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Hoe blijf je als kerk verbonden met elkaar zonder 
samenkomsten?
Dit is de grote vraag voor veel kerken op dit moment.
De corona crisis sloot plotseling alle kerkdeuren. 
Waar we in het begin hoopten dat het van korte duur
was, is nu duidelijk dat de tijd van grote samenkomsten 
geen sprake zal zijn. Een groot gemis.

Een grote uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat gemeente-
leden zich verbonden blijven voelen met de kerk, met 
elkaar en bovenal met God?

Tegelijkertijd ontdekken kerken nu steeds meer de 
mogelijkheden die het internet biedt om te connecten 
met de gemeente maar ook met de mensen daarbuiten.
Jesus.net laat de kansen zien die kerken hebben om 
die online verbinding te behouden en te vergroten. Ook 
als straks de kerkdeuren weer wagenwijd openstaan.

In dit korte paper gaan we dieper in op deze vraag. We 
pakken er een onderzoek bij dat een interessante blik 
werkt op de nieuwe werkelijkheid waar we met elkaar 
in leven.  En uiteraard komen we met tips, ervaringen 
en aanbevelingen die kerken, huiskringen of andere 
communities kunnen helpen in deze spannend tijd. 



Onderzoek
De Barna Group heeft een nieuwe enquête gepubliceerd 
waarin wordt gekeken naar de veranderingen in kerk-
bezoek nadat de COVID-19 pandemie in de Verenigde 
Staten groeide.

Het resultaat: Eén op de drie praktiserende christenen 
is gestopt met het bijwonen van kerkdiensten. Tijdens 
de pandemie werden kerken gedwongen hun deuren 
te sluiten en te beginnen met het online streamen van 
zondagsdiensten. Die omschakeling werd door som-
migen goed ontvangen, maar was niet bij iedereen 
populair.

Als we iets dieper inzoomen op de peiling van het 
onderzoeksbureau, zien we:

• 35% bezoekt nog steeds hun ‘pre-COVID-kerk’.
• 32% gaat niet meer naar de kerk.
• 14% is overgestapt op een nieuwe kerk.
• En 18% kijkt elke maand naar erediensten van 
verschillende kerken.



Barna’s onderzoek toont een patroon aan tussen de 
verschillende generaties praktiserende christenen 
die online naar de kerk gaan:

Daarnaast blijkt dat praktiserende christenen die 
minder (online) kerkdiensten volgen emotioneel meer 
gestrest raken.

De pandemie heeft enorm veel levensgewoonten op 
zijn kop gezet. Volgens de Barna-onderzoekers is het 
moeilijk vast te stellen waardoor gelovigen niet langer 
naar online kerkdiensten kijken of van kerk veranderen. 
Maar het is duidelijk dat kerkgangers in het hele land 
nog steeds steun zoeken bij een kerkgemeenschap.

Ondanks de veranderingen veroorzaakt door COVID-19, 
blijven velen dicht bij de kerk en wenden zich tot 
geloofsgemeenschappen voor ondersteuning. Lees hier 
meer over het onderzoek van de Barna Group.

• 68% verlangt naar gebed en emotionele steun.
• 44% is op zoek naar een op de Bijbel gerichte 
boodschap van hoop.
• En 35% wil verbinding maken binnen de 
geloofsgemeenschap.

• 50%  van de millennials - geboren tussen 1981 en 
1996 - gaat niet meer naar de kerk.
• 17% van generatie X - geboren tussen 1945 en 1960 
- gaat naar een nieuwe kerk.
• 40% van de babyboomers - geboren tussen 1961 
en 1980 - blijft in dezelfde kerk.

https://www.barna.com/research/new-sunday-morning-part-2/


Jesus.net biedt verschillende mogelijkheden: 
1. Zoom/ YouTube diensten
2. Leesplannen op YouVersion
3. Gebruik Sandy Tales video’s
4. Connectie maken tussen de online zoeker en 
     de offline community
5. Online Buurtkerk
6. E-mail serie verstuurd namens de voorganger
7. Kerst voor Jou toolbox

Hoe nu verder?
Stichting Jesus.net heeft al vele jaren ervaring op het 
gebied van online geloofsbeleving en deelt graag haar 
kennis en ervaring met kerken. Jesus.net biedt kerken 
een op maat gemaakt pakket aan om geloof samen 
online te beleven. 

