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‘Er is Hoop’-toolkit 
Hulpmiddelen bij de ‘Er is Hoop’-campagne in jouw woonplaats 
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Toelichting toolkit 
 
Leuk dat je deze speciale ‘Er is Hoop’-toolkit gaat gebruiken. Deze toolkit bestaat uit een aantal 
documenten die helpen om als gemeente of individu de boodschap van hoop door te geven.   

Inhoud toolkit 
In deze toolkit vind je de volgende materialen voor jouw gemeente: 

 Twee Bijbelstudies voor groepen 
 Een kleurplaat voor kinderen 
 Een link naar een webshop voor ‘Er is Hoop’-materialen 
 Een voorbeeldkopij voor jouw gemeenteblad 
 Logo’s om te gebruiken 
 Promo video’s van Agapè en ‘Er is Hoop’   
 Drie voorbeelddiensten met preekschetsen voor jouw gemeente 
 Een PowerPoint-sjabloon om te gebruiken 

 

De toolkit inzetten 

Stap 1: 

Bereid je gemeente voor. Dat doe je door: 

1) te investeren in het geestelijk leven van je gemeenteleden via Bijbelstudie 1, 
preekoutline en de voorbeeld liturgie. Voor de kinderen is er een leuke kleurplaat 

2) je gemeente te helpen om hoop van ‘binnen’ naar ‘buiten’ te brengen (Bijbelstudie 2) 
3) een bericht in je gemeenteblad te plaatsen met info over de campagne. 

Stap 2: 

Hoop delen doe je samen! Bedenk welke gemeentes in jouw woonplaats samen kunnen werken 
in deze campagne. Gebruik je bestaande contacten om samen een ‘Er is Hoop’ campagne te 
starten in jullie stad of dorp.  

Stap 3: 

Bestel de posters (tip: doe dit samen met andere gemeentes – dat is goedkoper). 

Stap 5: 
Beleg samen met de andere gemeente(s) een avond als start van de ‘Er is Hoop’-campagne. Tip: 
vraag een Agapè spreker! Stuur een email naar erishoop@agape.nl 
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Veel zegen! 
Voel je vrij om bovenstaande stappen en ideeën te gebruiken en wees vooral ook creatief in de 
manier waarop jullie de campagne kunnen starten. Kijk vooral naar wat jouw gemeente, en 
eventueel samenwerkende gemeentes, nodig hebben.  

Wanneer je vragen hebt over de campagne, de inhoud van de toolkit of gebruik wilt maken van 
onze (trainings-)materialen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Het is ons gebed dat ook jouw kerk actief deel zal nemen aan de ‘golf van hoop’ die we met 
elkaar in ons land willen verspreiden. We wensen jullie Gods zegen met alle voorbereidingen en 
de start van de campagne. En we hopen dat jullie veel zegen zullen zien op jullie campagne!  

 

Het ‘Er is Hoop’-team 

Er is Hoop – Stichting Agapè 
Hoofdstraat 51 
3871 KB Driebergen-Rijsenburg 
085 - 484 4610 
erishoop@agape.nl. 

 

mailto:erishoop@agape.nl

