Aankondiging

Toerustingsavonden
jeugdwerk / catechese
Ontmoeting – Inspiratie – Bemoediging

Verdiepingscursus catechesemethode Leer & Leef

6 sep 2018

(p. 2)

Training Persoonlijk geloof delen met jongeren

19 sep 2018

(p. 3)
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VOOR WIE?
Alle catecheten en
mentoren
onderbouw
(12-14 jaar) en
bovenbouw
(15-17 jaar)

WANNEER?
6 september 2018
20.00 tot 22.00
(Inloop 19.45)

WAAR?

6 SEP 2017
VERDIEPINGSCURSUS
LEER & LEEF

Goede Herderkerk

TRAINER?
Eline van
Vreeswijk
(HGJB)

AANMELDEN EN INFO

Werk je als catecheet/mentor met een groep jongeren en wil je
daarop reflecteren? Durf je het aan om samen te bespreken wat
goed gaat en waar verbetering mogelijk is? Verlang je ernaar om
die ‘moeilijke’ catechisanten ook te betrekken bij het gesprek?

In verband met de
organisatie stellen we
het op prijs als je je
aanmeldt.

Dan is de Verdiepingscursus Leer & Leef de investering die
je zoekt. Op de avond wordt uitgebreid stilgestaan bij leerstijlen
van catechisanten: hoe leren zij en welke werkvormen van Leer
& Leef passen daarbij?

Doe dit voor 1 sep:
jeugdwerkcoordinator@
hervormdbarneveld.nl
Jan Vos
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VOOR WIE?
Alle leiding in het
kinder-, tiener-, en
jongerenwerk
Alle catecheten en
mentoren

WANNEER?
19 september
2018

19 SEP 2017
PERSOONLIJK
GELOOF DELEN
MET JONGEREN
Je verlangt er als jeugdleider/mentor naar dat jongeren met God
gaan leven. En als team wil je jeugdwerk bouwen dat jongeren
hierin verder brengt. Maar hoe doe je dat? Ontdek het op de
trainingsavond Persoonlijk geloof delen met jongeren.

19.45 tot 21.45
(Inloop 19.30)

WAAR?
Rehoboth
zaal 1

TRAINER?
Twee trainers van
LEF Navigators,

Discipelschap is van onmisbaar belang voor jeugdwerk. Voor je
jongeren, je team, en juist ook voor jezelf! Topics op deze avond
zijn:

o.a. Roy Vogelaar

Discipelschap essentials: Wat kenmerkt een discipel? Hoe
ziet dit er in je eigen leven uit? En wat is het belang ervan voor je
jeugd- of mentorgroep?
Cultuur: Hoe bouw je een cultuur in je team die uitnodigend en
ook uitdagend is?

AANMELDEN EN INFO

N.B. De trainers van LEF Navigators zullen praktische
voorbeelden noemen die over jongeren gaan. Tegelijk zitten er
veel principes in de workshop die ook voor kinderwerkers
relevant zijn. Kinderwerkers zijn ook meer dan welkom!

In verband met de
organisatie stellen we
het op prijs als je je
aanmeldt.
Doe dit voor 15 sep:
jeugdwerkcoordinator@
hervormdbarneveld.nl
Jan Vos