Ontdek in hier wat al deze verschillende opties 
inhouden en hoe je op kleine en grote schaal de online 
aanwezigheid van jouw kerk of community kan ver-
groten en verdiepen. 



1. ZOOM/YOUTUBE DIENSTEN 
Sommige kerken zijn in staat grote online bijeenkomsten 
te organiseren met een hoge kwaliteit. Andere kerken 
hebben die mogelijkheden niet en experimenteren met 
het opnemen van diensten (en zetten die op de website). 

Anderen maken een audio dienst (combi van een podcast 
en kerktelefoon) en weer anderen doen helemaal niets 
online. Uiteindelijk blijkt het een hele kunst om online 
diensten te maken en dat ook nog eens op lange termijn 
vol te houden. Eén van de belangrijkste elementen 
voor de kerken is: Verbinding houden met elkaar.



Jesus.net heeft geexperimenteerd met het combineren 
van uitzenden (streamen op YouTube) en het hebben 
van verbinding met elkaar (chat, feedback, live betrok-
kenheid). Klik op de voorbeelden hiernaast voor het 
resultaat.

De oplossing die Jesus.net biedt aan de kerken 
is een eenvoudige oplossing waarbij de kerk een  
business account van ZOOM gebruikt om interactieve 
online samenkomsten te houden waarbij verschillende 
mensen een rol spelen. Het resulaat wordt gestreamd 
naar YouTube en de kerkleden kunnen daar live naar 
kijken en reageren. Of ze kijken het later terug. 
Jesus.net biedt het volgende aan:

Kosten
• Het opzetten van de basis en de training kosten 
eenmalig €300,-.
• De maandelijkse kosten (inclusief ZOOM, YouTube 
en de helpdesk) kosten €50,-.

1. Het opzetten van de basis in ZOOM en YouTube
2. Training voor het gebruik en voor de regie (aan 
een groep)
3. Helpdesk

Live uitzendingen van Ik Wonder Jou

Lokale kerk in Rotterdam

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4s1JMIrt75mU_PhAgIdOM8Qlnvly1x1o


2. LEESPLANNEN
Via de Bijbel app YouVersion kun je doordeweeks als 
gemeente samen leesplannen volgen en bespreken. 
Als voorganger kun je in samenwerking met Jesus.net 
ook zelf leesplannen toevoegen.



Op deze manier kan de gemeente of kring ook door-
deweeks contact met elkaar en de voorganger houden. 
Zo ben je niet alleen gemeente op zondag, maar op 
elke dag van de week.

Jesus.net is de ‘global representative’ van YouVersion. 
Dat betekent dat Jesus.net kan helpen bij het opzetten 

van leesplannen in de Bijbel app. Daarnaast heeft 
Jesus.net veel ervaring in het maken van leesplannen 
en kunnen we je de do’s & dont’s geven van een goed 
leesplan.

In de praktijk ziet dat er bijvoorbeeld zo uit:

1. De voorganger preekt op zondag over Lukas 9

2. Vanaf maandag volgt de gemeente als geheel (of 
per kring) het 7-daagse leesplan dat de voorganger 
over dit hoofdstuk gemaakt heeft in de YouVersion 
Bijbel app. Zie bijvoorbeeld dit leesplan.

3. Binnen de YouVersion app kan een groep gevormd 
worden door middel van de ‘samen-lezen’ optie. 
Daarmee lees je samen hetzelfde leesplan en kan 
na elke overdenking een reactie gegeven worden 
op de inhoud. Zo kan de groep contact houden en 
reageren na iedere dag.

Kosten
Jesus.net rekent €100,- voor het opzetten van 1 
leesplan. 

https://my.bible.com/nl/reading-plans/15779-opreisdoorlukas-lukas-9


3. SANDY TALES VIDEO’S
Jesus.net heeft bijna 30 Sandy Tales beschikbaar. Deze 
prachtige zandverhalen brengen op een creatieve 
manier Bijbelverhalen tot leven. De video’s kunnen 
gebruikt worden in een online of offline dienst. 
Ook zijn er van verschillende verhalen leesplannen 
beschikbaar in de YouVersion Bijbel app. Die kunnen 
vervolgens samen gelezen worden. 



