INFORMATIE GODLY PLAY

INSCHRIJVING

Meer info over Godly Play:

Per mail:
marleen.palfliet@bijbelhuiszevenkerken.be

www.bijbelhuiszevenkerken.be
Aanbod Godly Play verhalen en
accommodatie in het Bijbelhuis Zevenkerken
www.ccv.be/brugge
Ontleen Godly Play materiaal bij CCV Brugge
www.gezinspastoraal.be/page/godly-play/
De website van IDGP-gezinspastoraal
www.godlyplayvlaanderen.be
De website van de Vereniging
voor Godly Play begeleiders in Vlaanderen
www.godlyplay.be
Een luik binnen de Thomas website
www.godlyplay.org
De website van the Godly Play Foundation

Via tel: 0487/14 62 36
Info via: www.bijbelhuiszevenkerken.be
Kostprijs vertelmoment: € 10/beurt

Kostprijs introductiedag:
Opleiding & Broodjeslunch € 50/persoon
Kostprijs driedaagse opleiding: € 350
Opleiding, maaltijden en overnachtingen.
Uw inschrijving is definitief na ontvangst
van een bevestigingsmail en na
overschrijving van de deelnameprijs op
rekening van vzw Bijbeldienst bisdom
Brugge: BE87 4751 1358 5194
Inschrijvingen beperkt:
max. 12 personen - min. 10 personen

GODLY PLAY...

VERTELMOMENTEN...

MEER BIJBELSE VERHALEN...

•

Ben je als bedeleider of leerkracht op zoek naar
een creatieve en ervaringsgerichte manier om
Bijbelverhalen te verkennen met kinderen (kan
vanaf 3 jaar), vormelingen, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen; in een geloofsgemeenschap
of in klas, in groepsverband of vereniging? Dan
zijn deze vertelmomenten zeker een eyeopener.

Op de volgende introductiedag worden drie verschillende verhalen verteld. Elk type verhaal kent
zijn eigen dynamiek. Heilige verhalen, parabels
en liturgische verhalen komen via inleving, verwondering en uitwerking zo dichterbij.
Katie Velghe begeleidt ons als trainer
voor Godly Play in Vlaanderen.

Maak misschien voor het eerst kennis met de
kracht van Godly Play als bijzondere methodiek.

De volgende introductiedag gaat door
op zaterdag 15 juni 2019.
Een volle dag vanaf 09.00 u. tot 16.30 u.
Er zijn drie grote sessies voorzien met tussenin
tijd voor extra informatiemomenten, een broodjeslunch en ontmoeting met koffie, thee of water. Wees welkom.
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•
•
•
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Is een speelse methode van geloofsinitiatie en communicatie.
Vertrouwt op de kracht van verhalen
Is het spelen en vertellen van verhalen.
De verhalen worden sober en authentiek
verbeeld met behulp van spelmateriaal.
Is gebaseerd op het geloof en het vertrouwen
dat iedereen, en in het bijzonder een kind,
God kan ervaren in zijn of haar leven.
Reikt een taal en een manier aan om aan deze
‘spirituele’ ervaring uitdrukking te geven.
Combineert spel, ritueel, creativiteit en verhaal.
Voedt en inspireert het groeien in geloof.
Helpt jong en oud vanuit de christelijke traditie
een antwoord te bieden op geloofsvragen.
Helpt om in dialoog met de christelijke traditie
een geïntegreerd en doorleefd antwoord
te geven op zingevingsvragen.

VOOR WIE?
Godly Play wordt wereldwijd ingezet bij kinderen in
godsdienstonderwijs en catechese, bij ouderen en bij
mensen met een beperking in ziekenhuizen en zorgvoorzieningen, bij volwassenen en allerlei groepen op
bezinningsdagen en vormingen.

Er zijn 6 vertelmomenten gepland in de periode
van januari tot juni 2019 in de Godly Play ruimte
in het Bijbelhuis te Zevenkerken.
Deze vertelmomenten zijn als kennismaking
bedoeld en gaan door op
zaterdagvoormiddag van 09.30 u. tot 12.00 u. of
op woensdagnamiddag van 14.00 u. tot 16.30 u.
Telkens is er een onthaalmoment met koffie,
thee of water, een korte inleiding, een volledige
vertelsessie gebracht door een ervaren verteller
en nadien is er een afrondend gesprek.
Wees welkom op een van volgende momenten:
* Za. 26 jan. 2019: Het kerkelijk jaar*
* Wo. 20 febr. 2019: De uittocht*
* Za. 23 mrt. 2019: Het mysterie van Pasen*
* Za. 27 apr. 2019: Het doopsel*
* Wo. 15 mei 2019: De profeet Jona*
* Wo. 12 jun. 2019: De kostbare parel*

*Voor de definitieve keuze van de Bijbelverhalen consulteer
je best een maand voor datum nog eens op onze website:
www.bijbelhuiszevenkerken.be

Volg ons op de website voor een aparte uitnodiging voor deze dag. Inschrijven verplicht.

EEN DRIEDAAGSE OPLEIDING...
Ook wij durven dromen voor de toekomst.
De Godly Play ruimte krijgt meer en meer vorm
en is weldra volwaardig om er ook driedaagse
opleidingen te laten doorgaan. In combinatie met
het gastenvertrek van de abdij, de bistro en de
vele mogelijkheden op het domein van
Zevenkerken, gaat er een eerste driedaagse
opleiding door op 3, 4 en 5 januari 2019.
Dit is een basiscursus Godly Play begeleider:
verhaalverteller en deurwachter.
De drie dagen omvatten een mix aan praktijkvoorbeelden en
het zelf inoefenen. Maar ook de visie, eigenheid en spiritualiteit van Godly Play komen aan bod. Na deze driedaagse opleiding krijgt u een attest “Godly Play begeleider” uitgereikt .

