
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Geloofsopvoeding:	  jij	  als	  gelovige	  opvoeder	  
	  
Je	  kinderen	  grootbrengen	  in	  geloof.	  Klinkt	  mooi,	  maar	  het	  kan	  je	  in	  de	  praktijk	  heel	  wat	  kopzorg	  
geven.	  Hoe	  pak	  je	  dat	  aan?	  Hoe	  ben	  jij	  een	  voorbeeld	  voor	  hen?	  En	  dat	  alles	  in	  een	  tijd	  van	  ‘druk,	  
druk,	  druk’	  en	  een	  tijd	  waarin	  de	  Bijbel	  en	  God	  geen	  vanzelfsprekendheid	  meer	  zijn.	  	  
Is	  het	  alleen	  Bijbellezen	  en	  bidden?	  Nee,	  het	  is	  meer.	  Opvoeden	  in	  geloof	  is	  24/7.	  Tijdens	  deze	  
training	  kijken	  we	  naar	  de	  verschillende	  rollen	  die	  je	  als	  ouder	  hebt	  in	  de	  geloofsopvoeding.	  De	  
ene	  keer	  lees	  je	  uit	  de	  Bijbel	  en	  draag	  je	  kennis	  over,	  een	  andere	  keer	  bespreek	  je	  een	  ruzie	  
(betekenis	  geven).	  De	  rollen	  maken	  we	  direct	  praktisch,	  wat	  kun	  jij	  er	  mee	  in	  jouw	  gezin.	  
Interactie	  en	  uitwisseling	  om	  te	  horen	  en	  leren	  van	  elkaar	  is	  een	  belangrijk	  element	  tijdens	  de	  
bijeenkomst.	  Het	  is	  onze	  ervaring	  dat	  je	  na	  deze	  bijeenkomst	  bemoedigt	  naar	  huis	  gaat	  en	  
nieuwe	  inspiratie	  en	  ideeën	  hebt	  om	  thuis	  je	  kinderen	  voor	  te	  gaan	  in	  geloof.	  

Deze	  training	  is	  goed	  te	  combineren	  met	  de	  training	  “Geloofsopvoeding:	  de	  ontwikkeling	  van	  
jouw	  kind”.	  Klik	  hier	  voor	  meer	  info	  
	  
Splitsen	  doelgroep	  0–6	  en	  6-‐12	  jaar	  
Er	  zijn	  grote	  verschillen	  tussen	  kinderen	  van	  1,	  van	  7	  en	  12	  jaar	  en	  daarmee	  ook	  in	  de	  opvoeding	  
van	  deze	  kinderen.	  Omdat	  uitwisseling	  en	  gesprek	  belangrijke	  onderdelen	  van	  deze	  bijeenkomt	  
zijn	  is	  onze	  ervaring	  dat	  het	  goed	  is	  om	  een	  splitsing	  naar	  leeftijd	  te	  maken.	  Dat	  leidt	  tot	  
verdieping	  van	  de	  training.	  Wij	  doen	  dat	  op	  de	  avond	  door	  te	  differentiëren	  in	  opdrachten	  etc.,	  
maar	  meer	  verdieping	  ontstaat	  als	  de	  avond	  aangeboden	  wordt	  voor	  een	  kleinere	  doelgroep,	  
bijvoorbeeld	  alleen	  0-‐6	  jaar	  of	  7-‐12	  jaar.	  

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.	  	  
	  
Praktisch	  
De	  bijeenkomst	  duurt	  minimaal	  2	  uur	  en	  wordt	  verzorgd	  door	  een	  docent	  van	  Timotheus.	  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	  
	  
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
http://www.opwekking.nl/timotheus/images/pdf/trainingen/geloofsopv-ontw-kind.pdf



