Brief voor kerken
Het is essentieel om kerken bij je Passion Week te betrekken. Passion Weeks worden
financieel voor een groot gedeelte gedragen door lokale kerken (en vaak ook
thuisgemeentes van studenten). Daarnaast zijn biddende gemeentes tijdens een Passion
Week sowieso een zegen. En tot slot kunnen kerken vrijwilligers leveren. In dit document
vind je wat tips die je kunnen helpen om een goede brief op te stellen om daarmee de kerken
te informeren. Daarnaast kan het ook goed zijn om een artikeltje aan te leveren voor een
kerkblad of webpagina, zodat alle gemeenteleden kunnen lezen hoe ze kunnen helpen.
Algemene tips
• Zoek uit of er iemand in de kerkraad zit of dominee is die jullie (of je studentwerker)
kent en breng de brief via die persoon onder de aandacht.
• Verstuur de mail via een online programma waarin je kunt zien of de mail gelezen is.
• Kerken krijgen veel verzoeken. Daarom goed om na een week na te bellen en vragen
of die ontvangen is en of er nog vragen over zijn. De volhouder wint!
• Leg goed vast welke kerken jullie benaderd hebben, via welke contactgegevens en
wat de reacties waren. Erg handig voor jullie opvolgers.
• Voordat er een beslissing is genomen kan er rustig een paar maanden overheen
gaan. Stuur deze brief daarom zo vroeg mogelijk.
• Zorg er ook voor dat er na de Passion Week nog een terugkoppeling is. Spreek voor
je week af wanneer je langs gaat komen om verhalen te delen. Schrijf een artikel voor
het kerkblad of facebookpagina waarin je kort wat verhalen deelt.
Inhoud van de brief
• Start met een korte samenvatting van waar de brief over gaat.
• Vertel over jullie droom voor je stad (evt. met Bijbeltekst die jullie drijft).
• Leg uit wat een Passion Week is en dat jullie het samen met (alle) christelijke
verenigingen opzetten.
• Indien je het al vast staat leg uit wat het thema is of welke talks er zijn.
• Vertel dat deze week gedragen mag worden door het hele lichaam van Christus en
dat jullie daarom ook kerken vragen om betrokkenheid in de volgende zaken:
o Gebed (vraag om gebed voor het team en de week. Vraag ook of je
gebedsmail gepromoot kan worden via facebook en neem inschrijflijsten mee
als je langs mag komen).
o Giften (vraag om een collecte en/of gift van de kerk. Je kunt ook vragen of ze
iets willen adopteren: lunch, locatie, etc. Kerkleden kunnen ook zelf geld
overmaken als je een verhaaltje mag houden).
o Vrijwilligers (Chill als gemeenteleden willen helpen flyeren, koffie schenken of
taarten willen bakken voor de avondactiviteiten).
• Geef jullie IBAN en geef aan dat ze voor vragen kunnen mailen naar
jestad@passionweek.nl en bellen met…..
Artikel kerkblad
• Houd het kort, beknopt en concreet: wat kunnen kerkleden betekenen. Veel van
bovenstaande is bruikbaar. En vooral deel verhalen van bijvoorbeeld vorig jaar. Een
verhaal spreekt meer aan dan beschrijvingen. Het laat zien wat voor impact het heeft.

