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Geacht gemeentelid,  
 
 
 
Hopelijk geniet u /genieten jullie  van een heerlijke zomer om, samen met ons, uitgerust en 
geïnspireerd het nieuwe activiteitenseizoen weer te beginnen op zondag 3 september.  
 
Het thema van de startzondag is 'Een open huis'. We combineren onze startzondag met de 
landelijke campagne ‘ kerkproeverij’, die kerken voorstelt om de deuren wagenwijd open te zetten 
voor nieuwe mensen en voor wie ooit iets met de kerk had, maar die uit het oog is verloren. Een 
open huis zijn is immers een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen in de 
kerk. In Engeland is het een succes: Back to church Sunday, het idee om kerkleden te vragen om 
vrienden en kennissen uit te nodigen om een keer mee te gaan naar de kerk. De vraag aan u /jou 
is dan ook: Wil je iemand uitnodigen voor de dienst en/of de activiteiten daarna? 
 
De praktijk leert dat het spannend is om iemand uit te nodigen een keer mee te gaan naar de 
kerkdienst. Hierbij een paar tips:  
 
1. Denk goed na over wie je uitnodigt. Je kunt daarbij denken aan buren, kennissen of vrienden 

die niet (meer) naar de kerk gaan en met wie je een goede relatie hebt, die jou vertrouwen. 
Mensen uitnodigen met wie je weinig relatie hebt, werkt meestal niet. 

2. Houd de uitnodiging luchtig vrijblijvend: “Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar 
mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten.” 

3. Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus. 
4. Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’. 
5. ‘Succes’ is niet als mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een antwoord. 
 
We zullen in en na de dienst laten zien wat we in huis hebben en dat is nogal wat: cantorijen, 
orgel, een groot aanbod aan activiteiten, een schitterende kerk, een oude begraafplaats…teveel 
om op te noemen. Ook als trouw gemeentelid kun je naar alle waarschijnlijkheid iets horen wat je 
nog niet wist over de plek waar je zo vaak komt.  Je kunt deelnemen aan workshops, een 
wandeling maken of snuffelen in het aanbod van activiteiten, onder het genot van een kopje koffie 
met iets lekkers. Gemeenteleden hebben gebakken en dat mag geproefd worden. We sluiten af 
met een lunch.   
 
Wilt je nog iets meer weten, dan kun je contact opnemen met ds. Iris van der Heul (06-19194804). 
Meehelpen met klaarzetten of iets lekkers bakken is natuurlijk heel welkom. Neem dan contact op 
met ds. Aart Verburg (06-13385961). 
 
We kijken uit naar jou en de mensen die je meebrengt op de startzondag,  
 
 
 
Met hartelijke groet namens de kerkenraad, 
 
Maureen van den Brink,voorzitter (a.i.)  
Marja van Doorninck,  scriba  


