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Literatuur en websites 

 

Literatuur 

Shane Claiborne, Hoe Jezus de wereld op zijn kop zet. Zie voor een 

nieuwsbericht over dit boek: 

www.timetoturn.nl/new/pivot/entry.php?id=874  

Idea – gemeenteopbouwblad van de Evangelische Alliantie, 28e jaargang nr. 5, 

oktober 2007; over missionair kerk-zijn 

René van Loon, Kerk voor de buurt. Zie voor een korte toespraak gehouden bij 

de presentatie van het boek: www.izb.nl/index.php?cId=136&aId=1302  

Ronald van der Molen, Plant een kerk. Zie voor een preview, recensies en een 

gratis werkboek: www.arkmedia.nl/catalogus/detail/7470.html  

Stuart Murray, Post-Christendom en Church after Christendom. 

Zie voor meer van het gedachtegoed van Stuart Murray;  

post-evangelisch.typepad.com/onderweg_een_postevangeli/2006/10/toespr

aken_stua.html 

Stefan Paas e.a., Als een kerk opnieuw begint. Zie voor een voorpublicatie 

www.cvkoers.nl/artikelen/Artikelen/als_een_kerk_opnieuw_begint.php  

Stefan Paas, De werkers van het laatste uur. Zie voor een korte omschrijving van 

het boek: www.boekencentrum.nl/shop_details.php?productId=21651  

Henk de Roest, Een huis voor de ziel. Gedachten over de kerk voor binnen en 

buiten. Zie voor informatie 

www.boekencentrum.nl/shop_details.php?productId=22859  

Graham Tomlin, Een kerk die prikkelt. Zie voor twee recensies 

www.vergadering.nu/boektomlin-een-kerk-die-prikkelt.htm 

Ruth Valerio, L van Levensstijl. Eerste deel uit de TTT-reeks. Zie voor meer 

informatie en andere delen uit deze reeks www.timetoturn.nl 

Daniel de Wolf, Jezus in de Millinx en De ontdekking van het Koninkrijk. Zie voor 

een uitgebreid artikel over de auteur en zijn werk: 

www.gemeentestichting.nl/content/view/228/86/  

 

Websites 

www.stichtingpresent.nl (website van een organisatie die ‘een brug slaat tussen 

mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen 

worden.’) 

www.stichtinghip.nl (organisatie die hulpvraag en hulpaanbod bij elkaar brengt) 

www.dorcas.nl/content/485/40/485 (winkels van Dorcas waar tweedehands 

goederen worden verkocht) 

www.cbs.nl (statistiek-onderzoeken over ondewerpen zoals gezondheid, 

economie en migratie) 

www.motivaction.nl (Mentality: informatie over waarden en leefstijlen in 

Nederland, ook boeiend om zelf de Mentalitytest te doen) 

www.michacampagne.nl 

http://www.timetoturn.nl/new/pivot/entry.php?id=874
http://www.izb.nl/index.php?cId=136&aId=1302
http://www.arkmedia.nl/catalogus/detail/7470.html
http://www.cvkoers.nl/artikelen/Artikelen/als_een_kerk_opnieuw_begint.php
http://www.boekencentrum.nl/shop_details.php?productId=21651
http://www.boekencentrum.nl/shop_details.php?productId=22859
http://www.vergadering.nu/boektomlin-een-kerk-die-prikkelt.htm
http://www.timetoturn.nl/
http://www.gemeentestichting.nl/content/view/228/86/
http://www.stichtingpresent.nl/
http://www.stichtinghip.nl/
http://www.dorcas.nl/content/485/40/485
http://www.cbs.nl/
http://www.motivaction.nl/
http://www.michacampagne.nl/


UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN GEZONDE GEMEENTE MAP 

Een naar buiten gerichte blik – literatuur en websites Kenmerk 2, G 2 

www.eza.nl/informatie-over-zending/zending-nu-artikelen#2006_sept (thema-

nummer van Zending Nú over de Micha Campagne, in 2009 ook vijf 

artikelen over de ‘mission’ van de kerk) 

www.eo.nl/werkindekerk/diaconaat/5903301/page/-/home.esp (artikelen over 

diaconaat) 

www.pkn.nl/missionair (30 modellen voor missionair gemeente-zijn) 

www.zendingsraad.nl (website van de Nederlandse Zendingsraad) 

www.gemeentestichting.nl (website met veel informatie over alle mogelijke 

vormen van gemeentestichting) 

www.urbanexpression.nl (organisatie met als doel om gemeentes in 

achterstandswijken te stichten) 

www.incarnate-network.eu (netwerk van mensen die betrokken zijn bij 

kerkplanting en nieuwe vormen van kerk-zijn) 
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