Kosten
De kerk kan deze video’s gratis gebruiken. Als tegen-
prestatie vragen we de kerk minimaal 1 keer per jaar 
te collecteren voor Jesus.net.

Benieuwd naar voorbeelden? Bekijk hiernaast de 
Nederlandse Sandy Tales die op dit moment beschik-
baar zijn of ontdek een aantal leesplannen die horen 
bij deze video’s. Deze zijn tevens te vinden in de 
YouVersion Bijbel app.

De Sandy Tales video’s zijn in diverse talen beschik-
baar, waaronder bijvoorbeeld: Engels en Spaans. 
Zo kun je ook in anderstalige diensten gebruik maken 
van deze mooie video’s.

Bekijk hier de Nederlandse beschikbare 
Sandy Tales

Bekijk hier een aantal leesplannen die horen 
bij deze video’s en die te vinden zijn in de 
YouVersion Bijbel app.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLulKDT_43n4r2I-yruDbr4ZHxiWhzdNZU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHvLw6sZUnQz1_ZGv8_u4hO0Jzodr9HiE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLczy8siFzsV357vpSI2ekuMt872DH8w3M
https://my.bible.com/nl/search/plans?q=sandy%20tales


4. CONNECTIE MAKEN TUSSEN 
DE ONLINE ZOEKER EN OFFLINE 
COMMUNITY
Kerken willen missionair zijn en zoekers bereiken. Daar 
worden veel inspanningen voor gedaan. Een kernvraag 
van veel kerken is: Hoe kom ik achter de gesloten 
voordeur? Het antwoord is: Via de schermen van 
mensen: hun computer, tablet en telefoon. “When 
the door is closed, someone always opens a browser
window.”

Jesus.net kijkt met lokale kerken hoe ze online 
connectie kunnen krijgen met hun omgeving.



Online diensten blijken voor veel mensen een laag-
drempelige manier om eens ‘binnen’ te kijken bij 
de kerk. Jesus.net kijkt samen naar mogelijkheden 
om ook deze mensen zich thuis te laten voelen.

Waar zoeken mensen tegenwoordig? Op het internet. 
Daar waar 20 jaar geleden bibliotheken, artsen, 
predikanten en specialisten de vraagbaak waren, 
gaan mensen tegenwoordig als reflex naar Google of 
YouTube. Veel mensen starten hun zoektocht online. 
Ook naar geestelijke vraagstukken. 

Jesus.net heeft als missie om de online zoeker in contact 
te brengen met het Evangelie en uiteindelijk in een 
offline christelijke community te leiden. Dit gebeurt 
middels een proces van het aansluiten bij de behoefte 
van de zoeker, de kern van het evangelie leren 
kennen, ze verder helpen in het volgen van Jezus 
(discipelschap) en hen leiden naar een (offline of 
online) community van gelovigen (kerk, groep etc). 

Jesus.net is een online zendingsorganisatie en gelooft 
in de kracht van het internet, maar wil intentioneel 
de zoeker in een offline gemeenschap van mensen 
brengen. Kerken dus!

Voorbeeld 
Gea is eenzaam. Een aantal jaar geleden is ze in 
de stad komen wonen maar ze heeft nog weinig 
contacten kunnen opbouwen. Alleen ergens 
binnenstappen zonder iemand te kennen, vindt 
ze eng. Op internet tikt ze in: Ik ben alleen. Ze 
komt terecht op een website over eenzaamheid. 
Ze wordt bemoedigd door de verhalen. Als ze een 
uitnodiging ziet staan om langs te komen op de 
open koffieochtend bij haar in de buurt, aarzelt ze. 
Ze wil wel, maar kent niemand. Ze besluit eerst een 
mail te sturen. Zo komt ze in contact met Lydia. Ze 
mailen een paar keer heen en weer en ze besluit 
door het fijne contact met Lydia toch maar eens 
langs te gaan. Ze voelt zich welkom en leert meer 
mensen kennen. De kerk is zo gek nog niet...



