
	  
	  
	  
	  
	  
Bidden	  met	  kinderen	  
Bidden	  is	  een	  wezenlijk	  deel	  van	  ons	  geloof,	  maar	  is	  het	  dat	  voor	  kinderen	  ook?	  Hoe	  werkt	  dat	  
bij	  hen	  en	  hoe	  kun	  je	  als	  opvoeders	  hen	  daarin	  helpen?	  	  
In	  de	  training	  komt	  o.a.	  aan	  bod	  wat	  de	  Bijbel	  zegt	  over	  bidden	  en	  hoe	  je	  thuis	  je	  kinderen	  daarin	  
kunt	  laten	  groeien.	  Voor	  kinderen	  is	  bidden	  soms	  vanzelfsprekend,	  maar	  soms	  ook	  helemaal	  
niet.	  Eigenlijk	  niet	  anders	  dan	  bij	  volwassenen.	  Wat	  maakt	  bidden	  zo	  moeilijk	  en	  hoe	  kun	  je	  
kinderen	  hieron	  begeleiden?	  Tijdens	  de	  bijeenkomst	  worden	  verschillende	  manieren	  en	  vormen	  
aangereikt	  om	  bezig	  te	  zijn	  met	  bidden.	  Na	  de	  avond	  hopen	  we	  dat	  je	  geinspireerd	  bent	  en	  met	  
nieuwe	  ideeen	  aan	  de	  slag	  kunt	  om	  samen	  met	  je	  kind/de	  kinderen	  een	  gebedsrelatie	  met	  Jezus	  
op	  te	  kunnen	  bouwen.	  De	  bijeenkomst	  heeft	  een	  interactief	  karakter.	  Input	  en	  uitwisseling	  
wisselen	  elkaar	  af.	  	  
	  
Voor	  wie?	  
Deze	  training	  is	  bedoeld	  voor	  kerken	  en	  gemeenten	  die	  een	  
bijeenkomst	  willen	  organiseren	  voor	  ouders.	  Daarmee	  
kunnen	  zij	  hen	  ondersteunen	  in	  de	  geloofsopvoeding	  thuis.	  
Deze	  training	  geven	  wij	  ook	  aan	  kinderwerkers	  waardoor	  
het	  gebed	  een	  duidelijkere	  plek	  kan	  krijgen	  in	  het	  
kinderwerk.	  
	  	  
Praktisch	  
De	  bijeenkomst	  duurt	  minimaal	  2	  uur	  (uitbreiding	  is	  
mogelijk)	  en	  wordt	  verzorgd	  door	  een	  docent	  van	  Timotheus.	  Mensen	  die	  hart	  hebben	  voor	  
kinderen.	  Door	  hun	  professionele	  achtergrond	  en	  de	  ervaringen	  die	  zij	  hebben,	  zijn	  onze	  
trainers	  bekwaam	  in	  het	  werk	  dat	  zij	  doen.	  	  
	  
Klik	  hier	  voor	  de	  tarieven	  
	  
Klik	  hier	  voor	  direct	  aanmelden	  
	  
Klik	  hier	  voor	  meer	  info	  
	  
	  
	  

https://www.opwekking.nl/timotheus/trainingen/325-trainingen/1453-algemene-informatie
https://www.opwekking.nl/timotheus/contact
https://www.opwekking.nl/timotheus/trainingen/325-trainingen/1497-tarieven



