
Projectplan MEER voor Maasdijk  
 

Introductie 
 

Miljoenen mensen in Nederland noemen zichzelf spirituele zoekers. Ze 

vragen zich af: Is er meer tussen hemel en aarde? Project MEER wil 

christenen stimuleren en toerusten om iets te betekenen voor mensen die 

op zoek zijn naar meer. Het uiteindelijke doel: heel Nederland is in 

september 2012 in gesprek over één onderwerp: Is er meer? 

 

 

 

Het plan 

Op zaterdagavond 1 september 2012 bezorgen duizenden christenen Glossy MEER huis aan huis in Nederland. Op 

zondag vinden mensen de glossy op de deurmat. Die dag is er aandacht voor het tijdschrift in de media. Ook worden 

er in kerken en gemeenten in heel Nederland diverse activiteiten en programma’s gehouden rond het thema MEER. 

In het project is Glossy MEER een middel voor christenen om in contact te komen met spirituele zoekers. In deze 

glossy wordt verwezen naar de website www.isermeer.nl. Hier kan de lezer een gratis exemplaar van het Nieuwe 

Testament aanvragen, de internetcursus ‘Waarom Jezus?’ volgen en ontdekken waar de dichtstbijzijnde Alpha-

cursus, Groei Groep of deelnemende kerk te vinden is. 

 

Meedoen? 

U kunt op verschillende manieren zijn bij Project MEER: 

Help mee om Glossy MEER te verspreiden in heel Nederland. Meer weten 

en/of meedoen? Word ambassadeur en stimuleer en coördineer Project 

MEER in jouw regio. Organiseer in uw kerk/gemeente activiteiten rondom 

het thema MEER. 

 

Initiatiefnemers 

Project MEER is een landelijk missionair initiatief met de volgende partners: 

 

 Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten 

Ark Mission  

Alpha-cursus  

Agapè  

Biblica  

Compassion 

Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland  

Evangelische Alliantie  

Evangelische Omroep  

Evangelisch Werkverband binnen de PKN  

Internationale Bijbel Bond 

IZB – zending in NL  

Opwekking  

Uitgeverij Jongbloed  

 

Met ondersteuning / subsidie van: 

Evangelische Omroep 

Operatie Mobilisatie 

Protestantse kerk in Nederland  

Unie van Baptistengemeenten 

V1-Communicatie  

Hans van Bruggen  

Nilsson  

Verenigde pinkster- en evangeliegemeenten 

 



 

We zien er naar uit dat het aantal partners van Project MEER toeneemt. Interesse om partner te worden? Neem dan 

contact met ons op. “Project MEER is een unieke kans voor plaatselijke kerken om in hun eigen omgeving zoekende 

mensen te kunnen bepalen bij de zin van het bestaan.” 

 

Een unieke kans 

Project MEER biedt lokale kerken een unieke kans om het gesprek tussen 

christenen en religieuze zoekers te stimuleren. In de aanloop naar 1 

september geeft zij kerken een handreiking om christenen toe te rusten 

om het gesprek aan te gaan over de vraag: is er meer tussen hemel en 

aarde? Daarnaast daagt zij de lokale kerk uit om in haar activiteiten aan te 

haken bij het thema ‘MEER’. 

 

 

 

 

 

Toerusting 

Aan de verspreiding van glossy MEER op 1 september 2012 gaat het één en ander vooraf. Tussen nu en 1 september 

2012 kan een kerk op allerlei manieren gemeenteleden toerusten om in gesprek te gaan met religieuze zoekers.  

 

Hierbij kunt u denken aan: 

• Een toerustingsavond houden of boeken via Project MEER rond het thema ‘meer’. 

• Gemeenteleden uitnodigen om de Is er MEER-visietour te bezoeken. In deze tour zullen Hans Eschbach en 

Gerald Troost toerusting verzorgen rond het Project MEER. 

 

 

 

Activiteiten voor zoekers 

 

Een lokale kerk kan gemeenteleden stimuleren en helpen om glossy MEER 

in een bepaald gebied te verspreiden.. Daarnaast kan een gemeente 

verschillende vervolgactiviteiten opzetten die in de maand september en 

daarna plaats zullen vinden. Voor deze activiteiten kunt u religieuze 

zoekers uitnodigen op het moment dat u glossy MEER onder hen 

verspreidt.  

 

 

 

 

 

 

Waar kunt u aan denken? 

 

• In augustus wordt op diverse plaatsen een braderie gehouden. Dit biedt kerken een mooie mogelijkheid om 

glossy uit te delen.  

• In september houden veel kerken hun startweekend. Hoe zou het zijn om als thema: (Is er) meer? te kiezen? 

• In september starten de Gemeente Groei Groepen en de Alphacursus.  Beiden staan in het teken van ‘Meer’.  

