
Uitnodiging Conferentie 

  

 
 

Nieuwe Krachten met Kerk en Stage 
  

Een conferentie over de opbrengst van de inzet van jongeren voor de   
kerken en voor de jongeren zelf. In de workshops aandacht voor de   
deelterreinen: de kerk als vrijwilligersorganisatie, oecumene, diaconaat en 
gemeenteopbouw. De maatschappelijk stage als vliegwiel van vernieuwing: hoe dat te 
realiseren?    
 
Datum woensdag 14 mei 2014  
Tijd  13.00 tot 16.30 uur (inloop vanaf 12.30 uur)   
Plaats  Bergkerk, dr. A. Kuyperlaan 2 te Amersfoort  
Wie  kerkbestuurders, kerkelijk werkers, voorgangers,  

pastores, predikanten, vrijwillig kader, raden van 
kerken en andere belangstellenden  

 
 
 
Aanmelden: rvk@raadvankerken.nl  

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Kor Berghuis, projectleider Kerk en Stage, e-mail ktbkks@gmail.com of mobiel 0655884486.  

 
 
 
Praktijkvoorbeelden  
Zelf betrokken bij een maatschappelijke stage in of rond de kerken 
of weet u goede voorbeelden? Laat het ons weten via kktbkks@gmail.com   

 
 
 

Over de maatschappelijke stage als vliegwiel van 
vernieuwing en de kerken als leerplaats voor jongeren 

 

PROGRAMMA  
 
 
 
13.00 uur Opening door de dagvoorzitter Klaas van der Kamp, 

 algemeen-secretaris Raad van Kerken Nederland  
13.10 uur Officiële presentatie themanummer Kerk en Stage  
13.15 uur Diaconaal leren. Prof. Dr. Herman Noordegraaf, bijzonder   
    hoogleraar en docent diaconie aan de PThU  
13.40 uur Bereiken van jongeren. Corjan Matsinger, teammanager  

 afdeling Kerk, Youth for Christ Nederland   
14.00 uur Uit de praktijk. Elianne Schultz, coördinator maatschappelijke stage,   
    Protestants Jeugdwerk Amsterdam  
14.20 uur Ronde tafelgesprek met de inleiders  
14.50 uur Pauze   
15.15 uur Workshops met Nieuwe Krachten  
workshop 1  Nieuwe Krachten voor de oecumene met Jac van Oppen en   
       Kristel van der Loop, bisdom Den Bosch.  
workshop 2  Nieuwe Krachten met Nieuwe Vrijwilligers voor het beleid  

    met Ronald Hetem, Movisie   
workshop 3  Nieuwe Krachten voor het diaconaat, over jongeren als 

changemakers, met Jakob Stolk, lokaal jeugdwerker JOP en    
trainer en Hanneke van den Biggelaar, projectleider Togetthere 
with a group.   

 
16.15 uur Korte terugkoppeling en afsluiting  
16.30 uur U kunt nog even napraten tijdens de Netwerkborrel 
17.00 uur Einde  
 

  

 

 
 

 

 

 


