
 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING PIONIERSTRAINING 1 EN 2 FEBRUARI 2019 
 

 
 
Utrecht, 27 november 2018 
 
Beste mensen, 
 
Van harte nodigen we jou en je team uit voor de pionierstraining op 1 en 2 februari 2019. We 
verheugen ons erop jullie (weer) te zien en nieuwe 
teams te verwelkomen. 
Deze pionierstraining vormt het hart van de 
leergemeenschap. We verwachten dat je er in ieder 
geval één keer per jaar bij bent. De ervaring leert dat 
als je komt met een gemotiveerd team, het een 
geweldige kans is om te groeien als team, om verhalen 
te delen met anderen en om nieuwe kennis en ideeën 
op te doen. We doen ons best om van deze training 
echt een cadeautje te maken. Met tijd voor ontmoeting, 
inspirerende workshops, lekker eten en creatieve 
vieringen. 
 

Wanneer? Van vrijdag 1 februari 9:30 uur tot zaterdag 2 februari 17:00 uur 
Waar? Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20 in Soesterberg 
Voor wie? Voor het pioniersteam (met minimaal 2 en maximaal circa 7 personen)  
Kosten? Een eigen bijdrage van € 52,50 per persoon per pionierstraining 

 
Als je met het openbaar vervoer komt, adviseren we je om naar Amersfoort CS te reizen. Vanaf dat 
station vertrekt normaal gesproken vier keer per uur een bus naar conferentiehotel Kontakt der 
Kontinenten. De buslijnen 52 en 56 doen er dan circa 10 minuten over en stoppen voor de deur. 
 

Kies een kernthema 
Tijdens de trainingen staan op vrijdag de acht kernthema’s centraal: 

● Luisteren 
● Liefhebben en dienen  
● Geloven verkennen 
● Kerk-zijn ontdekken 

● Missie en teamcultuur 
● Netwerk ontwikkelen 
● Leiderschap delen 
● Bestendigen en doorgaan 

 
Als team bepaal je vooraf en in overleg met je pionierbegeleider met welk thema je aan de slag 
gaat. Een groot deel van de vrijdag staat in het teken van dit kernthema. 
 
Om tijdens de pionierstraining zoveel mogelijk tijd te hebben voor interactie en voor jullie eigen 
leervragen, vragen we jullie om vooraf een kort filmpje en/of het basisartikel over het gekozen 
kernthema te bekijken. Deze zijn per kernthema te vinden op www.lerenpionieren.nl/kernthemas 
 

 

http://www.lerenpionieren.nl/kernthemas


 
 

Op zaterdag zullen er een aantal workshops zijn en een mogelijkheid tot (niche-)netwerken. 
Daarnaast is er ruimte voor actuele vragen. We sluiten op zaterdag voor 17:00 uur het programma 
af. Om de rust en het gezamenlijke proces te waarborgen, gaan we ervan uit dat iedereen er van 
het begin tot het einde bij is. 
 
Kosten 
De werkelijke kosten voor deze pionierstraining zijn circa € 200 per persoon. We vragen van 
deelnemers een eigen bijdrage van € 52,50 per persoon per pionierstraining. 
 
Aanmelden en voorbereiding 
Vanwege de voorbereidingen kun je je opgeven tot een ongeveer een maand voor de training, 
deze keer tot dinsdag 8 januari. Aanmelden gaat digitaal door te klikken op deze link: 
https://www.aanmelder.nl/105043 
 
Het is mogelijk dat één iemand één voor één alle aanmeldingen van één team doet. Diegene 
ontvangt dan één factuur. 
 
Annuleringsregeling  
Soms zijn er gegronde redenen om je na aanmelding alsnog af te melden. Doe je dit voor 21 
januari 2019 dan storten we € 32,50 euro terug (van de € 52,50 eigen bijdrage rekenen we € 20 
administratiekosten). Meld je je na 21 januari 2019 af, zijn we helaas genoodzaakt de € 52,50 
eigen bijdrage in rekening te brengen voor de al gemaakte kosten. Neem in alle gevallen contact 
met Harry Veenstra (h.veenstra@pkn.nl) op. 
 
Meenemen 
Een lakenpakket en handdoeken zijn inbegrepen. Vergeet niet een Bijbel, een pen en papier voor 
aantekeningen mee te nemen. Ook wat zakgeld is handig. Als je eerder bij een pionierstraining 
bent geweest, neem dan ook jullie mini-flip-over en de actieplannen mee. 
 
Vragen 
Heb je vragen? Neem dan gerust contact op, dat kan via 030 880 1880 en vraag naar Maarten 
Atsma. Een e-mail sturen kan naar info@protestantsekerk.nl met als onderwerp ‘Pionierstraining 
februari 2019’. 
 
We wensen je alvast een goede reis en hopen op een leuke tijd met elkaar!  
 
Een hartelijke groet, namens het landelijk team pionieren, 
 
Maarten Atsma 
Leergemeenschap Pionieren 
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