
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Samen	  Onderweg	  
	  
‘Samen	  Onderweg’	  is	  de	  naam	  voor	  acht	  programma’s	  voor	  gezinsbijeenkomsten.	  Een	  unieke	  
gezinsbelevenis	  met	  ouders	  vanuit	  de	  veronderstelling	  dat	  gezinnen	  onderweg	  zijn	  met	  God	  en	  
met	  elkaar.	  De	  naam	  zegt	  het	  al:	  het	  samen	  ontdekken,	  vieren	  en	  uitwisselen	  staat	  centraal.	  Het	  
materiaal	  heeft	  het	  volgende	  voor	  ogen:	  
-‐	  Zoveel	  	  mogelijk	  ouders	  bereiken	  met	  toerusting	  voor	  geloofsopvoeding.	  	  
-‐	  Gezinnen	  op	  een	  laagdrempelige	  manier	  met	  elkaar	  in	  contact	  brengen	  en	  elkaar	  laten	  
bemoedigen	  en	  inspireren.	  	  
-‐	  Vernieuwende	  vormen	  van	  geloofsopvoeding	  laten	  zien	  én	  samen	  laten	  oefenen.	  	  
-‐	  Ouders	  stimuleren	  om	  hun	  geloof	  te	  verwoorden	  richting	  hun	  kinderen.	  	  
-‐	  Kinderen	  een	  speciaal	  kwaliteitsmoment	  met	  hun	  ouders	  laten	  ervaren.	  
	  
Voor	  elke	  groep	  van	  de	  basisschool	  is	  afwisselend,	  speels	  en	  heel	  praktisch	  materiaal,	  met	  een	  
uitgewerkte	  handleiding,	  beschikbaar.	  Het	  materiaal	  is	  kant-‐en-‐klaar,	  maar…	  je	  kunt	  als	  
gemeente	  niet	  werkelijk	  samen	  onderweg	  gaan	  zonder	  een	  gezamenlijke	  visie	  op	  gezinnen	  en	  
jeugdwerk.	  Als	  je	  geen	  gezamenlijk	  doel	  hebt,	  kun	  je	  niet	  samen	  een	  programma	  neerzetten	  en	  
beleven.	  	  
Daarom	  zijn	  de	  programma’s	  alleen	  verkrijgbaar	  als	  de	  betrokken	  jeugdwerkers	  en	  ouders	  de	  
‘Samen	  Onderweg-‐training’	  hebben	  gevolgd.	  Een	  interactieve	  training,	  waarin	  de	  deelnemers:	  
-‐	  een	  gezamenlijke	  visie	  voor	  hun	  gezinnen	  en	  jeugd	  ontwikkelen	  
-‐	  de	  vaste	  elementen	  van	  de	  programma’s	  ontdekken	  
-‐	  praktische	  handvatten	  krijgen	  voor	  het	  opstarten	  van	  de	  gezinsbijeenkomsten	  
-‐	  en	  samen	  een	  deel	  van	  een	  programma	  ervaren.	  
Na	  het	  volgen	  van	  de	  training	  krijgt	  uw	  gemeente	  de	  acht	  programma’s	  zonder	  extra	  kosten	  
toegestuurd.	  
	  
Voor	  wie?	  
Deze	  training	  is	  bedoeld	  voor	  jeugdwerkers	  en	  ouders	  die	  aan	  de	  slag	  willen	  met	  het	  materiaal	  
“samen	  onderweg”.	  	  
	  
Praktisch	  
Deze	  training	  wordt	  aangeboden	  in	  samenwerking	  met	  “Geloven	  in	  gezinnen”.	  Voor	  boekingen	  en	  
meer	  info	  kunt	  u	  direct	  naar	  de	  site	  www.geloveningezinnen.nl.	  of	  geef	  uw	  interesse	  aan	  op	  het	  
Timotheus	  aanvraagformulier	  trainingen,	  wij	  zorgen	  dat	  uw	  vraag	  op	  de	  goede	  plek	  komt.	  
	  
Voor	  de	  tarieven	  verwijzen	  we	  u	  naar	  www.geloveningezinnen.nl	  
	  
Klik	  hier	  voor	  direct	  aanmelden	  
	  
	  
	  

https://www.opwekking.nl/timotheus/contact
http://geloveningezinnen.nl/Prijzen/



