
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Bouwen	  aan	  relaties	  
Ieder	  kind	  heeft	  het	  nodig	  om	  door	  relaties	  heen	  gehoord,	  gezien	  en	  gekend	  te	  worden.	  
Juist	  als	  het	  gaat	  om	  de	  geloofsontwikkeling	  zijn	  relaties	  essentieel!	  In	  deze	  training	  staan	  de	  
relaties,	  van	  dichtbij	  tot	  verder	  weg,	  die	  het	  kind	  heeft	  met	  betrekking	  tot	  de	  groei	  in	  zijn	  geloof	  
centraal.	  Ieder	  heeft	  zijn	  eigen	  rol	  en	  taak,	  maar	  ook	  beïnvloed	  en	  versterk	  je	  elkaar.	  Tijdens	  de	  
training	  kunnen	  we	  kiezen	  voor	  verschillende	  invalshoeken:	  
-‐	  Hoe	  bouw	  je	  aan	  relaties	  met	  en	  tussen	  kinderen	  in	  het	  kinderwerk?	  
-‐	  Welke	  relaties	  heeft	  het	  kind	  in	  de	  gemeente?	  Wordt	  het	  kind	  daar	  gekend?	  
-‐	  Wat	  is	  de	  relatie	  met	  thuis?	  Wat	  is	  de	  rol	  van	  het	  gezin	  en	  hoe	  verhoudt	  die	  zich	  tot	  de	  
gemeente	  en	  het	  kinderwerk?	  	  
In	  de	  Bijbel	  vinden	  we	  vele	  uitgangspunten	  en	  voorbeelden	  van	  hoe	  God	  die	  relaties	  bedoeld	  
heeft,	  dat	  is	  de	  basis	  voor	  deze	  training.	  De	  avond	  heeft	  een	  interactief	  karakter	  en	  is	  enerzijds	  
gericht	  op	  bewustwording	  van	  de	  relaties	  en	  uitwisseling,	  en	  anderzijds	  op	  het	  aanreiken	  van	  
praktische	  handvatten	  die	  je	  helpen	  binnen	  het	  kinderwerk	  en	  de	  gemeente	  vorm	  te	  geven	  aan	  
die	  relaties	  die	  voor	  het	  kind	  essentieel	  zijn	  om	  te	  groeien	  in	  geloof.	  
	  
Voor	  wie?	  
Deze	  training	  is	  bedoeld	  voor	  kinderwerkers	  in	  kerken	  en	  gemeenten.	  	  
Deze	  training	  is	  ook	  bedoeld	  voor	  kerken	  en	  gemeenten	  die	  voor	  al	  hun	  leden	  een	  bijeenkomst	  
willen	  organiseren.	  
	  
Praktisch	  
De	  bijeenkomst	  duurt	  minimaal	  2	  uur	  en	  wordt	  verzorgd	  door	  een	  docent	  van	  Timotheüs.	  Het	  
docententeam	  bestaat	  uit	  mensen	  die	  hart	  hebben	  voor	  God	  en	  voor	  kinderen.	  Door	  hun	  
professionele	  achtergrond	  en	  hun	  ervaringen,	  zijn	  onze	  trainers	  bekwaam	  in	  het	  werk	  dat	  zij	  
doen.	  	  
	  
	  
Klik	  hier	  voor	  de	  tarieven	  
	  
Klik	  hier	  voor	  direct	  aanmelden	  
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http://www.timotheus.nl/trainingen-kwt/algemene-informatie-trainingen/675-trainingen-tarieven
http://www.timotheus.nl/trainingen-kwt/algemene-informatie-trainingen/682-aanvraagformulier-trainingen
http://www.timotheus.nl/trainingen-kwt/algemene-informatie-trainingen/655-info-trainingen
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