
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Werken	  met	  de	  Timotheus	  	  Parelwerkboeken	  of	  Promiseland	  
Deze	  training	  is	  geschikt	  voor	  gemeentes	  die	  mogelijk	  gaan	  of	  al	  werken	  met	  de	  Parellesboeken	  
of	  met	  Promiseland.	  Beide	  methoden	  worden	  uitgegeven	  door	  Timotheus.	  	  
We	  kunnen	  jullie	  team	  informeren	  over	  de	  achtergronden	  en	  opbouw	  van	  het	  materiaal.	  Aan	  de	  
hand	  van	  concrete	  oefeningen	  en	  soms	  filmmateriaal	  maken	  we	  je	  wegwijs	  in	  het	  materiaal,	  
waarbij	  ook	  stil	  wordt	  gestaan	  bij	  de	  voorbereiding	  van	  een	  les.	  Welke	  keuzes	  maak	  je,	  wat	  is	  je	  
lesdoel	  enz.	  	  
Het	  kiezen	  van	  nieuw	  materiaal	  hangt	  nauw	  samen	  met	  de	  visie	  op	  het	  kind	  en	  de	  
geloofsopvoeding	  in	  jullie	  gemeente	  of	  kerk.	  Waar	  dromen	  jullie	  van	  en	  hoe	  kom	  je	  daar	  dan?	  
Dat	  zijn	  vragen	  waar	  wij	  jullie	  graag	  in	  meenemen,	  zodat	  het	  material	  en	  het	  gebruik	  ervan	  ook	  
echt	  gaat	  passen.	  
We	  bieden	  ook	  begeleiding	  in	  het	  traject	  NA	  de	  keuze	  van	  het	  materiaal,	  hoe	  voer	  je	  het	  in?	  Hoe	  
neem	  je	  iedereen	  hier	  in	  mee,	  welke	  afspraken	  kunnen	  gemaakt	  worden	  enz.	  enz.	  
Het	  zal	  duidelijk	  zijn,	  de	  inhoud	  van	  de	  bijeenkomsten	  wordt	  altijd	  afgestemd	  op	  de	  vragen	  en	  
ervaringen	  die	  er	  zijn.	  
	  
Werken	  jullie	  in	  de	  kerk/gemeente	  al	  met	  een	  van	  beide	  methoden?	  Bekijk	  dan	  ook	  eens	  de	  
volgende	  trainingen,	  die	  sluiten	  namelijk	  ook	  goed	  aan:	  
	  
Actief	  onderwijs,	  voor	  meer	  info	  klik	  hier	  	  
	  
Verhalen	  vertellen,	  voor	  meer	  info	  klik	  hier	  	  
	  
	  
Voor	  wie?	  
Deze	  training	  geven	  wij	  aan	  kinderwerkers	  in	  kerken	  en	  gemeenten.	  Graag	  benadrukken	  wij	  
dat	  bij	  de	  keuze	  van	  nieuw	  materiaal	  gemeente-‐	  en	  kerkleiders	  ook	  uitgenodigd	  zijn.	  Dit	  omdat	  
de	  keuze	  samenhangt	  met	  de	  visie	  op	  het	  kind	  in	  de	  in	  de	  kerk	  of	  gemeente.	  
	  
Praktisch	  
De	  bijeenkomst	  duurt	  minimaal	  2	  uur.	  Afhankelijk	  van	  de	  interesse	  van	  een	  gemeente	  komen	  
beide	  materialen	  aan	  bod	  of	  enkel	  een	  van	  beide.	  Tijdens	  het	  intake-‐gesprek	  met	  de	  coördinator	  
trainingen	  wordt	  samen	  bekeken	  welke	  vragen	  er	  zijn	  en	  hoe	  de	  bijeenkomst	  wordt	  ingevuld.	  
Meestal	  vraagt	  dit	  onderwerp	  maatwerk.	  De	  training	  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	  
	  
	  

http://www.opwekking.nl/timotheus/images/pdf/trainingen/actief-onderwijs.pdf
http://www.opwekking.nl/timotheus/images/pdf/trainingen/verhalen-vertellen.pdf
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



