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Inspiratiedag Kerkproeverij op 12 april

Dit jaar wordt opnieuw Kerkproeverij georganiseerd, een initiatief van onder meer de Raad van Kerken
en KRO-NCRV en EO. Kerkproeverij of Back to church is bedoeld om mensen uit te nodigen (weer) mee
te gaan naar de kerk. Om lokale kerken te inspireren en te stimuleren om mee te doen, wordt er vrijdag
12 april een Inspiratiedag gehouden. Keynote speaker is hoogleraar en lekendominicaan Erik Borgman.
De theoloog Borgman neemt regelmatig deel aan het publieke debat over kerk en samenleving. Hij is de auteur
van boeken als ‘Waar blijft de Kerk? gedachten over opbouw in tijden van afbraak’ (2015), ‘Leven van wat
komt: een katholiek uitzicht op de samenleving’ (2017) en ‘Zielen winnen: op zoek naar kerk buiten de
gebaande paden’ (2017). Hi was ook een van de sprekers tijdens het afscheidssymposium van bisschop Wiertz
in Roermond in november 2017.
Tijdens de Inspiratiedag zal Borgman ingaan op onderwerpen als de plek van de kerk in de samenleving en de
plek van gelovigen in de huidige maatschappij vol uitdagingen. Darnaast staan er diverse workshops op het
programma. Deze draaien om de vraag hoe een parochie een gastvrije, uitnodigende kerk kan zijn. Ook vragen
als: hoe kun je een vervolg geven aan een geslaagde uitnodiging en hoe kun je als parochie werken aan een
cultuur die het hele jaar uitnodigend en gastvrij is?
Kerkproeverij wordt dit jaar gehouden in het weekeinde van 28 en 29 september. De bedoeling is dat
parochianen iemand in hun omgeving uitnodigen voor een viering in dat weekend. Er is een landelijk weekend
vastgesteld, maar parochies zijn geheel vrij om op een andere datum kerkproeverij te organiseren, mocht dat
beter uitkomen in de eigen planning.

De inspiratiedag op 12 april vindt plaats bij de EO aan de Oude Amersfoortsweg 79 in Hilversum en begint met
een inloop om 09.30 uur en start daadwerkelijk om 10.00 uur. Het programma is rond 15.00 uur afgelopen.
Deelname is gratis, aanmelden kan nu al en het is aanbevolen dit snel te doen, de Kerkproeverij Inspiratiedagen
zitten doorgaans snel vol!
Meer informatie en aanmelding

