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Voorwoord

God is onverbeterlijk communicatief. Hij heeft plezier in rela-
ties, om niet te zeggen dat Hij niet zonder kan. Wij kunnen 

ons onmogelijk een God voorstellen die zich in zijn hemelse verblijf 
afzondert en besluit dat het hem te veel gedoe is om zijn liefde te 
delen en zijn vreugde in de schepping tot uiting te brengen.

God communiceert. Dat valt op elke pagina van de Bijbel te 
lezen, en dat is ook de kern van onze passie als christenen om 
het evangelie te delen. Communicatie is voor christenen geen 
bijkomstigheid, iets secundairs bij ons geloof en onze inzet in de 
kerk. Nee, het behoort tot het hart van onze identiteit en ons geloof. 
En net zoals God ervoor gekozen heeft met ons te communiceren in 
de menswording van Jezus Christus, zo is ook voor ons de manier 
waaróp we communiceren minstens zo belangrijk als de inhoud 
van wat we mededelen. Met onze toonzetting en de helderheid van 
ons geschreven woord, van onze uitingen op sociale media, op onze 
mededelingenborden en websites, dragen we bij aan de verspreiding 
van de blijde boodschap. Deze vormen van communicatie hebben 
soms meer macht dan de woorden die we spreken.

Dit boek van Neil Pugmire bepaalt ons bij de schijnbaar alsmaar 
toenemende mogelijkheden om het evangelie over te brengen. Van-
uit zijn jarenlange ervaring in de journalistiek en als kerkelijke com-
municatiedeskundige laat Neil ons weten waaraan we moeten den-
ken als we iets willen gaan zeggen en hoe we dat dan vervolgens 
het beste kunnen doen. Het boek staat vol met praktische tips en 
aanwijzingen, met geen ander doel dan om ons als kerk te helpen 
ons verhaal effectiever naar buiten te brengen.

Eeuwen geleden heeft God ons in het boek Deuteronomium al 
gezegd dat we alle beschikbare middelen  moeten gebruiken om zijn 
liefde mee te delen – we moeten zijn woorden in ons hart bewaren, 
ze onze kinderen inprenten, ze op ons voorhoofd bevestigen en als 
een teken om onze arm dragen, ze aan onze deurposten bevestigen. 
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En hoewel de methoden gewijzigd zijn, is het doel onveranderd. Al-
les wat wij doen, alles wat wij communiceren is bedoeld om mensen 
te bepalen bij onze liefde voor God en bij Gods liefde voor ons men-
sen, zoals deze geopenbaard is in Jezus Christus.

Right Reverend Christopher Foster
Anglicaans bisschop van Portsmouth

Bij de Nederlandse editie

Dagelijks kom ik in mijn werk – als woordvoerder en persvoorlich-
ter van de Protestantse Kerk – mensen tegen die hun enthousiasme 
voor de kerk willen delen met anderen. Maar hoe doe je dat? Hoe 
zorg je ervoor dat je in deze maatschappij met een enorme hoeveel-
heid aan geluiden ook jouw geluid kan laten horen? En nog belang-
rijker: hoe zorg je ervoor dat jouw geluid wordt opgepikt door de-
gene die dit graag wil horen? Dit praktische boek van Neil Pugmire 
staat vol missionaire adviezen en communicatietips. Van identiteit 
tot website, van kerkgebouw tot sociale media. 

De tips zijn overzichtelijk gerubriceerd, zodat de lezer snel kan 
vinden wat hij zoekt. Je hoeft het boek dan ook niet van A tot Z te 
lezen, voordat je aan de slag kunt. Je kunt direct op zoek naar de tip 
die je op dat moment nodig hebt en daarmee aan het werk gaan.

Hiermee is Kijk, de kerk! een onmisbaar boek voor communica-
tiecommissies, missionaire werkgroepen en kerkenraden die het 
belangrijk vinden dat hun kerk zichtbaar is en blijft!

Marloes Nouwens, woordvoerder en persvoorlichter 
Protestantse Kerk in Nederland
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Inleiding

In onze samenleving is altijd wel iets dat om onze aandacht 
schreeuwt. Of het nu de onvermijdelijke tv-commercials zijn, een 

stroom aan sms’jes, opvallende billboards van bekende bedrijven en 
verslavende apps op de sociale media, feit is dat wij op een doorsnee 
dag gemiddeld aan ruim 3000 reclame-uitingen bloot staan, van de 
in het oog springende in kranten en op websites tot de meer subtiele 
opdruk op de plastic tas of op ons bierglas.

Voor de kerken valt het niet mee om in deze kakafonie nog aan-
dacht te krijgen voor hun eigen geluid. En om de boodschap voor het 
voetlicht te brengen hanteert men vaak nog methoden die veertig 
jaar geleden gebruikt werden: een handgeschreven postertje op het 
mededelingenbord, een paar gefotokopieerde velletjes papier met 
een nietje erdoor als kerkblad en een mondelinge mededeling bij 
de aanvang van de dienst. Maar moderne mensen moeten dagelijks 
zoveel informatie verwerken, dat de kans groot is dat zelfs geregelde 
kerkgangers een al te terloops verstrekte aankondiging van een acti-
viteit of evenement niet meekrijgen. 

En niet alleen is de kans groot dat de wijze waarop wij ons 
bericht wereldkundig maken door duizend en een andere berichten 
overspoeld raakt. We zouden bovendien weleens de verkeerde 
methoden kunnen gebruiken en daardoor niet de juiste mensen 
bereiken. Een onderzoek in het Verenigd Koninkrijk wees uit dat 
hoogstens 15% van de bevolking uit ‘lezers’ bestaat: mensen die 
het fijn vinden om lappen tekst tot zich te nemen in de vorm van 
boeken, kranten of verslagen van vergaderingen. Nog eens 15% 
zijn ‘niet-lezers’, mensen die zich ongemakkelijk voelen wanneer 
ze iets moeten lezen. De rest, de overige 70%, leest hapsnap. Ze 
grasduinen door kranten en tijdschriften en beginnen pas serieus 
te lezen, wanneer hun belangstelling geprikkeld wordt door een 
pakkende kop of illustratie. Dan zijn ze bereid om verder te lezen, 
maar ze kunnen ook weer heel snel verveeld raken.


