
 
 

UITNODIGING 
 
Het landelijk Inspiratiefestival op Terschelling hoopt één grote landelijke beweging vanuit 
christelijke spiritualiteit op gang te brengen! 
Van 16 tot 18 oktober 2020 ontvangen de eilander kerken misschien wel 1.000 -1.500 
gasten, deelnemers, die inspiratie en bezieling zoeken op het festival. Aan jou/jullie de 
vraag of je vanuit je werk hieraan een bijdrage wilt leveren? 
 
Onder de titel ‘Geloven in beweging’ nodigt de projectorganisatie professionals in kerk en 
religieuze bewegingen uit iets van hun werk en ervaring te delen met de gasten. De gasten 
zijn binnen- en buiten kerkmensen uit ons land die willen uitwaaien, elkaar ontmoeten en 
nieuwe inspiratie zoeken. Kerken beginnen immers bij het waaien van de geest! Daar zijn 
festivalgangers naar op zoek. Frisse, creatieve of ongewone ervaringen opdoen om in de 
eigen gemeente of parochie mensen mee te nemen en te inspireren.  
 
De tocht naar Terschelling, het eiland aan de overkant, heeft iets weg van een 
pelgrimage. Een bijbels idee van loslaten, vertrekken uit je vertrouwde omgeving en de 
bekende kaders. Op reis gaan als een pelgrim, wat je kent even loslaten. Vanuit de 
beweging iets nieuws laten ontstaan.  Deelnemers worden onthaald op een programma vol 
inspirerende verrassingen. Wandelend en fietsend trekken zij door bos, duin en strand van 
locatie naar locatie, van historisch kerkje naar een duinpan.  Er zijn onderweg  oa. 
voorstellingen, meditatieve tochten, stilte- en gebedsmomenten, getijdenvieringen, 
debatten, workshops, films, muziek en zang, vertellingen, theater, creatieve verbeelding, 
meet & greet  en nog vele andere fresh expressions. 
  
De eilander kerken bieden gastvrijheid middels hun kerklocaties. Maar vele andere 
eilander locaties zowel binnen als buiten kunnen het podium zijn. 
 
Aan het festival doen bevlogen mensen mee die ziel en zinnen willen prikkelen.De keus is 
om alles mee te maken, van het het krieken van de dag tot middernacht, minder kan ook. 
Ieder maakt een eigen energie-planning voor de invulling van dit inspirerend avontuur. 
Alles om te delen in geloof en leven, om te verbinden en te bezielen.  
 
Het programma begint bij het krieken van de dag en duurt tot middernacht. Ieder kan een 
eigen energie-planning maken voor invulling van dit inspirerend avontuur. Alles om te 
delen in geloof en leven, om te verbinden en te bezielen.  
 
.  

 



 
 
 

EIGEN PRESENTATIE ? 
Wil jij of wil jullie organisatie graag iets laten zien of presenteren? 

• Vul dan het invulformulier op de website in. 
 
We ontvangen jouw/jullie fresh expression 
middels het invulformulier op de webiste graag vóór 18 december 2019 
De stuurgroep maakt uiteindelijk een keuze. 
 

RANDVOORWAARDEN 
 
Het programma is aan jou/jullie 
Vul het programma in. Met jouw/jullie deelname ben je participant  in het festival en we 
willen jou/jullie met jullie deskundigheid daarin de vrije hand geven……!  
Kom met een voorstel tot presentatie opo het festival. 
 

HOE ? 
Wij zien het festival als iets van ons allen en niet wij/zij. 
We hopen op en delen graag in het gevoel van: ‘samen’. 
 

BESCHIKBARE RUIMTE 
Op het eiland zijn zes kerkplekken beschikbaar. 
Van West naar Oost: 

West-Terschelling 
1. - Westerkerk (200/250 mensen) / monumentale, oude kerk, goed orgel 

2. - Doopsgezinde Kerk (75 mensen) / sfeervol klein schuilkerkje 
Midsland 
3. - RK Kerk (100 mensen)   / sfeervol klein kerkje 
4. - ET-10 (350 mensen)  / ontmoetingsgebouw, zalen, groot podium 

Hoorn 
5. - st. Jans Kerk (200 mensen)   / monumentale, oude kerk, met koorruimte 
 
Totaal: 1.200/ 1.500 mensen 

 
 



KERK-LOCATIES OP TERSCHELLING 
De presentaties die gekozen worden krijgen een eigen kerk-plek of indien gewenst een 
buiten- of andere plek als locatie een weekend lang. 
Je bent vrij in het opzetten en invullen van een programma. 
Laat het weten als je graag iets buiten zou willen doen. 
Houd er in dat geval wel rekening mee: 

• dat het herfst is en het guur/koud kan zijn.  
• er geen geluid/licht ter ondersteuning is. 

 

INRICHTING 
Inrichting van de kerk en/of andere binnen/buiten locatie. Er kan van alles. Andere 
locaties/lokalen…. zijn beschikbaar. Wat zou er voor jou/jullie nodig zijn? 
 

VOORWAARDE  
Het moet wel snel afruimbaar & opzetbaar zijn ivm. snel wisselen van de inrichting van de 
ruimte en mocht er onverhoopt in dat weekend een begrafenis plaatsvinden. 
 

KOSTEN EN VERGOEDINGEN 
Voor degenen die de presentaties verzorgen vergoeden wij in ieder geval reis- en 
verblijfkosten met daarbij de volgende spelregels: 

• Voor de reis naar Harlingen-Haven hopen we dat ieder zuinig en creatief mee wil 
denken. Samen reizen of reizen met een kortingkaart per trein. Autovervoer: 
vergoeding feitelijke brandstofkosten 

• Bootkaartje voor de langzame afvaart 
• Autovervoer op de boot is erg kostbaar: vergoeding alleen indien noodzakelijk voor 

vervoer materiaal en in overleg. Veel spullen zijn ook op het eiland. 
• Overnachting is een goed bed, maar zal geen luxe hotel zijn, misschien ook bij 

mensen thuis 
• Warme maaltijd op vrijdag en zaterdag 
• Toegangsbewijs voor het festival 
• PR voor je eigen presentatie door het hele land 

 

KOSTEN 
Het festival moet betaald worden van de deelnemersbijdragen à €55,- en slechts enkele 
subsidiebijdragen. Jullie begrijpen het al: … dat is een spanningsveld. 
Daarnaast is realisering afhankelijk van het aantal deelnemers. 
 

  VAN START 
Het festival start vrijdag om 14.00 uur en sluit zondag af met een gezamenlijke viering om 
9.30 uur. Op zondagmiddag is er nog programma tot 16.00 uur.  



We hopen op een gezamenlijke drive en inspanning. Vul daarom snel het invulformulier op 
deze website in! 
 

VRAGEN 
Die kun je stellen via het mailadres info@inspiratiefestival-terschelling.nl 
 
Met inspirerende groet! 
 
Mathilde de Graaff (festival-coördinator) 
 


