Tips voor de predikant
Hoe help ik mijn gemeenteleden om iemand uit te nodigen?
Vijf tips
Hoe s韰�muleert u uw gemeenteleden om iemand anders uit te nodigen mee te gaan naar de dienst in
het kader van kerkproeverij?
1. Besteed er aandacht aan in kerkblad, de zondagsbrief én de kerkdienst. Niet slechts een
keertje, maar herhaaldelijk.
2. Begin daar 韰�jdig mee, niet pas een week van tevoren.
3. Leg er de nadruk op dat het gaat om een ‘persoonlijke’ uitnodiging rich韰�ng iemand met wie
een vertrouwensrela韰�e bestaat.
4. Stel mensen gerust: er wordt in deze dienst nadrukkelijk rekening gehouden met gasten.
Vertel ook hoe en/of vraag om ideeën.
5. Deel de vijf 韰�ps hieronder uit.

Tips voor gemeenteleden
Ik wil best iemand uitnodigen, maar hoe doe ik dat?
Vijf tips
De prak韰�jk leert dat het spannend is om iemand uit te nodigen een keer mee te gaan naar de
kerkdienst.
1. Denk goed na over wie je uitnodigt. Mensen uitnodigen met wie je weinig rela韰�e hebt, werkt
meestal niet. Het gaat om buren, kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan en
met wie je een rela韰�e hebt, die jou vertrouwen.
2. Houd de uitnodiging luch韰�g, 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 brie埱�e 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.

Een tiener uit de gemeente belt naar de dominee: “Aanstaande zondag neem ik een vriendin mee die
nog nooit naar de kerk is geweest. Kunt u daar rekening mee houden?” Bij de kerkproeverij of
startzondag hopen we dat dit telefoontje niet nodig is omdat iedereen weet dat er gasten komen die
er voor het eerst zijn.

