
PROGRAMMA PIONIERSTRAINING 
3 oktober 2020 

 
 
Belangrijke mededelingen 
 

1. Ieder team volgt het programma online vanuit een eigen locatie. De online sessies kun je op twee verschillende manieren volgen: 
a. Eén laptop en beamer om te projecteren op een groot scherm + speakers 
b. Individuele laptops of telefoons (let op: gebruik dan wel oortjes) 

2. Als je een kaars (en lucifers) paraat hebt zet deze dan klaar voor de viering. Heb ook je telefoon met oortjes gereed voor een opdracht 
(tijdens de viering). 

3. Tijdens het interview met Michael Moynagh kun je vragen stellen. Hij is (online) aanwezig om deze te beantwoorden. Vragen kun je 
stellen door een e-mail te sturen naar pionieren@protestantsekerk.nl (noem daarbij je naam en pioniersplek). 

4. Lukt het niet met de Zoom-verbinding? Dan kun je op Youtube filmpjes vinden van de viering (deel 1 en 2) en het interview met Michael 
Moynagh. Dit zijn de dikgedrukte programmaonderdelen in de onderstaande tabel)  

 
 
Programma 
 
Zoom: https://zoom.us/j/96775275030?pwd=LzhrRnQ1L2pUUzh6TzVYYVAvc0F6dz09 
 
Door middel van bovenstaande link maak je verbinding met het ochtendprogramma (zie blauw gearceerd in onderstaande tabel). De verbinding 
kun je van 9:30 tot 11:35 aan laten staan.  
 
Vanaf 12:00 uur heb je de link nodig uit de mail die op donderdag 1 oktober is verstuurd (zie groen gearceerd in onderstaande tabel). Hiermee 
maak je verbinding met de kernthema workshop samen met alle teams die hetzelfde thema hebben gekozen. De leiding ligt van 12:00 tot het 
einde van het programma (15:30 uur) bij de kernthema-eigenaren. Zij kunnen ook een andere indeling van de tijd aanhouden.  
 

mailto:pionieren@protestantsekerk.nl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo4JCxanByodorM49OHqNMCtDGosy7D-Z


 

Tijd Activiteit Hoe? Wie? 

9:30 Inloop, plek vinden  Pioniersteam 

10:00 Welkom  Zoom (link hierboven) Erik Verwoerd 

10:15 Viering 
 

Zoom (link hierboven) 
Teamopdracht  

Marloes Meijer 
Pioniersteam 

10:45 Interview met Michael Moynagh 
Gelegenheid tot stellen van vragen  

Zoom (link hierboven) 
 

Michael Moynagh en Arjette Kuipers 

11:35 Nabespreking interview Teamtijd Pioniersteam 

11:45 Pauze   

12:00 Workshop kernthema deel 1 en opdracht 
voor na de lunch 

Zoom of Google Meet (zie link kernthema in 
mail van 1 oktober)  

Kernthema eigenaren 

12:40  Lunch   

13:40 Aan de slag met opdracht kernthema, 
teamtijd 

Teamtijd Pioniersteam 

14:10 Workshop kernthema deel 2 en opdracht  Zoom of Google Meet (zie link kernthema in 
mail van 1 oktober) 

Kernthema eigenaren 

14:40 Aan de slag met opdracht kernthema, 
teamtijd 

Teamtijd Pioniersteam 



15:10 Afronding (bijv. kort delen welke volgende 
stap ga je zetten nav de training) 

Zoom of Google Meet (zie link kernthema in 
mail van 1 oktober) 

Pioniersteam en kernthema 
eigenaren 

15:30 Afsluiting met gebed en/ of zegen (door 
teams zelf in te vullen) 

Teamtijd Voortrekker pioniersteam (neemt het 
initiatief) 

 
 
Tenslotte, maak er met je team een mooie dag van. Wij hadden deze dag waarschijnlijk anders voorgesteld, maar toch is het gelukt 
een mooi programma te maken. Laat je leiden door de dag en maak een paar dingen concreet voor jullie eigen pioniersplek.  
 
Kom je er niet uit of loop je vast, neem dan contact met ons op. Coby en Maarten zijn de hele dag bereikbaar. 
 
Coby c.oppewal@protestantsekerk.nl 06-18973932 
Maarten m.atsma@protestantsekerk.nl 06-15149274 
 
 

We wensen je een goede pionierstraining! 
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