Veel mensen zoeken namelijk online naar zingeving, 
troost, naar God. Als Jesus.net willen we de kerk 
helpen om gevonden te worden. Samen leggen we de 
verbinding tussen de online  zoeker en de lokale kerk. 
Daarom wil Jesus.net, in samenwerking met kerken 
en communities, online zoekers - via relevante thema 
pagina’s - verbinden met lokale kerken. Aan de hand 
van lokale research bepalen we (verschillende) 
doelgroepen en stellen we meetbare doelen. Mogelijke 
thema’s zijn: eenzaamheid, financiën, opvoeding, 
armoede, religie. 

Doel: Contact leggen met (lokale) online zoekers en 
hen thuisbrengen in een offline omgeving, namelijk de 
kerk.Om tot een goede lokale strategie te komen kan 
Jesus.net helpen de volgende stappen te doorlopen:

1. Research: Jesus.net doet online research naar 
lokale zoekvragen en de doelgroep. Vanuit offline en 
online data komt Jesus.net met een rapport waarin 
de zoektermen van het gedefinieerde gebied van de 
kerk (de kerkelijke footprint) wordt beschreven. We 
beginnen met een online onderzoek van twee dagen.



2. Matchen: Aan de hand van de research zal Jesus.net 
een aantal thema’s voorstellen om uit te kiezen. Samen 
kiezen we een thema en werken dat gezamenlijk 
uit. Vanuit de bestaande activiteiten van de kerk en 
expertises van gemeenteleden (inclusief andere kerken 
en organisaties in dezelfde regio) stellen we een profiel 
op van de match met de belangrijkste zoekvragen. 
Jesus.net zal persona’s (een beschrijving van “fictieve” 
mensen, met de daarbij behorende behoeften) 
creëren die aansluiten bij de activiteiten van de kerk. 

3. Online zichtbaarheid (wireframe): Jesus.net ont-
wikkelt -in overleg met kerk- de basis voor thema 
pagina(‘s), die gemaakt gaan worden voor de online 
zoekers. Het is belangrijk dat een aantal mensen vanuit 
de kerk bij dit proces betrokken zijn. Denk aan: Een team 
van mensen met kennis van het inhoudelijke thema, 
iemand met affiniteit met it/internet, iemand die 
verstand heeft van communicatie en een organisator. 
Dit moet een team gaan worden dat de gemeente 
in beweging kan zetten.

4. Maken van de website(s): Het wordt dan tijd voor 
het zichtbare werk: Het creëren van de website(s). De 
kerk blijft uiteraard zijn bestaande website houden 
waar alles op draait. Dit is aanvullend. Daarvoor zijn 2 

mogelijkheden: Jesus.net maakt een thema website 
in de Jesus.net omgeving of we geven adviezen aan 
de kerk en de kerk bouwt in haar eigen omgeving 
het concept. Het uitgangspunt is dat de kerk zelf 
de content schrijft en de website inhoudelijk gaat 
beheren. 

5. Koppeling/contact: Vanuit deze websites/pagina’s 
verwijzen we door naar offline contact dat de kerk 
biedt. De koppeling naar de bestaande site van de 
kerk wordt gemaakt. Follow-up vanuit de gemeente. 
Hieronder een voorbeeld. 

1. Kop koffie en goed gesprek (met een vrijwilliger 
van de kerk)
2. Kerk uitnodiging (welkom bij een van de 
community’s)
3. Online optie zoals een WaaromJezus-cursus of 
een specifieke cursus op gebied van het thema’s, 
zoals financieel, pornografie, verslaving, opvoeding.

We adviseren altijd 3 opties aan te bieden, omdat 
de zoeker van keuzes houdt. Ons doel is contact 
maken.



6. Online Marketing: Om mensen te bereiken zal 
marketing gedaan moeten worden. Dus mensen vanuit 
hun zoekvraag naar de themapagina’s leiden. Dit 
kan gedaan worden door Jesus.net of de kerk kan de 
campagne zelf regelen of aan een andere partij 
uitbesteden.

