Vier verschillende evenementen presenteren we in de vorm van workshops waarvan u er een kunt volgen. Het gaat om:
a. Kerkennacht. Bert Kuipers, pastor van de Laurenskerk in Rotterdam en initiatiefnemer van de Kerkennachtenbeweging in ons land, vertelt samen met Margriet
Quarles van Ufford, beleidssecretaris PG Den Haag, over hun ervaring in Rotterdam en Den Haag waar al vele Kerkennachten zijn gehouden. Waarom organiseren zij dit en wat levert het op?
b. In veel plaatsen is ‘De Preek van de Leek’ inmiddels een bekend fenomeen.
Henk Leegte, predikant bij de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam en een van
de initiatiefnemers van dit evenement vertelt over zijn ervaringen in Amsterdam.
Wie komen er en waarom organiseren zij dit? Voor wie heeft de Preek van de
Leek betekenis?
c. Feest van de Geest, evenement in de even jaren tussen Hemelvaart en Pinksteren
waarbij kunstenaars worden uitgenodigd een kunstwerk te ontwerpen voor een
kerkgebouw. U hoort over Feest van de Geest Groene Hart. Hoe reageerden
kunstenaars, hoe reageerde het publiek, wat bracht het de kerkelijke gemeenten?
Met Eveline Bersma, mede organisator in Gouda van het Feest van de Geest.
d. Nacht van de Hoop. Dorinde IJdo organiseerde vanuit Stek, voor stad en kerk in
Den Haag, de Nacht van de Hoop in de nacht voor Pasen. Deze Nacht is gericht
op 20-ers en 30-ers, op zoek naar bezinning en Inspiratie. Zij geven hier zelf vorm
aan. Dorinde deelt haar ervaring, vertelt wat de Nacht teweeg brengt en geeft
aan hoe je zelf een Nacht van de Hoop kan organiseren.

Programma vrijdag 20 maart 2015

Wat is de waarde en betekenis van evenementen voor de (wijk)kerk?

13.00 – 13.30

Ontvangst, koffie/thee

13.30 – 13.40

Opening door Bram Schriever, bestuurslid Vereniging Beraad

		

Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland,

		

directeur Kerkelijk Bureau Protestantse Kerk Amsterdam.

13.40 – 14.00

Presentatie door Ronelle Sonnenberg, predikant in Alphen 		

		

aan den Rijn en in februari 2015 gepromoveerd op het proef-

		schrift Youth Worship in Protestant Contexts.
14.15 – 15.15

Keuze uit een van de vier workshops.

		

a. Kerkennacht: Rotterdam/Den Haag

		

b. Preek van de Leek: Amsterdam

		

c. Feest van de Geest: Gouda

		

d. Nacht van de Hoop: Den Haag

15.15 – 15.30

theepauze

15.30 – 16.15

Vier verspieders reflecteren op de workshops die zij bijwoonden

		

in relatie tot de presentatie van ds. Ronelle Sonneberg, gevolgd

		

door de reacties van deelnemers.

		
		

Ds. Hans van Ark, programmamanager Missionair Werk en

		

Kerkgroei en adjunctdirecteur trekt conclusies en beschrijft trends

		

die hij waarneemt.

		
		

Aansluitend koffie/ thee en borrel

		
		www.verenigingberaadgrotedsteden.nl

Ds. Ronelle Sonnenberg, predikant in Alphen aan den Rijn, coördinator van het
Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur, en in februari 2015 gepromoveerd op het proefschrift Youth Worship in Protestant Contexts. Het onderzoek
gaat zowel over lokale jeugddiensten als over nationale jongeren events.

Bram Schriever, naast bestuurslid van het Beraad Grote Steden en directeur
Kerkelijk Bureau Protestantse Kerk Amsterdam houdt hij zich bezig met
kerkelijk pionieren en andere kerkvernieuwende activiteiten.
Als Utrechter is hij actief betrokken bij Citypastoraat Domkerk.

Ds. Hans van Ark, programmamanager Missionair Werk en Kerkgroei en
adjunctdirecteur Protestantse Kerk in Nederland.

Waar: Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2-A Utrecht
Wanneer: vrijdag 20 maart 2015
Hoe laat: u bent welkom vanaf 13 uur, de conferentie is van 13.30-16.15 uur
Vervoer: bus 25 (richting Cartesiusweg) Jaarbeurszijde platform E1, uitstappen
halte Den Hommel. Vanaf station Utrecht CS tien minuten met de bus. Of met de
auto; er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid voor het Dienstencentrum.
Opgave: stuur een e-mail naar: bgs@kerkelijkbureau.nl met daarin uw workshopkeuze, naam en woonplaats. Deelname is gratis voor drie mensen uit
steden die lid zijn van de Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse
Kerk in Nederland, anderen betalen 15 euro contant ter plekke. Er is een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar.

