
‘Eerste stap naar een bloeiende kerk!’
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Naam kerk:
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Deze dingen doen we voorlopig niet meer:
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Deze dingen geven we meer prioriteit:

Verkeerslicht verwerkingsopdracht



Quotes om te onthouden
- Miles Toulmin

‘We don’t use people to build ministry, we use  
ministry to build people. And release them.’
‘We gebruiken geen mensen om bedieningen op te bouwen, we  

gebruiken bedieningen om mensen op te bouwen. En ze uit te zenden.’

‘Discipleship is not only about learning stuff,  
but also about contributing in the church.’ 
‘Discipelschap gaat niet alleen over leren, maar ook over  

bijdragen in de kerk.’

‘Church online means we’re now open 24/7.’
‘Online kerk betekent dat we nu 24/7 open zijn.’

‘How can we get our people back in the building?’ is not a  
compelling vision. A compelling vision is: ‘How can we move  
our people forward?’. The churches that are flourishing are those  
that have embraced hybrid church.’
‘Hoe krijgen we onze mensen terug in het gebouw?’ is niet een aansprekende visie.  

Een aansprekende visie is: ‘Hoe kunnen we onze mensen vooruithelpen?’. De kerken die 

floreren zijn degenen die het hybride kerk zijn hebben omarmd.’

‘In Jezus en door zijn Geest is er  
genoeg veiligheid om een  
onbekende wereld in te gaan.’

- Joost Klok

‘Jezus ziet er anders uit,  
maar Hij is dezelfde.’

‘Change your mindset: the world is  
never going to be the same again.’ 
‘Verander je kijk op de wereld; die zal nooit meer hetzelfde zijn.’ 

‘Small groups are cool again.’ 
‘Kleine groepen zijn weer cool.’

Kijk voor onze events, trainingen en 
cursussen op alphanederland.org.
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https://alphanederland.org/
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