Kosten
Dit is een op maat traject. Als de kerk geïnteresseerd 
is, zal Jesus.net een kostenindicatie maken op 
basis van de wensen van de kerk.



5. ONLINE BUURTKERK
De Online Buurtkerk is een gezellige virtueel café dat 
je binnenwandelt voor een goed gesprek over het 
leven en geloof. Met een biertje of cola in de hand 
praat je online over thema’s als stilte, muziek en rouw. 
Je deelt het leven met mensen die je in het echte 
leven misschien wel nooit hebt ontmoet. De Online 
Buurtkerk biedt iedereen een veilige plek om het 
geloof te verkennen en de ander echt te leren kennen.



Bij veel online diensten is de focus van de camera 
meestal op het podium gericht. De preek en de 
band of zangers worden dus uitgezonden. Deze 
manier werkt op zich prima, maar er mist iets 
cruciaals: de ontmoeting met je medegelovigen.

Als je nu de zaken anders gaat inrichten, dan 
moet je niet uitgaan van wat je hebt, maar terug 
naar de essentie. Op deze manier zijn we met een 
experiment begonnen. Bedenk eens hoe gemakkelijk 
je een gesprek begint als je een restaurant of een bar 
binnenloopt. Gewoon, een praatje onder het genot 
van een drankje. Wat je daar doet, is het leven delen. 

We begonnen met een droom, want stel je voor 
dat je dat ook online zou kunnen doen met 
hetzelfde gemak. Zo werd de Online Buurtkerk 
geboren. Vooral bedoeld voor mensen die niet per 
se de kerk gewend zijn. We wilden open zijn voor 
mensen die op allerlei manieren in het leven staan.

Bier, Bijbel, Bezinning
Samen met een buurtpastor in Rotterdam, zijn we 
begonnen. Onze slogan is: ‘Bier, Bijbel en Bezinning’. 
Dat hebben we met een bewuste reden zo opgezet. 
Deze plek moest namelijk voor iedereen zijn, niet voor 

mensen die ‘de gewone kerk’ gewend zijn. De tone 
of voice (manier van aanspreken) is belangrijk 
als je zoekt naar je publiek. Als het te ‘kerkelijk’ 
of te ‘christelijk’ klinkt, komen sommige mensen 
niet. Dat is niet erg, maar wel een gemiste kans. 
Deze mensen komen niet omdat ze het een gek 
idee vinden of omdat ze het afkeuren; ze komen 
niet omdat ze het gevoel hebben dat het niet voor 
hen is, en ze klikken gewoon weer weg. 



Het recept voor een bijeenkomst is vrij eenvoudig:

1. We beginnen met een count-down en laten 
mensen langzaam binnenkomen. Tegelijkertijd 
starten we de live-uitzending op Facebook. Zo 
krijgen de mensen ook via Facebook een notificatie 
dat we weer van start zijn gegaan. 

2. Bij de start steken we een kaars aan. Dat is een 
universeel symbool waarin we ons concentreren. 
Het voelt als de start, een momentje apart gezet.

3. Hierna praten we even rond met de mensen die 
we kennen en heten nieuwe mensen welkom in 
de meeting. Zo praten we een beetje rond, zodat 
iedereen op zijn gemak is. Dit is soms ook gewoon 
tijd voor een grap of een ‘moet je nu toch eens 
horen’-anekdote. 

4. Iemand heeft een kort filmpje voorbereid, 
ongeveer 3 minuten. Belangrijk hierbij is dat het 
low-tech (simpel) wordt gemaakt, gewoon met een 
smartphone opgenomen en eventueel bewerkt met 
iMovie of een ander eenvoudig videoprogramma. 
Deze video is GEEN PREEK, maar het is EEN 
VRAAG. Het doel van de video is om een   gesprek te 
beginnen, niet om een boodschap te brengen. 

5. Hierna begint het gesprek. Bijvoorbeeld over wat 
je meest favoriete liedje is en waarom? Of over wat 
je dwars zit. Wie zijn je helden? En vind je het fijn 
om in stilte te zijn? Er is genoeg ruimte voor ieders 
verhaal. En we openen Bijbelverhalen als het past.

