
#Warmetruienzondag 

Hoe organiseer ik een Warmetruienzondag? 
 

Introductie 

In dit document geven we je een aantal tips hoe een Warmetruienzondag te organiseren bij jou in de 
kerk/gemeente. Elke kerk en gemeente is natuurlijk verschillend. Gebruik wat toepasbaar is voor jullie en vul 
eventueel aan waar nodig. Voor je eigen overzicht raden we je aan om de gehele handleiding door te lezen 
zodat je goed op de hoogte bent. Met de warmetruienzondag op 9 februari sluiten we aan bij het initiatief 
van de warmetruiendag op 7 februari. Kijk ook op warmetruiendag.nl voor meer informatie over dit initiatief.  

stap 1 Welke Zondag 
Kies een zondag waarop je de warmetruienzondag wil organiseren. Op vrijdag 7 februari (2020) is de 
nationale warmetruiendag. Daarom geven wij zondag 9 februari als suggestie voor de warmetruienzondag. 
Op deze manier heb je een actualiteit om bij aan te sluiten. Natuurlijk kan het ook een andere zondag in 
januari t/m april. Als de verwarming nog maar een graad lager of geheel uit kan!  

stap 2 Wat wil je organiseren 
Bedenk wat je zou willen organiseren tijdens de warmetruienzondag. De kern van deze zondag is dat je de 
kachel in de kerk in graden naar beneden doet zodat er minder energie nodig is om de kerk te verwarmen. 
En daarmee  de co2 uitstoot  vermindert. Maar dat is de praktische kant. De zondag heeft het meeste effect 
als je met elkaar ook na gaat denken over waarom het belangrijk is om hier rekening mee te houden. Zo zou 
je bijvoorbeeld ook:  

- Een preek over een groen thema kunnen houden.  
- Bijpassende liederen uitzoeken voor deze dienst.  
- Iemand uitnodigen die persoonlijk iets deelt over hoe hij/zij bezig is met een duurzaam thema.   
- Ook na de dienst zou je nog het een en andere kunnen organiseren.  
-  Lees hier onze tips voor extra activiteiten.  

stap 3 Wie is er betrokken 
Belangrijk is dat je nagaat wie er betrokken is bij het tot stand komen van een dienst/samenkomst en met 
wie je moet overleggen of wie je moet informeren. Bijvoorbeeld de predikant, de koster, wellicht de 
ouderlingen (of oudsten) en diakenen of een commissie die zich met duurzaamheid bezig houdt.  

stap 4  Informeer je kerk 
Laat de gemeente weten dat de warmetruienzondag eraan komt. Dit kan je doen door een bericht op de 
website, in het kerkblad, facebook en de nieuwsbrief. Laat mensen weten dat het wat kouder kan zijn in de 
kerk en vraag ze om een lekkere warme trui mee te nemen om aan te doen. Kijk ook weer bij de tips op 
onze website hoe je de kerkbezoekers hier op een ludieke en leuke manier in mee kan nemen. 

stap 5 Voldoende extra warmte 
Wellicht kan je niet iedereen in je kerk of gemeente op tijd bereiken met het bericht dat ze een warme trui 
mee moeten nemen. Zorg voor een paar extra exemplaren of verzamel bij een aantal 
vrienden/buren/kennissen/gemeenteleden plaids die je kan uitdelen op de zondag zelf.  

stap 6 Invulling van de dienst 
Je organiseert een warmetruienzondag niet alleen maar voor de leuk. Je wil juist mensen bewust maken van 



onze invloed op het klimaat en wat het effect is van veelvuldig verwarmen en de daarbij komende c02 
uitstoot. We raden je aan om je predikant (of als je zelf een predikant bent) het materiaal van de Micha 
Zondag te (laten) gebruiken voor de voorbereiding van deze dienst. Hierin wordt de link gelegd naar zorgen 
voor Gods schepping vanuit de bijbel onderbouwd en wordt de link gelegd naar ons praktisch handelen.  

Download hier het materiaal.  

stap 7 Organiseer een omgekeerde collecte 
Mensen inspireren om thuis verder met het thema aan de slag te gaan? Organiseer de omgekeerde collecte. 
Zo kun je mensen  stimuleren om ook thuis met het thema aan de slag te gaan. 

 

Vragen of Meer informatie?  

Doet jouw kerk ook mee? Laat het ons weten. Mail naar 
info@michanederland.nl of gebruik de tag 
#Warmetruienzondag op sociale media!  Vragen over de 
warmte truienzondag? Mail ook dan naar 
info@michanederland.nl.   

Je kan ons ook online volgen en taggen:  

#warmetruienzondag 

Facebook: @MichaNederland 
Instagram: @micha_nederland 
Twitter: @MichaNederland 

www.michanederland.nl  


