
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Kinderen	  en	  de	  Heilige	  Geest	  
“Ieder	  mens	  kan	  alles	  ontvangen	  wat	  de	  Heilige	  Geest	  hem	  geeft”.	  	  
Maar	  hoe	  zit	  dat	  dan	  bij	  kinderen?	  Dit	  wordt	  in	  deze	  training	  stap	  voor	  stap	  aan	  de	  orde	  gesteld.	  
Een	  training	  waarbij	  input	  en	  interactie	  met	  elkaar	  afwisselen.	  Hoe	  leg	  je	  kinderen	  uit	  wie	  en	  
wat	  de	  Heilige	  Geest	  is	  en	  wat	  hij	  doet?	  Hoe	  sta	  je	  zelf	  in	  dit	  onderwerp?	  Wat	  voor	  voorbeelden	  
zien	  we	  in	  de	  Bijbel	  als	  het	  gaat	  om	  kinderen	  en	  de	  werking	  van	  de	  Heilige	  Geest,	  wat	  betekent	  
dit	  voor	  de	  praktijk?	  En	  dan	  het	  onderwijs	  en	  de	  begeleiding	  van	  kinderen	  om	  hen	  vertrouwt	  te	  
maken	  met	  het	  werk	  van	  de	  Heilige	  Geest.	  Wat	  is	  daarin	  van	  belang	  en	  hoe	  kan	  date	  r	  concrete	  
uitzien?	  Dit	  is	  een	  onderwerp	  dat	  vaak	  veel	  gesprek	  oplevert,	  dat	  is	  ook	  belangrijk	  om	  aft	  e	  
stemmen	  met	  de	  visie	  van	  het	  kinderwerkers-‐team	  en	  de	  gemeente	  over	  dit	  onderwerp.	  
	  
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	  in	  kerken	  en	  gemeenten.	  
	  
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/1453-algemene-informatie
https://www.opwekking.nl/timotheus/contact
https://www.opwekking.nl/timotheus/trainingen/325-trainingen/1497-tarieven