6. Na 40 tot 45 minuten sluiten we altijd af met 
een gebed. Daarvoor hebben we het Onze Vader in 
Sandy Tales of een gebed uit een gebedenboek. En 
dan zwaaien we.

https://www.youtube.com/watch?v=ERbQOKd0Sso&list=PLczy8siFzsV357vpSI2ekuMt872DH8w3M&index=6&t=0s&ab_channel=Jezus.nl
https://www.youtube.com/watch?v=ERbQOKd0Sso&list=PLczy8siFzsV357vpSI2ekuMt872DH8w3M&index=6&t=0s&ab_channel=Jezus.nl


Kosten
• Het opzetten van de basis en de training kosten 
eenmalig €300,-.
• De maandelijkse kosten (inclusief ZOOM, YouTube 
en de helpdesk) kosten €50,-.

Vergelijk het met een postzegelverzamelaar die op 
een website van paardenliefhebbers komt. “Nee, 
dat is niet voor mij, dus ik klik weg.” Er is dan 
geen oordeel over de inhoud, maar het past gewoon 
niet bij die persoon. Wil je dus een andere doelgroep 
bereiken? Dan moet je hier een stap maken.

Qua techniek hebben we gekozen voor standaard-
oplossingen. We maken gebruik van ZOOM video 
meetings en zenden de meeting live uit in een besloten 
Facebook groep. Zo organiseren we een eerste ring
mensen (die meedoen in de meeting) en een tweede 
ring mensen (die liever gewoon meekijkt, in plaats 
van meedoet).

De groepsgrootte is beperkt en iedereen kent wel iemand 
die hen in de groep heeft uitgenodigd. Maar veel hebben 
elkaar in het echt nog nooit ontmoet. Geografische 
grenzen vallen ook weg. Zo is het gegroeid en we 
merken dat het maximum aantal mensen in het 
gesprek ongeveer 15 personen is voordat je break-
out rooms (mogelijkheid in ZOOM om de grote groep 
in kleine groepen te verdelen) gaat gebruiken voor 
kleinere gespreksgroepen. 

De groep waar we als eerste ervaring mee hadden is 
behoorlijk divers: christenen, ex-kerkgangers, atheïsten
en boeddhisten. We vinden elkaar in al deze levens-
thema’s. Ieders bijdrage wordt gewaardeerd. 

Naast de gewone meetings is er vanuit de organisatoren 
ook contact met deelnemers. Soms om door te praten, 
soms pastorale ondersteuning, soms omdat het  gewoon 
gezellig is. 

Droom
Onze droom met dit concept is om het te vermenig-
vuldigen naar veel kleine groepen die op verschillende 
momenten in de week samenkomen. Zo kunnen mensen 
een plek vinden waar ze in contact kunnen komen met 
anderen. Voor zoekers, pelgrims, spirituele zwervers 
en geestelijk thuislozen. 





6. SERIE VOOR EEN VOORGANGER
Een dagelijkse e-mail van de voorganger om mensen 
te bemoedigen (op basis van Ik Wonder Jou).Met dit 
concept doen we nu nu een pilot in Amerika. Dit loopt 
erg goed en we zien kansen voor Nederland. In het kort 
is dit het concept: Jesus.net zorgt ervoor dat er vanuit 
de voorganger een dagelijkse e-mailserie verstuurd 
wordt naar de mensen in de kerk. Zo kunnen ze 
dagelijks bemoedigd worden en niet alleen op zondag. 



Iets meer context wat betreft dit concept:
- De voorganger krijgt een 14-daagse serie die 
verschenen is in de dagelijkse bemoedigingsserie Ik 
Wonder Jou. Deze kan de voorganger beoordelen, 
eventueel aanpassingen maken, en goedkeuren.

- Hij/zij levert een aantal losse persoonlijke teksten 
aan, zodat de connectie gemaakt kan worden tussen de 
mensen in de kerk en waarom zij deze e-mails krijgen.

