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G e l o of
in geluk

Waarom geloof jij in

I

n de tentoonstelling ‘Geloof
in Geluk’ in de Sint-Bavokathedraal in Haarlem
hebben twintig deelnemers
hun kijk op ‘geluk’ of ‘gelukkig(-zijn)’ gegeven. Maar wat betekent
geluk of geloven in geluk voor u, voor
jou? SamenKerk nodigt je uit om mee
te doen aan de Geloof in Geluk Wedstrijd: Waarom geloof jij in geluk?

Je mag zelf bepalen hoe jouw
inzending/werkstuk eruit ziet.
Bijvoorbeeld:
• Schrijf een (kort) verhaal
• Vertel over een (eigen) ervaring
• Dicht een gedicht
• Schrijf en zing een lied
• Maak een tekening of schilder
• Maak een foto of een collage
• Maak een TikTok-filmpje
• Of…
Van alle inzendingen kiest de jury
tien genomineerden. Zij worden
uitgenodigd voor een speciale middag
in Haarlem, waar de drie winnaars
bekend worden gemaakt.
Naast een mooi prijzenpakket worden
de inzendingen van de winnaars
gepubliceerd in het eerste nummer
van 2022 van SamenKerk, maar krijgen
ook een plek in de tentoonstelling in
de kathedraal!
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De Geloof in Geluk Wedstrijd staat
open voor alle leeftijden, wel of niet
gelovig of wel of niet woonachtig in
Noord-Holland. Iedereen is welkom.
U kunt individueel deelnemen, maar
ook als groep (parochiële werkgroep,
gezin of schoolklas).

De jury bestaat uit:
• Michaëla Bijlsma kunstenares
• Leo Fijen directeur/uitgever
Adveniat en presentator
KRO-Geloofsgesprek
• Nanine van Smoorenburg
projectleider ‘Geloof in Geluk’
• Eric van Teijlingen (voorzitter)
hoofdredacteur SamenKerk

Inzendingen (eventueel voorzien van een kleine toelichting) moeten
uiterlijk 14 januari 2022 binnen zijn (vermeld daarbij uw voor- en
achternaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en leeftijd):
Bisdom Haarlem-Amsterdam, Wedstrijd Geloof Geluk, Zilkerduinweg
375, 2114 AM Vogelenzang.
Of mail uw inzending naar: samenkerk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Bekendmaking van de tien genomineerden is op 16 januari 2022.
Uitreiking prijswinnaars (in aanwezigheid van alle genomineerden)
is op vrijdag 21 januari / zaterdag 22 januari 2022.
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