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Opstarten 

Het lijkt nog een eeuwigheid te duren, maar het is maar zo weer zover: 

Kerkennacht van 20-22 juni 2015. Het bestuur van Kerkennacht NL is al 

weer bij elkaar geweest en heeft de motor van Kerkennacht weer 

aangezet. Met dit Bulletin willen we onze partners in het land ook al vast 

uit de winterslaap wakker maken. 

Vergelijk het maar met de voorbereidingen voor het Carnaval, als het 

feest voorbij is gaan ze in Breda, den Bosch of Maastricht al bedenken: 

wat doen we volgend jaar… 

 

 
 

Thema 

We stellen een landelijk Thema voor dat voor de jaargang 2015 gaat 

gelden: Kerk Binnenstebuiten. Dit naar aanleiding van Den Haag, daar 

roepen ze de deelnemende kerken op hun pleinen te gebruiken. De 

deuren open, laat zien wat je in huis hebt, laat de straat het maar merken, 

de kerk gaat binnenste buiten. Dat past ook goed bij de opzet van 

Kerkennacht: laat zien aan de wereld wie je bent en wat je kunt. Locaal of 

regionaal zijn er natuurlijk allerlei mogelijkheden om een eigen motto 

onder het landelijke thema te hangen.  

 

Digitaal 

Kerkennacht 2015 zal wat communicatie betreft vooral digitaal gaan 

werken. Niet meer zo veel dure folders, affiches, flyers, 

programmaboekjes, maar vooral werken met Facebook, Twitter, en met 

een speciale App die voor Kerkennacht 2015 wordt ontwikkeld. De 

Website is binnenkort ook weer in de lucht.  
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Regio´s en landelijk 

Kerkennacht 2015 gaat vooral regionaal werken, landelijk wordt, met het 

stelselmatig uitbreiden van het aantal deelnemers een beetje lastig en 

duur. Toch willen we een keer iedereen bij elkaar vegen die meedeed en 

mee gaat doen. Het gaat dan vooral om het uitwisselen van plannen, 

ideeën en initiatieven. Die bijeenkomst plannen we op woensdag 4 juni, 

in de Bergkerk, Abraham Kuyperlaan, Amersfoort, makkelijk 

bereikbaar per trein. We beginnen om 17.00 en zijn klaar om 19.30u, er 

zijn broodjes.  

We hebben een paar plaatsen gevraagd om de spits af te bijten en te 

vertellen wat zij gedaan hebben, en wat ze voor 2015 denken te gaan 

doen.  

 

Bestuur 

Het bestuur van kerkennacht bestaat op dit moment uit vier leden, we 

hebben helaas afscheid moeten nemen van Willemien Boot van 

Amsterdam en zijn bezig met verbreding en met het in elkaar zetten van 

een denktank. Als het een breed gedragen plan blijkt te zijn om als 

organisatie ook meer regionaal te gaan werken zullen we in de 

verschillende windstreken van ons land contactpersonen gaan zoeken. 

Tenslotte krijgen ook de contacten met de landelijke kerkverbanden 

aandacht. 

 

 

 

Contact 

Stichting Kerkennacht Nederland 

Postbus 371, 2501 CJ,  Den Haag,  

kerkennachtnl@gmail.com 

Website: www.kerkennacht.nl. Twitter: @kkn813. 
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