- De voorganger levert aan: Naam van waaruit de 
e-mails verstuurd worden, foto, kerknaam, logo en de 
lijst met mensen waar we de serie heen kunnen sturen.

- Er wordt een speciaal e-mailadres aangemaakt: 
naam-voorganger@jesus.net. Gebruik van het Jesus.net-
domein zorgt ervoor dat de kans om als SPAM 
aangemerkt te worden minder groot is.

- Jesus.net maakt het template, vanuit de pastor 
geschreven en stuurt het naar de lezers.

- Jesus.net levert de analytics aan de voorganger (open 
percentage, kliks, enzovoorts).

- De voorganger heeft inzicht in de reacties op de e-mails 
en kan zelf reageren op de mensen.

- Bij tevredenheid volgt na afloop van de 14 dagen 
een nieuwe 30-daagse serie die mensen automatisch 
krijgen. Ze kunnen op dat moment een vragenlijst 
invullen waarna ze content krijgen op basis van hun 
specifieke profiel. Dat betekent dat als uit de vragenlijst 
blijkt dat iemand meer worstelt met angst dan met 
boosheid, de teksten hierop aangepast worden.

- Na de 30-daagse serie ontvangen de mensen de 
gewone serie van Ik Wonder Jou, altijd met een 
persoonlijke intro van de voorganger.

- We ontzorgen de voorganger en de kerk volledig.

Kosten (alleen directe kosten)
• 200 gebruikers:   €100 per maand
• 200-500 gebruikers:  €165 per maand
• 500-1000 gebruikers:   €250 per maand
• 1000-2500 gebruikers:  €420 per maand
• 2500+:    in overleg

Additioneel: Als Jesus.net willen we in de mail 
graag 2x per jaar een project onder de aandacht 
brengen.

https://ikwonderjou.jezus.nl/
https://ikwonderjou.jezus.nl/


7. KERST VOOR JOU
Kerst is elk jaar weer een uitgelezen kans om het 
evangelie van Jezus Christus te delen met niet-
christenen en randkerkelijken. Kerst is ook een feest 
van verbinding en saamhorigheid. Juist in 2020, waarin 
er afstand moet worden gehouden, brengen we kleur 
in de straten en huizen en willen we mensen stimuleren 
dit feest met elkaar te vieren (natuurlijk wel met alle 
richtlijnen in het achterhoofd).



De landelijke campagne Kerst voor Jou heeft als doel 
om mensen hierbij te ondersteunen, door middel 
van een kant-en-klaar concept dat alle ingrediënten 
biedt voor een toegankelijk kerstfeest voor iedereen. 
De organisaties Jesus.net, NEEMA, Houses of Love 
en Ark Mission hebben daarvoor de handen ineen-
geslagen en drie producten ontwikkeld: 

Je ontvangt met de toolbox een compleet inhoudelijk 
programma, waaronder 4 exclusieve video’s. Ook 
ontvang je een draaiboek, script, praatpaper en een 
duidelijke instructies.

Meer info op de website: www.kerstvoorjou.nl.

• Een toolbox voor Kerstviering: dit bevat alle 
benodigde elementen om een inhoudelijke en 
inspirerende Kerstviering te organiseren. In 
huiselijke kring of een groter (kerkelijk) event. Maar 
in deze tijd ook heel belangrijk: alles voor een online 
viering. 

• Een toolbox voor Adventsavonden: inspiratie om 
in huiselijke kring met anderen naar kerst toe te 
leven tijdens de 3 Adventsavonden. 

• Spel ‘40 tellen’: een uniek product dat ingezet 
kan worden om mensen uit te nodigen voor het 
Kerstfeest: als uitnodiging, bedankje of cadeautje.

Kosten
Om gebruik te kunnen maken van de Kerst voor Jou 
toolbox wordt een donatie gevraagd via de website 
van Kerst voor Jou. 

http://www.kerstvoorjou.nl


Contact
Wil je meer informatie? Wij gaan graag met je in 
gesprek!

Stichting Jesus.net
M:  contact@jesus.net
T:  +31 85 00 21 239
A:  Watertorenweg 172,
 3063 HA Rotterdam






