wegens succes herhaald

WORKSHOPS LEEF JE GELOOF
Onze kinderen in geloof opvoeden: dat beloven we bij de doop. Als ouders én als gemeente. In
maart zijn er 2 avonden waarop je workshops kunt volgen die je hierbij helpen!
20.00-21.30 uur | 1 workshopronde per avond | gratis

Woensdagavond 20 maart

Woensdagavond 27 maart

Geloofsgesprekken met kinderen (0-12 jaar)
Een gesprekje over geloven, over God met je kind voeren. Al
dan niet spontaan. Hoe doe je dat? En wanneer? Wat zeg je
als je geen antwoord hebt? Samen denken we hier over na, in
het geloof dat onze kinderen van Hem zijn!
Door Deborah Guijs

Godsbeelden van kinderen (0-12 jaar)
Wat wil jij je kind het liefst meegeven over God? Door te
ontdekken waar kinderen van 0-12 jaar zich in hun
geloofsontwikkeling bevinden, welke Godsbeelden ze
hebben, en door elkaar handreikingen te doen, krijg je
handvatten aangereikt om je geloofsopvoeding zo concreet
mogelijk te maken.
Door Lucré de Man-van Putten

Social Media en jongeren
Onze jongeren worden ook wel de beeldschermgeneratie
genoemd: ze chatten, gamen, appen, snappen, delen foto’s of
luisteren muziek en zijn 24/7 online. Voor jongeren is deze
online wereld erg aantrekkelijk en een grote
ontdekkingstocht. Deze workshop geeft inzicht in de online
leefwereld van tieners met de populaire apps en games die ze
gebruiken en de daarbij behorende risico’s die ze lopen. Je
gaat naar huis met tips om het gesprek over media met jouw
kind aan te gaan, en je krijgt handvatten om media een
gezonde, veilige en leuke plaats te geven binnen het gezin.
Door Leenard Kanselaar
www.facebook.com/onleenopvoeden

Met je kind (12+) praten over God
Het leven van jou en van je kinderen kan zomaar vol zitten
met van alles en nog wat. School, sport, vrienden, kerk,
familie, werk… In de drukte schiet tijd met elkaar, tijd voor
en tijd met God er regelmatig bij in. En hoe doe je dat
eigenlijk? Hoe praat je met je kind over God en over geloof?
Wat ga je wel of juist niet zeggen? En zitten ze daar eigenlijk
wel op te wachten? Hier gaan we over nadenken
tijdens deze workshop. Interactief samen
ontdekken; luchtig met diepgang!
Door Petra Kiks-Leeflang

Meld je aan via Scipio of bit.ly/2ERAKYx

