
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nieuw	  vuur:	  opzetten	  en	  uitbouwen	  van	  kinderwerk	  
Kinderwerk	  begint	  met	  een	  verlangen.	  Een	  verlangen	  om	  kinderen	  een	  zichtbare	  plek	  te	  geven	  
in	  de	  gemeente.	  Een	  verlangen	  om	  kinderen	  te	  vertellen	  over	  Jezus	  en	  wie	  God	  is.	  Een	  verlangen	  
naar…	  vul	  zelf	  maar	  in.	  
Hebben	  jullie	  ook	  zo’n	  verlangen,	  maar	  weet	  je	  niet	  hoe	  je	  dit	  handen	  en	  voeten	  geeft	  in	  jullie	  
kerk	  of	  gemeente	  waardoor	  er	  ook	  werkelijk	  iets	  gaat	  veranderen?	  Of	  stagneert	  het	  proces	  in	  
jullie	  gemeente,	  omdat	  het	  ontbreekt	  aan	  draagkracht?	  Staat	  het	  kinderwerk	  op	  een	  laag	  pitje	  en	  
moet	  er	  weer	  nieuw	  vuur	  gaan	  oplaaien?	  Wij	  denken	  graag	  met	  jullie	  mee!!	  
	  
Neem	  contact	  op	  met	  de	  coördinator	  trainingen	  en	  vraag	  naar	  de	  mogelijkheden.	  Iedere	  situatie	  
is	  weer	  anders	  en	  daar	  sluiten	  wij	  bij	  aan.	  Het	  kan	  betekenen	  dat	  we	  komen	  voor	  een	  
bijeenkomst	  met	  de	  “kartrekkers	  en	  kerkleiders”,	  een	  bijeenkomst	  met	  alle	  kinderwerkers,	  de	  
hele	  kerk	  of	  met	  ouders.	  Samen	  maken	  we	  een	  plan	  dat	  past	  bij	  jullie	  vragen.	  Van	  ons	  mag	  je	  
visie,	  know-‐how,	  ervaring	  en	  praktische	  begeleiding	  verwachten.	  
	  
Voor	  wie?	  
Deze	  training	  geven	  wij	  aan	  kinderwerkers	  en	  kerkleiders	  die	  na	  willen	  denken	  over	  de	  
kinderen	  en	  het	  kinderwerk	  in	  hun	  gemeente/kerk.	  	  
	  
Praktisch	  
De	  training/begeleiding	  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/1497-tarieven
https://www.opwekking.nl/timotheus/contact
https://www.opwekking.nl/timotheus/trainingen/1453-algemene-informatie



