
Kirchentag 2023: wie gaat er mee?  

Wij (Irene en Martine) gaan dit jaar naar de Kirchentag. 

De Kirchentag is een groots tweejaarlijks inspiratiefestival van de kerken in Duitsland.  

Er zijn lezingen en workshops, concerten en vieringen, creatieve bijbelstudies en 

theaterprogramma’s, podiumdisdiscussies en tentoonstellingen. De thema’s zijn politiek 

en maatschappelijk, liturgisch en theologisch, kerkelijk en sociaal. 

Er is een eigen programma voor (gezinnen met) kinderen en voor 

jongeren/jongvolwassenen. 

Dit jaar wordt de Kirchentag gehouden van 7-11 juni in Neurenberg. 

Eerdere Kirchentage brachten de ervaring dat je er geïnspireerd van thuis komt, vol 

hoop en nieuwe ideeën.  

Ook veel mensen uit Nederland vinden de weg naar de Kirchentag. En niet alleen 

predikanten. Daarom onze vraag: wie heeft zin om met ons mee te gaan? 

 

Praktische informatie: 

- wij gaan met de trein en kiezen voor overnachting in een gemeenschapsverblijf 

(= een school). 

- er zijn natuurlijk kosten verbonden aan deze reis: 

o 5 dagen-ticket Kirchentag: 109 euro (inclusief OV ter plaatse); voor 

sommige mensen is er een gereduceerd tarief, zie de site van de 

Kirchentag: www.kirchentag.de 

o treinreis naar Neurenberg en v.v. (moeten we nog preciezer bezien, maar 

zal rond de 175-200 euro liggen). 

o verblijf in gemeenschapsverblijf/school: 29 euro (ontbijt is inbegrepen; de 

andere maaltijden moeten we zelf regelen). Voor het verblijf moet ieder  

meenemen: slaapzak en matje/luchtbed, bord, beker, bestek. Er kan 

gebruik gemaakt worden van de sanitaire voorzieningen van de school. 

 

Wie belangstelling heeft? Of gewoon eens meer wil horen? Kom dan naar onze 

informatiebijeenkomst ná de kerkdienst (rond half 12) op zondag 29 januari in de 

Vredebergkerk.  

Goed om te weten dat het geen ‘verzorgde groepsreis’ is. Iedereen maakt de eigen keus 

uit de veelheid aan activiteiten, die plaatsvinden in de hele stad en ook daarbuiten. En 

gaat dan alleen of met een ander op stap. De openingsviering en de slotviering doen 

we samen. De voertaal is Duits.  

 

Na de informatiebijeenkomst kunnen mensen zich bij ons opgeven om mee te gaan. Dat 

kan tot 15 maart. Onze maximale groepsgrootte is 10 deelnemers. Met de deelnemers 

hebben we nog een speciale voorbereidingsbijeenkomst en natuurlijk ook een 

nabespreking. 

Mochten de kosten de enige reden zijn om niet mee te kunnen gaan, neem dan gerust 

contact met ons op. 

We zijn benieuwd wie met ons mee op reis gaat!  

Irene Pluim en Martine Nijveld  

ds.irenepluim@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
Meer info: www.kirchentag.de 
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