Debatavond
Interessante sprekers, een boeiend onderwerp: de ideale ingrediënten voor een debatavond! Er
zijn tal van boeiende thema’s waar mensen voor uit hun stoel willen komen, mits het bekende
sprekers zijn die hun mening over het onderwerp geven. Organiseer als kerk een debatavond over
zo’n thema, bijvoorbeeld: ‘hoe word ik gelukkig?’ of: ‘hoe vind ik meer vervulling in mijn werk?’
Nodig sprekers uit die ook voor een buitenkerkelijk publiek interessant zijn. Dan kunt u de
uitnodiging breed delen in uw stad of dorp, en is het ook voor gemeenteleden eenvoudig om nietkerkelijke vrienden en kennissen mee te nemen.

Thema
Geloofsopvoeding & Geloofsgesprek
Missionair werk
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Waarom

In de kerk wordt in lezingen en tijdens debatavonden aandacht gegeven aan levensthema's die
niet alleen voor kerkleden interessant zijn. Door sprekers met een verschillende achtergrond uit te
nodigen krijgen bezoekers een breed perspectief op de kwestie voorgeschoteld. Daardoor is het
ook voor mensen van buiten de kerk interessant om de avond te bezoeken. Wanneer mensen een
keer over de drempel stappen, kunnen ze ontdekken wat er nog meer in het kerkgebouw gebeurt,
bijvoorbeeld door het uitdelen van flyers met activiteiten, of door in de pauze deze activiteiten op
de beamer te zetten. Op deze manier creëert u de mogelijkheid op vervolgcontact.

Voorbereidingstijd
Begin 4 maanden van tevoren met de organisatie en het boeken van sprekers.

Tips
Zorg voor een goede gespreksleider bij het debat.
Zet de PR breed uit in uw stad of dorp.
U kunt ook kiezen voor een lezing in plaats van een debat.
U kunt een bijdrage in de kosten vragen van de bezoekers.

Vrijwilligers
3

Budget
250 euro

Benodigdheden
Een goede gespreksleider

Info & downloads
Voorbeeld van een plaatselijke gemeente:
Jacobidebat Utrecht

