… er is

hoop!

Voorbeeldkopij ‘Er is Hoop’ voor uw kerkblad
Wat mooi dat jullie als gemeente willen meedoen met ‘Er is Hoop’! Samen met vele kerken,
parochies en gemeenten kunnen wij Nederland bereiken met de hoop van het Evangelie van
Jezus Christus. Je vindt hieronder een voorbeeld van kopij voor jouw gemeenteblad. Voel je
vrij om de tekst aan te passen aan je eigen situatie. Wil je graag dat wij hierin met je
meedenken? Dat kan, stuur dan een email naar info@erishoop.nu

Er is Hoop!
[plaats bij de tekst een ‘Er is Hoop’-poster]
Beste gemeenteleden,
Samen met [kerk en kerk] hebben we besloten om mee te doen met de ‘Er is Hoop’-campagne
die gestart is op initiatief van Stichting Agapè. In de jaren ‘80 lanceerde Agapè ook een
campagne onder de noemer ‘Er is Hoop’, om zoveel mogelijk mensen in aanraking te laten
komen met de levende Hoop van Jezus Christus. Diezelfde boodschap van hoop is vandaag nog
net zo relevant als toen en daarom willen we graag onze schouders eronder zetten om opnieuw
blijvende hoop te verspreiden.
Het online platform www.erishoop.nu is voor een ieder die hoop zoekt. Op het platform delen
bekende en minder bekende christenen hun getuigenissen en woorden van hoop. Maar de
belangrijkste boodschap is die van de Here Jezus zelf die eeuwige hoop kan geven.
Om het bestaan van deze website onder de aandacht te brengen, is het de bedoeling dat zoveel
mogelijk mensen een poster van ‘Er is Hoop’ ophangen. Daarom hebben we voor jullie allemaal

een poster besteld!
Je kan de poster afhalen in ons gebouw na de dienst, bij [naam en locatie]. Bel [naam en
telefoonnummer] als je niet in staat bent om de poster af te halen, dan brengen wij hem bij jou
thuis. Hang de poster op een duidelijk zichtbare plek, zodat zoveel mogelijk mensen in je
omgeving de poster gaan zien. Wij beginnen deze actie op [datum].
Wil je jouw poster op [datum] ophangen?
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Als je een verhaal of filmpje van hoop wilt delen voor op het platform, dan kan dat! Vraag [naam
en email contactpersoon gemeente] om details daarvoor.
We zien ernaar uit wat God door ‘Er is Hoop’ gaat doen en bedanken jou alvast hartelijk voor jouw
inzet!
Met hartelijke groeten, namens de [raad/evangelisatiecommissie],
[naam]
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