
 
 
 
Op 10 maart 2020 kregen wij het volgende bericht binnen: 
 
 

Gefeliciteerd! 
Uw kerk is genomineerd als één van de tien kanshebbers voor het 
predicaat ‘Meest Gastvrije Kerk van Oost-Nederland’.  
 
Een vakkundige jury heeft de genomineerden geselecteerd en op 
donderdag 14 mei wordt de award uitgereikt aan dé voorbeeldkerk op 
gebied van gastvrijheid. 
Uiteraard verwachten wij dat u met een (flinke) delegatie uit uw kerk 

aanwezig bent in Twello. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst kunt u in ieder geval de 
promotievideo en 500 exemplaren van het speciale magazine waarin uw kerk geportretteerd 
wordt, in ontvangst nemen. U kunt zich aanmelden via: https://gastvrijekerk.nl/de-
verkiezingsavond/ 
 
Er is ook een Publieksprijs (€ 1000). Vanaf morgen kan het publiek via de site gastvrijekerk.nl 
stemmen op zijn favoriet. Hoe meer mensen op uw kerk stemmen, hoe groter de kans dat uw 
kerk de publieksprijs in de wacht sleept. U ontvangt deze week een stapel flyers van ons 
waarmee u uw achterban kunt oproepen om op uw kerk te stemmen.  
 
Voor de korte promotiefilm van uw kerk en een artikel in het magazine nemen wij (zeer) 
binnenkort contact met u op! 

 
 

Wat is de stand van zaken? 
 
Renkum, 13 mei 2020 
 
Beste mensen, 
 
Vanaf 11 maart konden mensen een stem uitbrengen. Dit met de mededeling, dat dat tot 1 
mei a.s. zou kunnen. De einddatum stond op het drukmateriaal van de oproepkaarten van de 
organisatie om te stemmen, op hun website, op andere internetberichten etc.  
 
Op 1 mei bleek, dat onze kerk op de eerste plaats stond. Felicitaties kwamen binnen, echter 
de organisatie heeft eenzijdig vrij laat een spelregel veranderd. De deadline is tot onbekende 
datum doorgeschoven. Voor ons  een  grote  teleurstelling, maar ook voor  vooral  hen, die er  
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veel aan gedaan hebben om tot een voor ons  fraai eindresultaat te komen. We snappen, dat 
mensen het nu allemaal wel geloven en de aandacht op andere zaken willen richten. De 
Stichting Maria van Renkum is ook van mening, dat het niet gepast is om zonder overleg met 
de betrokken kerken lopende de wedstrijd een spelregel te veranderen. We verwijzen naar de 
gevoerde correspondentie in dit bericht en de bijlagen. 
 
Vriendelijke groet, namens de Stichting, John Bartels. 
 
 

Gevoerde correspondentie 
 
Op 24 maart kregen we een e-mailbericht i.v.m. de coronacrises. 
 

Wij laten de moed niet zakken en gaan rustig verder met de zaken omtrent de verkiezing. Via de 
website gastvrijekerk.nl kan gestemd worden op de tien genomineerde kerken en ondertussen 
werken wij door aan het magazine, al zullen fotografie en video-opnamen op een later tijdstip 
plaatsvinden. Ook de verkiezingsavond van 14 mei wordt uitgesteld.  Wanneer de nieuwe datum 
bekend is, hoort u dat uiteraard. U kunt daarnaast de website in de gaten houden voor de 
nieuwste informatie. En vergeet vooral niet ook even te stemmen! 
 

Op 22 april berichtte men ons: 
 

Graag wil ik u even informeren over de stand van zaken m.b.t. de verkiezing van de Meest 
Gastvrije Kerk van Overijssel en Gelderland.  
De verkiezingsavond zal volgens onze (grove) planning verplaatst worden naar 
oktober/november van dit jaar. Dat betekent dat we ruim de tijd hebben om de interviews, 
fotografie en video’s te kunnen maken. Ook zal het stemmen (en de promotie daarvoor) 
verlengd worden c.q. later weer opgepakt worden. Inhoudelijk blijft de verkiezing dus 
hetzelfde, alleen wordt het tijdpad wat breder.  
Binnenkort zullen de interviewers contact met u opnemen om een afspraak te maken.  

 
Op basis van bovenstaand bericht reageerden wij als volgt: 
 

Van: stichtingmariavanrenkum@kpnmail.nl <stichtingmariavanrenkum@kpnmail.nl>  

Verzonden: woensdag 22 april 2020 11:26 

Onderwerp: Verkiezing Meest Gastvrije Kerk 

Dag xxx, 

Dank voor het bericht. Wij zijn natuurlijk niet blij met een verlengingstermijn  van het uitbrengen van 

een  stem. Op ons drukwerk etc. hebben we  rekening gehouden met de deadline van 1 mei. Veel 

mensen hebben zich de afgelopen weken daarvoor ingezet en  wilden  deze en volgende week alles op 

alles zetten om hoger uit te komen. Het verzetten van de feestavond is begrijpelijk, maar de logica om 

daarom ook de deadline van 1 mei te verzetten ontgaat ons. Jammer… Vriendelijke groet, John Bartels 



 
Aansluitend kwam onderstaande reactie: 
 

Van:  xxx 

Verzonden: woensdag 22 april 2020 11:43 

Aan: stichtingmariavanrenkum@kpnmail.nl 

Onderwerp: RE: Verkiezing Meest Gastvrije Kerk 

Beste John, 

Begrijpelijke reactie, jullie hebben er hard aan getrokken om zo veel mogelijk stemmen te 

krijgen. En dat is ook goed gelukt, gezien de score. Wij vinden het echter belangrijk, dat nu de 

presentatie naar een later moment verschoven wordt, de verkiezing levendig te houden. Dit is 

van belang voor het genereren van publiciteit. 

Daarbij komt, dat er kerken zijn die door de crisis alles stil hebben gelegd en alle tijd en energie 

nodig hebben gehad om een vorm te vinden voor de huidige situatie. Denk aan online diensten 

etc. Zij hebben op deze manier ook nog kans om de Verkiezing onder de aandacht te brengen. 

Ik snap dat het voor jullie vervelend is, maar het staat jullie vrij om door te blijven gaan met 

stemmen werven! 

 
Ten slotte: 
 

Van: yyy  

Verzonden: donderdag 30 april 2020 11:02 

Onderwerp: voortgang Meest Gastvrije Kerk 

Beste contactpersoon, 

Onlangs hebt u van mijn collega, xxxl, bericht gehad dat het tijdpad voor de verkiezing Meest 

Gastvrije Kerk wat langer is geworden. Wat betekent dat voor de verkiezingsbijeenkomst en 

voor het stemmen? 

Verkiezingsbijeenkomst 

De verkiezingsbijeenkomst zal op een later moment plaatsvinden. Wanneer dat zal zijn, is nu 

nog moeilijk te zeggen. We hopen op een datum in het najaar. U ontvangt daarover zo spoedig 

mogelijk bericht, als wij ook weten wat mogelijk is. 

Stemmen 

Het stemmen gaat na 1 mei door. Geef dat ook door via uw eigen kanalen. Hoe meer mensen 

stemmen, hoe meer ze betrokken raken bij Gastvrije Kerken. En daar gaat het toch om?! We 

zijn van plan dit te laten doorlopen tot 1 à 2 weken voor de verkiezing. Er is dus nog even tijd 

om stemmen te winnen. 

 

Krijgen we wel of geen publieksprijs van 1000 euro? 

We voelen ons wel als de winnaar………… 


