
Kopij Inspiratiefestival 2021                                                                  
 
Geloof snuiven op Terschelling 
Groot inspiratiefeest in de herfstvakantie. 
 
Inspirerend weekend 
Het Inspiratiefestival is een prachtig weekend om inspiratie op te doen voor de dagelijkse 
en religieuze praktijk, met (meezing) concerten, spirituele wandelingen over het strand en 
door de duinen, theater, vieringen in kerk en kroeg, lezingen, bibliodans en veel muziek en 
cultuur. Maar belangrijk is natuurlijk ook de ontmoeting, het genieten van Terschelling, 
het uitwaaien op het strand. Iedereen die geïnteresseerd is in geloof, betrokken is bij een 
kerk of op zoek is naar inspiratie is van harte welkom om het 3e inspiratiefestival mee te 
beleven. Het festival wordt georganiseerd door alle kerken op het eiland Terschelling, de 
Protestantse Theologische Universiteit, de Protestantse Kerk Nederland en de Raad van 
Kerken Nederland. Het gaat allemaal gebeuren in het weekend van 22, 23 en 24 oktober 
2021 op Terschelling. Als Corona het toelaat…. vieren we een groot inspiratiefeest op 
Terschelling. 
 
We hebben het hard nodig, het Inspiratiefestival 2021 Geloven in beweging. Eindelijk weer 
samen komen om je te bezinnen, te laten inspireren, elkaar te ontmoeten en als het even 
kan in grote gezamenlijkheid de Geest te laten waaien ..…. Het festival mag een GROOT 
FEEST worden, om weer gezamenlijk inspiratie op kunnen doen om de draad weer op te 
pakken, met geloven binnen en buiten de kerk. Koren, musici, artiesten, verhalenvertellers, 
pastores, theologen, platforms, politici en vele, vele anderen zijn gevraagd om een 
programmaonderdeel op Terschelling te verzorgen. Er staat nu al een prachtig programma 
klaar: vanaf het krieken van de dag tot middernacht. Deelnemers fietsen, wandelen van 
locatie naar locatie. Alle eilander kerken hebben de deuren wagenwijd openstaan maar 
natuurlijk gaan we ook naar buiten: bos, duin, strand. 
 
Indrukwekkende ervaringen 
Eerdere versies van het festival vonden plaats in 2016 en 2018. ‘Je laten inspireren door de 
Geest en door elkaar’, kopte het Fries Dagblad over het eerste festival dat ruim 450 mensen 
naar Terschelling trok. In 2018 kwamen meer dan 650 geloofszoekers naar het eiland. Na de 
openingsceremonie verspreidden de inspiratiezoekers zich over het eiland naar kerken, 
kroegen, bosranden en eindeloze stranden voor b.v. zangworkshops, lezingen, discussies en 
toneelvoorstellingen. Na afloop van het weekend zei één van de deelnemers: ‘Heerlijk, ik 
kan er weer helemaal tegen!’  
 
Inspiratiereis 
Dit inspiratieweekend is ook een ideale gelegenheid voor iedereen die op zoek is naar 
vernieuwende inspiratie. Voor jongeren, studenten, gezinnen en ouderen. Voor wie 
geïnteresseerd is en voor wie actief is in de kerk als ambtsdrager, in het pastorale werk of 
betrokken is bij diaconale projecten. Voor mensen die graag een ander geluid willen laten 



horen of met anderen mensen nieuwe projecten opzetten. Of gewoon anderen willen 
ontmoeten om van te leren en ervaringen uit te wisselen. Het Inspiratiefestival is de 
gelegenheid om als kerkenraad, commissie, team of als groep inspiratie op te doen. Om 
samen de eerste stap naar verandering te zetten. Voor groepen is er een interessante 
groepskorting.  
 
 
 
 
Voor meer informatie en het inschrijfformulier voor het festival 2021 zie de website: 
inspiratiefestival-terschelling.nl 
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