Hilversum, 10 maart 2015

Geachte kerkenraad,
Deze uitgebreide brief ontvangt u van het Deputaatschap Kerk en Media. We informeren u hierin
over een waardevolle bijeenkomst over het gebruik van websites en sociale media door kerken. De
bijeenkomst - die we D.V. in mei en juni a.s. organiseren - wordt aan alle Christelijke
Gereformeerde Kerken aangeboden. Ook uw gemeente is van harte welkom.
Wellicht heeft uw gemeente al jaren een website en bent u te vinden op sociale media. Nu een ruime
meerderheid van de kerken online present is, is het tijd voor de volgende stap. Hoe kunnen kerkelijke
gemeenten hun website en sociale media optimaal benutten?
Ons deputaatschap speelt daar graag op in met het aanbieden van een praktische en inspirerende
bijeenkomst. Op drie verschillende locaties, verdeeld over het land, organiseren we thema-avonden,
getiteld:

‘Kerk-zijn online’
Inspiratiebijeenkomst voor kerken over het vergroten van hun online zichtbaarheid
1. Waarom organiseren we de bijeenkomst ‘Kerk-zijn online’?
We merken dat er in gemeenten behoefte is om online (nog) beter zichtbaar te zijn. Maar hoe doe je
dit? En: hoe krijg je een groep gemeenteleden enthousiast om zich daar vrijwillig voor in te zetten?
We willen de deelnemers met ‘Kerk-zijn online’ o.a. meegeven:
 Dat online aanwezigheid, via een website en sociale media, kerken mooie kansen biedt.
 Dat online kerk-zijn niet moeilijk maar juist makkelijker is dan we denken.
 Dat investeren in goede online communicatie de samenhang binnen de eigen gemeente ten
goede komt.
 Dat een aansprekende online presentie van kerken kansen biedt voor missionair werk.
2. Het programma van ‘Kerk-zijn online’
De bijeenkomst ‘Kerk-zijn online’ heeft een handzaam karakter. Het programma bevat de volgende
onderdelen:
 Presentatie door online specialist Bram Markus (o.a. initiator van
www.dagelijksebroodkruimels.nl) over het belang van goede online zichtbaarheid door
kerken.
 Diverse workshops: over de inzet van sociale media; de praktische organisatie van online
presentie door kerken; ontmoetingsworkshop voor webmasters van kerkwebsites.
3. Voor wie, wanneer en waar is de bijeenkomst?
‘Kerk-zijn online’ is bedoeld voor iedereen die binnen uw gemeente betrokken is bij
communicatiezaken. Meer specifiek zijn dit:
 Redactieleden van het gemeenteblad en/of de zondagse nieuwsbrief;
 webmasters van de kerkwebsite;
 beheerders van de gebruikte sociale media;
 kerkenraadsleden;
 gemeenteleden met vakkundige kennis van (online) communicatie.

Alle Christelijke Gereformeerde Kerken worden uitgenodigd en kunnen zich aanmelden voor één van
onderstaande bijeenkomsten. Alle drie de bijeenkomsten hebben hetzelfde programma, aan
deelname zijn geen kosten verbonden.
1. Donderdag 21 mei 2015 – 19.45 tot 22.00 uur – CGK Capelle a/d IJssel
2. Donderdag 4 juni 2015 - 19.45 tot 22.00 uur – CGK Huizen
3. Donderdag 18 juni 2015 – 19.45 tot 22.00 uur - CGK Hoogeveen (Ichtuskerk)
4. Wat vragen wij van u als kerkenraad?
We zouden het waarderen als u onze thema-avonden promoot in uw gemeente. We vragen u
daarom:
 Aandacht aan ‘Kerk-zijn online’ te geven in het kerkblad en/of online. Bij de e-mail waarin
deze brief verstuurd is, vindt u een uitnodigingsartikel voor kerkblad en website. Op onze
website www.kerk-zijn-online.weebly.com staat een digitale flyer die verspreid kan worden.
 Als kerkenraadslid één van de bijeenkomsten te bezoeken, samen met anderen uit de
gemeente die betrokken zijn bij de (online) communicatie.
 Deze brief door te mailen naar de onder 3 genoemde personen in uw gemeente, zodat zij
alvast op de hoogte zijn.
5. Hoe kunnen deelnemers zich aanmelden?
Aanmelden voor ‘Kerk-zijn online’ kan als volgt:
 Ga naar onze website www.kerk-zijn-online.weebly.com en klik op de button ‘Aanmelden’.
 Deelnemers ontvangen een bevestiging van hun aanmelding.
 Voorafgaande aan ‘Kerk-zijn online’ ontvangen alle deelnemers per e-mail een
informatiepakket.
6. Tot slot
De feiten wijzen uit dat kerken, christenen en predikanten veel baat kunnen hebben bij duidelijk
online zichtbaar zijn. Als deputaatschap geloven we dan ook dat uw gemeente haar winst kan doen
met onze bijeenkomst ‘Kerk-zijn online’. Van harte welkom!

Met broederlijke groet,

Ds. Bert Renkema
Voorzitter Deputaatschap Kerk en Media