• U kunt vanaf 1 september een speciale avond, barbecue, koffieochtend organiseren rond het thema: is er 

meer?  

 

 

 



Gerald Troost en Hans Eschbach 

Het Evangelisch Werkverband organiseert twee IserMEER-tours met Gerald Troost en Hans Eschbach. De eerste is 

een Visietour, de tweede is een Missionaire tour. Op diverse zondagavonden In het voorjaar zingt Gerald Troost en 

spreekt Hans Eschbach over de roeping van de kerk, de visie en de kansen van Project MEER. Alle avonden zijn 

gratis toegankelijk (er zal wel een collecte zijn). 

Agenda 

Visietour 

• Zondag 22 januari: 18.30 uur, Hervormde gemeente Hierden, 

Frankenskamp 2, Harderwijk  

• Zondag 5 februari: 16.00 uur, Gereformeerde kerk PKN Zuidhorn, 

De Gast 58A, Zuidhorn  

• Zondag 4 maart: 19.00 uur, Gereformeerde Kerk Eemdijk, Vaartweg 

3, Eemdijk  

• Zondag 11 maart: 19.00 uur, Zuiderkerk, Rienck Bockemakade 7, 

Sneek  

• Zondag 18 maart: 18.30 uur, Gereformeerde kerk Gameren 

Zuilichem, Zijlstraat 1, Zuilichem 

• Zondag 1 april: 18.30 uur, Protestantse gemeente Aalsmeer, 

Kanaalstraat 12A, Aalsmeer  

• Zondag 6 mei: 18.30 uur, Gereformeerde kerk, Hoofdstraat 78, 

Genderen  

• Zondag 20 mei: 18.30 uur, Protestantse gemeente en Vrije 

Evangelische Gemeente Nijverdal, Grotestraat 70, Nijverdal  

• Zondag 3 juni: 19.00 uur, PKN Ommen, Gereformeerde kerk, Bouwstraat 23, Ommen  

• Zondag 17 juni: 18.30 uur, PKN Waarder, Dorp 24, Waarder  

• Zondag 24 juni: 19.00 uur, Protestantse gemeente Leek-Oldebert, Lindensteinlaan 1, Leek 

In het najaar zal er een grote tour zijn van Gerald Troost met de complete band en met Hans Eschbach. Elke 

vrijdagavond kunnen zoekers ergens in het land een IserMEER-tour, bezoeken, waarbij Hans Eschbach zal spreken. 

Dit zijn missionaire avonden, gericht op mensen die willen zoeken naar meer in hun leven. De toegangsprijs voor 

deze concerten is € 10,00 p.p. Voor deze tour zijn de volgende avonden ingevuld: 

Missionaire avonden 

• 2 september:  Huizen 

• 7 september:  Capelle 

• 14 september:  Middenmeer 

• 5 oktober:  Hoogeveen 

• 12 oktober:  Goes 

• 19 oktober:  Maasdijk 

• 9 november:  IJsselmonde 

• 16 november:  IJsselmuiden 

• 23 november:  Waddinxveen 

• 30 november:  ’s-Gravenzande 

• 7 december:  Alkmaar 

• 14 december:  Diever 

 

 

 

 



Plaatselijk projectplan ‘Meer’ voor Maasdijk 
 

Taak Missionaire Commissie:  

1. De kaders uitzetten voor het project ‘Meer’  

2. Het plan communiceren naar de kleine kerkenraad en goedkeuring vragen voor uitvoering 

3. Werving van leden voor de ‘Projectgroep Meer’ 

4. Financiële middelen werven  / verschaffen voor de verspreiding van de Glossy 
 

Het project omvat:  

1. De verspreiding van de Glossy op 1 september 2012 

2. Het Startweekeind – inwendige zending – betrokkenheid / deelname vergroten aan het gemeenteleven. 

Thema – ‘Er is meer in de gemeente dan je denkt!’  

3. De missionaire avond met Gerald Troost en band en ds. Hans Eschbach op 19 oktober – uitwendige zending 

4. Werving voor groeigroepen en alphacursus 

5. Losse thema-avonden   

6. Kerkdiensten    
 

Het project beoogt:  

1. Zoekende aan de rand of buiten de kerk te betrekken bij het evangelie en de kerk 

2. Missionaire bewustwording te bevorderen in de gemeente door gemeenteleden actief in te schakelen.  

3. Betrokkenheid en actieve deelname in het ‘samen-gemeente-zijn’ te vergroten. 
 

Deze drie doelen willen we bereiken door:  

1. De vorming van een ‘Projectgroep Meer’  

2. Toerustingsavond voor commissies,  introductie in het project, afspraken maken, donderdag 15 maart 

3. Toerustingsavond voor gemeenteleden,  toerusting: hoe de Glossy verspreiden en een gesprek aangaan 

4. Het motiveren deel te nemen aan diverse activiteiten  

Dus:  

