
 Pinkstercampagne van de GZB mét de wereldkerk 

Vuur staat voor warmte, voor gezelligheid, voor 
energie. Juist dat hebben we de afgelopen periode vaak 
gemist. We verlangen ernaar om elkaar te ontmoeten, 
ook als kerk. Vuur staat ook voor geloof, voor de Geest. 
Dat is nodig om samen weer aangewakkerd te worden 
en te horen hoe God met Zijn Geest werkt in deze we-
reld. De GZB nodigt gemeenten uit om met de wereld-
kerk vanuit dat verlangen met elkaar op weg te gaan 
naar Pinksteren. Om het vuur van het geloof te laten 
aansteken en zelf ook door te geven. We doen dat met 
de campagne ‘Houd het vuur brandend’! 

Lees hoe de campagne is opgebouwd en ontdek hoe je 
mee kunt doen. Kijk voor alle informatie op
www.gzb.nl/pinkstercampagne 

Verhalen uit de wereldkerk wakkeren 
ons aan en samen warmen we ons op!

  De campagne begint met het delen van verhalen: op weg 
naar Pinksteren vertellen christenen uit de wereldkerk hoe zij 
het vuur van het geloof brandend houden. Te volgen via onze 
sociale media, website en andere nieuwskanalen.

  Nodig mensen in je gemeente/omgeving uit om mee te 
doen met deze campagne. Bedenk hoe je zelf en met anderen 
het vuur voor zending brandend kunt houden. Check de cam-
pagne en zet je eigen acties uit.

Zaterdag 15 mei start de campagne en wordt 
het vuur vanuit de wereldkerk aangestoken!

  Online event: reis door de wereldkerk
Zaterdagavond wordt het vuur vanuit de wereldkerk aangestoken tijdens een online  
event (start 20.00 uur). Reis mee naar Indonesië, Costa Rica, Zuid-Soedan, Libanon en 
Bosnië en Herzegovina en laat je inspireren door verhalen die laten zien hoe God wereld-
wijd werkt. Ook de kerk in Nederland doet natuurlijk mee!

Het is een online event dat voor iedereen thuis te volgen is. Meld je aan via gzb.nl/event en 
ontvang een uitnodiging. Het is ook mooi om dit event samen met een groepje gemeente-
leden ‘rondom het vuur’ in de openlucht te beleven (uiteraard passend binnen de corona-
maatregelen). 

  Fietsers voor vuur
Op zaterdagmorgen trekt een (kop)groep van � etsende GZB’ers langs verschillende 
gemeenten in Nederland. Tijdens het online event worden de ‘fakkels’ die zij onderweg 
ontvangen, aangestoken met vuur vanuit de wereldkerk. Een opmaat voor alle andere 
sportieve acties die hopelijk volgen (zie ‘Doorgeven’)!

  Challenge ‘Youth on � re’
Zaterdagmiddag start (via een livestream) de challenge ‘Youth on � re’. Door middel van 
verschillende opdrachten dagen we zoveel mogelijk kinderen, tieners en jongeren in 
Nederland uit ‘om het vuur brandend’ te houden. ’s Avonds volgt de uitslag tijdens een 
mini-concert met Marcel Zimmer (19.15-19.45 uur). 

Deze challenge kun je ook later (in de week voor Pinksteren) uitvoeren. Een mooie kans om 
juist kinderen en jongeren in de gemeente aan te vuren en bij zending te betrekken!

HOUD HET VUUR
BRANDEND

Voor iedereen met hart voor zending

facebook.com/gzbzending
instagram.com/gzbzending www.gzb.nl/pinkstercampagne

AANWAKKEREN

AANST EKEN



Belangrijk!
Voor elke actie vind je voorbeeld-
materiaal en tips op onze website 
www.gzb.nl/pinkstercampagne. 
Hiermee kun je snel, eenvoudig én 
coronaproof aan de slag in je eigen 
gemeente.

Vragen? 
Stuur een mail naar vuur@gzb.nl of 
neem contact op met één van onze 
relatiebeheerders!

Ook het werk van de GZB was in de 
afgelopen tijd niet vanzelfsprekend. 
Tegelijk zien we dat het Evangelie nog 
steeds de wereld over gaat en horen 
we dat mensen tot geloof komen. Die 
verhalen bemoedigen ons en delen 
we graag in deze Pinkstercampagne. 
Uiteraard realiseren we ons heel goed dat 
plannen (nog) altijd onder voorbehoud 
zijn. Tegelijk hopen we dat zoveel 
mogelijk gemeenten kansen zien om mee 
te doen en - aangewakkerd door de Geest 
- het vuur brandend te houden!

www.gzb.nl/pinkstercampagne

DOORGEVEN

We gaan op weg naar Pinksteren en geven op 
verschillende manieren het vuur door!

  Bidden en Bijbellezen met de wereldkerk
Hoe brandt het vuur in ons leven en hoe geven we dat door? In de week voor Pinksteren bieden we materiaal 
aan om persoonlijk en in kleine groepjes (verbonden met de wereldkerk) de Bijbel te lezen en met elkaar te 
bidden. Op woensdagavond 19 mei nodigen we iedereen uit voor een online gebedsbijeenkomst met enkele 
gasten uit de wereldkerk. 

  Vurige boeketten 
Speciaal voor Pinksteren kun je via de GZB vurige boeketten van gerbera’s bestellen. De bloemen kunnen op 
een aantal plekken in Nederland worden opgehaald. Bestel en bezorg prachtige Pinksterboeketten met een 
mooie opbrengst voor het zendingswerk.  

  Actie ‘Het vuur uit de sloffen voor…’
Kom tijdens Pinksteren als gemeente in beweging voor zending: al � etsend, lopend, skeelerend of hoe dan 
ook. De opbrengst van al deze sportieve acties gaat naar GZB-zending of een GZB-programma of zendings-
werker naar eigen keuze. Via de website kun je je actie aanmelden en in beeld brengen.

Meedoen kan op twee manieren: 
1. Bedenk zelf een leuke sportieve of creatieve actie en laat je sponsoren voor de kilometers die je a� egt.  
2. Stippel een route uit in je eigen woonplaats en nodig gemeenteleden uit om die af te leggen. 

Wij leveren leuke opdrachten aan voor onderweg.  

  Online bingo
Organiseer een online bingo waarin zending centraal staat. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar met onze 
tips lukt het zeker. Mooie bingoverhalen om het vuur voor zending brandend te houden, zijn beschikbaar. 

  Pinksterzondag
Overal in Nederland vieren we Pinksteren. De GZB levert input voor een themadienst vanuit Romeinen 12: 
‘Wees vurig van geest’. Natuurlijk houden we dan ook onze jaarlijkse Pinksterzendingscollecte. Mooi om op 
deze dag als gemeenten in Nederland verbonden te zijn met elkaar en de wereldkerk. 


