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Kerken zetten een stap naar buiten
Hoe kunnen we het Evangelie delen met mensen die niet meer in de kerk komen? 
Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten en gaan naar de mensen toe 
met nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de omgeving.

In een café bijbelverhalen bespreken; een kledingruilwinkel; een leefgemeenschap; ouders die 
samen met hun kinderen eten, zingen en knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk 
van jongeren…het kan allemaal. Een pioniersplek kan van start gaan in een nieuwbouwwijk 
en ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op mensen die niet (meer) 
in de kerk komen. Pioniers vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waar de 
boodschap van het Evangelie op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn 
meer dan honderd pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. 
 

Pionieren in Amsterdam
Na de sluiting van de laatste twee 
protestantse kerken in de stadswijk Oud 
West ontstond de pioniersplek Heilig Vuur 
West. Met verschillende, inspirerende 
activiteiten probeert men gelovig aanwezig 
te zijn in de wijk. Er is een maandelijkse 
cafébijeenkomst waar mensen samen 
een bijbelgedeelte lezen en bespreken; 
tijdens inspiratieavonden is er veel ruimte 
voor ontmoeting en onderling gesprek. 
Door het organiseren van buurtmaaltijden 
wordt er bijgedragen aan de leefbaarheid 
in de buurt.  
www.protestantsekerk/pionieren
protestantsekerk.nl/pionieren

info@protestantsekerk.nl | www.protestantsekerk.nl
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“Al zijn pioniersplekken klein, ze zijn 
waardevol. Al zitten er maar vier mensen in 
de dienst of bij een buurtmaaltijd, die vier 
mensen komen hun huis uit om te ontmoeten, 

te delen en om samen te bidden.” 
Bezoeker Heilig Vuur West

De Protestantse Kerk steunt pioniersplekken en nieuwe 
vormen van kerk-zijn in Nederland om meer mensen met 
het Evangelie in aanraking te brengen. 

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 

t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Pionieren.

Geef voor 
gezond eten!

Collecte Werelddiaconaat

7 februari 2016

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus willen 

wij delen van wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen 

hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Kerk in Actie voert het 

werk uit namens de Protestantse Kerk in Nederland, tien oecumenische

georiënteerde kerken en organisaties en namens een groeiend aantal 

particuliere donateurs.

Samen zijn we Kerk in ActieGeef voor het Werelddiaconale 
werk van Kerk in Actie!

Postadres: Postbus 456, 3500 AL Utrecht

Telefoon:  (030) 880 14 56

E-mail: servicedesk@kerkinactie.nl

Internet: www.kerkinactie.nl

Rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 

o.v.v. collecte Werelddiaconaat
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Kerk in Actie steunt het werk van Trukajaya in 2016 met  30.000 euro.

Voor € 35,- krijgt een gezin een training om lokale producten te 

gebruiken. En voor € 830,- kan er een biogasinstallatie worden 

gebouwd.

Helpt u mee?

Uw gift is welkom

 via de collectezak

  of op NL89ABNA 0457 457 457  

t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. collecte Werelddiaconaat 

Alvast heel hartelijk dank!

Dankzij uw gift kan Kerk in Actie Trukajaya op Java en wereldwijd andere 

diaconale projecten steunen.


