opgaveformulier
hierbij geef ik mij op voor 25 januari
Geloofsopvoeding

Naam
Adres
Telefoonnummer
Mailadres

Help,Hoera!
Ik heb kinderen!

Ik wil graag de volgende workshops volgen (per ronde
aankruizen welke je wil volgen)
Ronde 1
0 Workshop Aisha Meele 0-6 jaar

25 januari
een interactieve dag
over geloofsopvoeding.

0 Workshop Gwenda Visscher 9-12 jaar

Ronde 2
0 Workshop Gwenda Visscher 9-12 jaar
0 Workshop Heleen Baard 5-8 jaar

Mooie manieren en handvatten om je
kinderen God te laten zien en kennen.

Ik neem €10,- mee en betaal op de dag zelf

Workshops
Help,Hoera!
kinderen!
Het Lichtbaken
Baptistengemeente
Baljuwstraat 3a
1785 SB
Den Helder
heleenbaard@gmail.com
06 27359217

Ik heb

Ontmoeting
Lunch
Inspiratie

Workshop 1 Gwenda Visscher
coördinator kinderwerk VEZ 9 -12 jaar

Workshop 2 Aisha Meele
de Wonderwolk 0 – 6 jaar

Programma 25 januari

Ik ben Gwenda Visscher. Tijdens mijn studie
middelbare theologie heb ik gekozen voor de
specialisatie kinder- en jeugdwerk. Ik ben altijd
actief geweest in de kerk zowel als coördinator als
in praktisch uitvoerend kinderwerk. Wij hebben zelf
drie kinderen van 21, 23 en 25 jaar. Alledrie zelf
ook actief, met hun eigen talenten, in kinderwerk.
Na mijn PABO opleiding kreeg ik een baan in
evangeliegemeente de VEZ in Zwolle. Hier ben ik
verantwoordelijk coördinator voor het kinderwerk
van de 0-12 jarigen. Ik was afgelopen 10 jaar
betrokken als werkgroeplid bij twee landelijke
netwerk- organisatie bij de ontwikkeling van hun
conferenties: Rondom het kind en Innov8. Tijdens
de workshop vertel ik meer over de
geloofsontwikkeling bij 9- 12 jarigen. Ik neem je
graag mee vanuit de praktijk in onze kerk en onze
eigen geloofsopvoeding thuis wat valkuilen en
handvatten kunnen zijn voor deze leeftijdsgroep.
Waarom is het belangrijk om aan deze leeftijd zelf
verantwoordelijkheid te geven in hun wandel met
Jezus en hoe doe je dat? Hoe houd je deze kinderen
betrokken en hoe kunnen ouders en kerk samen de
kinderen stimuleren en ondersteunen op hun pad
met God.

Ik ben Aisha Meele. Ik heb de Wonderwolk

10.00 uur

Deur open

10.15 uur

Intro en start

10.30 uur

Heleen Baard

11.00 uur

Workshopronde1

11.45 uur

Lunch

12.30 uur

Workshopronde 2

13.15 uur

Afsluiting

13.30 uur

Einde

ontwikkeld. De Wonderwolk geeft allerlei
handvatten en ideeën voor geloofsopvoeding van
jonge kinderen in de leeftijd van 0 – 6 jaar. Ik denk
dat het delen van je geloof met je kinderen één van
de grootste voorrechten is die we van God
gekregen hebben. Gods liefde uitdragen en, erover
vertellen en zingen kan al met de allerkleinsten.
Tijdens deze workshop leer je meer over
geloofsontwikkeling van de allerkleinsten en zul je
zien dat je geloof delen niet ingewikkeld of
supercreatief hoeft zijn. Kom bij mij inspiratie op
doen voor geloofsontwikkeling van 0 – 6 jarigen!
Workshop 3 Heleen Baard
coördinator jeugd Het Lichtbaken 4 – 8 jaar
Ik ben Heleen Baard, leerkracht in het
basisonderwijs en al jaren actief betrokken bij
kinderwerk. In alle leeftijdsgroepen en zowel in de
groepen, als coördinerend. God heeft mij echt een
passie voor kinderen gegeven. In ons gezin met drie
jongens vinden wij geloofsopvoeding heel
belangrijk. Tijdens de workshop zal ik laten zien hoe
wij bezig zijn met verteltafels rond een
Bijbelverhaal of tekst. Ook geef ik ideeën voor een
dagelijks moment in het gezin rond
geloofsopvoeding voor de leeftijd van 4-8 jaar.

Kosten:
€10,- per persoon
Deze dag is inclusief koffie, thee, lekkers en
uitgebreide lunch. En een leuke verrassing.
Boekentafel met materialen aanwezig.
Mocht het betalen van €10,- een probleem zijn, neem dan
contact op met Heleen Baard