1. Impulsdienstcommissie 

a.Impulsdienst met Ds. Hans Eschbach – deze is uitgenodigd voor zondag 10 juni – motivatie en 

voorbereiding gemeente voor deelname aan het project – ‘Geestelijke zoekers betrekken’ 

b.Impulsdienst met Ds. Leo van der Eijk - zondag 9 september – na de verspreiding van de Glossy, eerste 

thema voor ‘zoekers’ – ‘Is er meer tussen hemel en aarde’   

2. De Startzondagcommissie zondag 23-september – ‘Er is meer in de gemeente dan je denkt’ 

3. Commissie voor vrijdag 19 oktober Missionaire avond met Gerald Troost en Hans Eschbach 

Gericht op ‘zoekers’ die meegenomen worden door gemeenteleden. 

4. De Groeigroepleiders,(er is een toerustingsbijeenkomst voor gesprekstechniek op 28 april in Nootdorp) 

a. Er is een aparte Groeigroepstudie ‘Er is Meer’ geschreven ter afsluiting van de nu lopende GGG’s 

b. Het Groeigroepmateriaal van het seizoen 2012-2013 is geschreven vanuit het thema ‘Meer’ 

5. Alpha-leiders, wie gaat een nieuwe Alpha starten?  

6. Een nieuw te vormen Commissie Vorming en Toerusting, voor al het V&T werk 

7. Jeugdkerkleiding, Kinderkerkleiding,  Jongerenbijeenkomst 4U, hoe inhaken op dit project?  

8. Kerkrentmeesters en diaconie voor financiële afstemming /gebouwen etc. 
 

 

Landelijke toerusting dag (komt i.p.v. het Landelijke EW festival dat altijd in het voorjaar is) 

Er is een landelijke middag op zaterdag 12 mei in het Congrescentrum de Pijler in Lelystad voor visie en toerusting.  

’s Avonds is er een concert met de band Sela. De eerste vier Groei Groep studies worden ter beschikking gesteld. Er 

zijn 1000 zitplaatsen. De toegang is gratis. Deelname is breder dan de PKN leden, dus ook uit andere kerken. 
 

Landelijke Groei Groepen dag(en) in Gouda en Hoogeveen  

Op 1 of 8 september Landelijke Groei Groepen-dag in het kader van toerusting i.v.m. het nieuwe materiaal rond 

‘Meer’.  Gericht voornamelijk op de PKN.  

 

 

 



Toerustingsavond voor het project ‘Meer’ Donderdag 15 maart 
 

Voor de diverse commissies 

19.30 uur Inloop met koffie, bekijken glossy 
 

20.00 uur Welkom en opening 

We lezen Handelingen 17: 16 – 34. Paulus leefde in een tijd, dat er veel religieuze zoekers waren.  

Enkele reacties uit de zaal op de volgende vragen: 

• Hoe probeert Paulus het gesprek te voeren over ‘Is er meer?’ 

• Wat kunnen wij van hem leren op dit gebied. 

• Wat was het resultaat van zijn inspanningen?  
 

20.15 uur. Wat willen we bereiken met Project MEER in onze gemeente?  

Video: Wat is de visie achter dit project? 

• Algemene informatie over Project MEER. 

• Op welke manier kunnen wij betrokken zijn bij Project MEER?  

 

20.45 uur Drie stappen die we kunnen zetten: Video: Wat kan ik doen?  

a. Bidden – voor de mensen in onze postcode 

b. Geven – voor de bladen die we willen verspreiden in onze postcode 

c. Gaan – we gaan de bladen zelf verspreiden, kies een (stuk) straat / postcode 

 

21.00 uur Hoe kunnen we verder gaan? Video: Wat kunnen we als kerk doen?  

• Hoe aansluiten met onze activiteiten bij Project MEER?  

a.   Startweekend activiteiten in kader van ‘Is er meer?’, graag suggesties 

b. Is er Meer avond 19 oktober met Gerald Troost en band, diverse teams nodig!  

c. Alpha-cursus, Youth Alpha 

d. Gemeente Groei Groepen 

e. Thema avonden, koffieochtenden over ‘Is er meer?’ – film – debat-avonden 

f. Impulsdiensten rond ‘Is er meer?’ 

e.   Andere mogelijkheden, graag suggesties. 

 

21.20 uur Teamvorming 

• Wie wil deelnemen in het voorbereidingsteam of helpen bij het project? 

• Afspraken over het verdere verloop wie wat doet van de verschillende commissies.   

 

21.50 uur We sluiten af met gebed voor ons dorp en het land. 

 

Na de toerustingsavond: 

 

• Opgave voor deelname en verspreidingsgebied, op zondag 10 juni na de dienst, maar ook eerder 

mogelijkheid geven postcodes te ‘adopteren’ 

Aan de hand van een kaart van ons dorp kijken we wie waar het magazine kan gaan verspreiden. 

