
Meer informatie nodig? 
Neem contact op met de reisleiders: 

Nico van Splunter & 
Peter Bakker   
pj.bakker@planet.nl 
06 22698909

Missionaire Inspiratiereis  
naar Londen 

van 28 september - 2 oktober 2017

Enkele jaren geleden…  
Zo’n vier jaar geleden maakten een aantal mensen uit verschillende 
kerken uit den Haag een inspiratie-reis naar Londen. Het is geweldig 
mooi om te zien dat nu - vier jaar verder - deze kerken zich verder 
ontwikkeld hebben. Er zijn nieuwe vormen van kerk-zijn gestart en er is 
theologische doordenking gekomen hoe de verschillende kerken en 
gemeenten hun plek in kunnen nemen in de stad den Haag.  

Weer opnieuw 
Dit najaar willen we opnieuw weer een missionaire reis van enkele 
dagen naar Londen maken. Veel Londense kerken hebben enige 
decennia terug al een missionaire vertaalslag gemaakt. Naast 
bestaande geloofsgemeenschappen zijn nieuwe vormen van kerk-zijn 
ontstaan (Fresh Expressions), in een ‘mixed economy’ (diverse 
gestalten) van één kerk. Een aantal van deze oude- en nieuwe vormen 
van kerk-zijn willen we bezoeken. Door in gesprek te gaan met 
missionaire pioniers en ‘gewone’ voorgangers willen we ons laten 
inspireren. 

Het doel  
Het doel van onze missionaire inspiratiereis is om vanuit de Londense 
context ideeën op te doen voor de opbouw van nieuwe geloofs-
gemeenschappen en nieuwe vormen van kerk-zijn in onze eigen 
(Haagse) context.
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Wil je ook mee? 
Omdat het aantal deelnemers 
beperkt is (max. 15 personen), is het 
belangrijk om je snel op te geven. 
Vol is immers vol! Ook de vlucht 
naar Londen moet snel geboekt 
worden. Opgave kan door een mail 
te sturen  (zo snel mogelijk, maar 
uiterlijk vòòr vrijdag 30 juni) naar:  

Peter Bakker, 
T. 06 2269 8909 
pj.bakker@planet.nl 

   
Zet in de mail ook je volledige 
gegevens (geboortedatum, doop-
namen en achternaam, adres en 
paspoortgegevens)

Focus 
De focus van deze reis is: 
• Hoe kunnen we op vernieuwde wijze kerk zijn? 
• Hoe kunnen nieuwe vormen van kerk-zijn naast de bestaande 

kerken een plek krijgen en hoe versterk je elkaar? 
• Nieuwe manieren ontdekken om het evangelie met de post-moderne 

stadsbewoner te communiceren 

Passende projecten 
Bij deze doelstellingen zullen passende ‘projecten’ en personen worden 
gezocht. Een voorbeeld van aantal van deze plekken zijn: All Souls, 
LiCC, St. Martin-in-the-Fields, Café Forever, Departure en Holy Trinity 
Brompton (Alpha).  

Informatiebijeenkomst 
Voor de mensen die meegaan organiseren we vooraf nog een 
informatiebijeenkomst waar meer over het programma gedeeld gaat 
worden. 

Overnachting en verblijf  
Tijdens de reis verblijven we in The Highbury Centre, een eenvoudige 
maar goede accommodatie met logies en ontbijt, dichtbij het centrum 
van de stad. De lunches en het diner hebben we zoveel mogelijk met 
elkaar in de stad. 

Kosten 
De kosten voor de vlucht, het verblijf en (Engels) ontbijt bedragen 
ongeveer 400 euro. Het zou mooi zijn als je kerkelijke gemeente (een 
deel van de kosten) voor zijn rekening wil nemen. Het doel is immers 
inspiratie voor de opbouw van de lokale geloofsgemeenschappen. 

Deze reis wordt georganiseerd door  

Den Haag in Beweging voor Jezus Christus
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