
	  

	  
	  
	  
	  
Geloofsopvoeding	  =	  verbinden	  van	  generaties	  
Er	  zijn	  vele	  alarmbellen	  die	  rinkelen	  als	  we	  zien	  dat	  steeds	  meer	  jongeren	  de	  gemeente	  verlaten.	  
Wat	  kunnen	  we	  doen	  om	  de	  volgende	  generatie	  met	  het	  evangelie	  te	  bereiken?	  Helaas	  hebben	  
wij	  geen	  pasklare	  antwoorden.	  Wel	  aanzetten	  om	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  te	  gaan	  over	  “Een	  
boeiende	  gemeente	  voor	  alle	  leeftijden”.	  Wij	  geloven	  dat	  een	  kerk	  die	  aandacht	  heeft	  voor	  de	  
geloofsopvoeding	  van	  hun	  kinderen	  en	  jongeren,	  een	  kerk	  is	  die	  generaties	  aan	  elkaar	  verbindt.	  
Kinderen	  en	  jongeren	  hebben	  relaties	  nodig	  hebben	  om	  te	  kunnen	  groeien	  in	  geloof.	  
Uitgangspunt	  bij	  deze	  bijeenkomst	  is	  om	  eens	  door	  de	  bril	  te	  kijken	  van	  een	  “inter-‐generatieve	  
gemeente”.	  Een	  gemeente	  waar	  daadwerkelijk	  verbinding	  is	  tussen	  generaties.	  	  
-‐	  wat	  zie	  jij	  als	  je	  de	  gemeente	  in	  kijkt?	  
-‐	  waarin	  verschillen	  generaties	  en	  waarin	  juist	  niet?	  
-‐	  wat	  ziet	  God	  als	  hij	  het	  heeft	  over	  de	  gemeente	  en	  generaties?	  
-‐	  wat	  zegt	  Zijn	  Woord?	  
-‐	  wat	  zie	  je	  graag	  in	  de	  21e	  eeuw?	  
	  
Voor	  wie?	  
Deze	  training	  is	  bedoeld	  voor	  kerken	  en	  gemeenten	  die	  voor	  al	  hun	  leden	  of	  een	  deel	  daarvan	  
een	  bijeenkomst	  willen	  organiseren.	  	  
	  
Praktisch	  
De	  bijeenkomst	  duurt	  minimaal	  2	  uur	  en	  wordt	  verzorgd	  door	  een	  docent	  van	  Kinderwerk	  
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/325-trainingen/1453-algemene-informatie