• De leiding van de avond koppelt de resultaten van deze avond terug naar kerkenraad en naar Project MEER, 

info@kerk.nl.  

• Gekozen postcodes kunnen opgenomen worden op de kaart van Nederland op www.kerk.nl 

 

Voor het gesprek in de jeugdkerk en catechese voor de zomer:  

 

Te vinden op de Alpha Site 

• Leuk introductiefilmpje  

• Bij Alpha students staan ook goede introductiefilmpjes in het Engels 

• Er zijn vele materialen te vinden die voor de jeugd aansluiten bij dit ruime thema ‘Meer’ 
 

‘Meer’ 

Is een kapstok waaraan je als seizoens-thema heel veel dingen kunt hangen  

Meer liefde, meer zorg, meer aandacht b.v. ook m.b.t. het pastoraat. Maar ook ‘meer’, door ‘minder’ onthaasting.  



Aandachtspunten die verder uitgewerkt moeten worden:  

 

De publiciteit rond het project ‘Meer’ (taak publiciteitscommissie?) 

- Hoe communiceren we de activiteiten? 

- Welke middelen gebruiken we? Op wie richten we ons voor welke activiteit (doelgroepen)?  
 

Twee Impulsdiensten 10 juni en 9 september 

1. De Impulsdienstcommissie bijpraten over het project ‘Meer’ 

2. De dienst op 10 juni vergt de nodige voorbereiding omdat na die dienst de mensen postcodes kunnen 

adopteren. Deze dienst staat in het teken van de gemeente die op het project wordt voorbereid.  

3. De dienst op 9 september vergt ook de nodige voorbereiding omdat we dan veel zoekers in huis willen 

hebben na de verspreiding van de Glossy op 1 september. Het moet een echte ‘Seekerservice’ worden (een 

dienst voor zoekers) Thema: ‘Bestaat God wel? Hoe dan?’ of zoiets.  
 

Het Startweekeind 22 en 23 september 

1. Wie vragen we voor de Startweekeind commissie? 

2. Hoe betrekken we de school Het Kompas bij de Startdienst 

3. Activiteiten op zaterdag en/of zondag?  

4. De Startdienst zelf, een apart voorbereidingsgroepje? 

5. Eventuele kosten verbonden aan het Startweekeind, hoe geregeld? 
 

De Startdienst 23 september 

1. Omdat deze gericht is op de start van al het gemeentewerk en de start van de scholen zal het karakter 

gericht zijn op die dingen. ‘Er is meer’ betekent in dit kader: wat hebben we als gemeente allemaal in huis 

waar je aan kunt deelnemen, niet alleen als consument, maar ook hoe kun je je gaven ten dienste maken 

van het geheel. ‘Er is meer in de gemeente dan je denkt!’ 

2. In en rond de dienst kinderen, jongeren en ouderen betrekken.  
 

De Missionaire avond met Gerald Troost en band en ds. Hans Eschbach 

1. Er moet een welkom team komen 

2. Een Kaartverkoopteam 

3. Voorbedeteams 

4. Koffie en Thee schenkers 
 

Vorming en Toerustingspakket aanbieden in een boekje 

Een te vormen Commissie V&T stelt het programma samen, inclusief de plaats, tijd en data. 

1. Catechese voor jongeren 

2. Belijdenis catechese 

3. Groeigroepen 

4. Alphacursus en Youth-Alpha 

5. Thema-avonden, voor zoekers en gelovigen 

6. Leerhuizen 

7. Boekbespreking 

8. Gezamenlijke V&T activiteit van de Maasdijkse kerken, etc. etc.  
 

Leiding Jeugdkerk, Kinderkerk en Jongerenbijeenkomst 4U 

1. Gezamenlijke visiebijeenkomst: Hoe kunnen we kinderen en jongeren meer betrekken bij de activiteiten 

2. Welke gezamenlijke visie willen we uitdragen? Welke materialen / programma’s gebruiken we daarbij?  

3. Hoe strekken we ons uit naar jongeren die met kerk en geloof minder bekend zijn?   
 

Thema-avonden voor zoekers in het kader van het project ‘Meer’: 

   Thema avond 1: Is er meer buiten ons en boven ons, hoe weet je dat? – inleiding en gelegenheid tot vragen stellen 

   Thema avond 2: God en het kwaad, hoe zit dat? – inleiding en gelegenheid tot vragen stellen 

   Thema avond 3: Bestaat God, maar hoe bestaat Hij dan? - Inleiding en gelegenheid tot vragen stellen 

 

Koffieochtenden 

 Ster, Vrouwengroep Lydia, PCOB – contacten leggen – kijken wat voor mogelijkheden thema’s  

 

Maasdijk, 20 februari, Ds. Leo van der Eijk 


