Uitleenpunten spelmateriaal

Op vier plaatsen kan al Godly Play materiaal
ontleend worden.
Via www.godlyplay.be vind je alle concrete
informatie hierover: plaatsen, contactgegevens,
openingsuren, het beschikbare spelmateriaal,
prijzen, enz.
Als er nieuwe uitleenpunten opgestart worden, zal je ze ook hier kunnen vinden.
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Meer informatie over
Godly Play?

Surf naar:
www.gezinspastoraal.be/1060
de website van IDGP-Gezinspastoraal
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www.godlyplay.be
een luik binnen de Thomas-website

www.godlyplay.nl
de website van de vereniging Godly Play
Nederlandstalig
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Informatie en inschrijvingen
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tel. 016 32 84 30
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Initiatieven
Godly Play
in Vlaanderen

Godly Play,
diep geworteld en vernieuwend
Ben je op zoek naar een creatieve, speelse en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te verkennen met kinderen, jongeren of volwassenen?
Misschien hoorde je al spreken over Godly Play,
een vernieuwende én diep gewortelde weg om
vertrouwd te raken met de schatten uit onze geloofstraditie. Godly Play wordt wereldwijd ingezet
bij catechese, godsdienstonderwijs voor leerlingen met gewone en bijzondere noden, ziekenhuispastoraal, pastoraal met mensen met een
beperking, momenten van bezinning en vorming
met volwassenen …

‘De ‘response’ was ronduit schitterend: in stilte,
verspreid in het grote lokaal, ging iedereen aan
de slag. Je kon een speld horen vallen… Het doet
echt deugd op deze manier de Blijde Boodschap
te mogen vertellen.’ (Petra M., parochieassistente)
‘Schitterende nieuwe, andere visie om Bijbelverhalen in de klas aan te reiken. (Annick D.S., leerkracht)
‘Godly Play biedt enorme mogelijkheden om in
een Bijbels verhaal binnen te komen. Het nodigt
uit om in relatie met God te komen. Het moet wel
goed gebracht worden, aangepast aan de leeftijd
van de deelnemers.’ (Gisela V.)

Kennismaking met
Godly Play
Kennismakingsdag Godly Play
Op zaterdag 8 november 2014 verkennen we
drie vormen van Godly Play: heilige verhalen,
parabels en liturgische handelingen. Ook blijven
we stilstaan bij de spiritualiteit van kinderen, en
hoe die vorm krijgt in Godly Play.
Voor informatie en inschrijvingen, mail naar
IDGP@kerknet.be

Aanvraag introductie voor groepen
Wil je als leerkracht, catechist of pastoraal werker meer weten over Godly Play en de mogelijkheden om Godly Play in te zetten in jouw werkcontext? Zorg voor een groep van minimum 8
en maximum 25 deelnemers en neem contact
op met IDGP voor een introductie.

Aanvraag sessie Godly Play
Wil je de kinderen of jongeren van jouw school,
parochie of vereniging een Godly Play sessie
door een ervaren verhaalverteller aanbieden?
Neem contact op met IDGP.

Vormingsmomenten

Godly Play is speels en creatief, maar tegelijk is
het een kunst die inzicht, een degelijke training en
de nodige oefening vergt. In de driedaagse Basiscursus verhaalverteller en begeleider krijg je hiertoe de kans.
Elke vormingsdag brengt in de eerste plaats praktijk, door het zien van goede voorbeelden en het
zelf inoefenen van de verhalen onder begeleiding
van een ervaren Godly Play trainer. Tegelijk krijg
je inzichten rond spiritualiteit van kinderen en de
eigenheid van Godly Play. De drie dagen vormen
één geheel en bieden het internationaal erkende
programma van de basiscursus Godly Play verhaalverteller en begeleider aan.
Sessie 1: 19, 20 en 21 februari 2015
Oude Abdij Drongen
€ 265 (overnachting, maaltijden en koffiepauzes
inbegrepen)
Sessie 2: 15, 16 en 17 april 2015
Hof Zevenbergen Ranst
€ 265 (overnachting, maaltijden en koffiepauzes
inbegrepen)
Zonder overnachting, ontbijt en avondeten betaal
je € 195 . Gezien het goedgevulde programma
kunnen we de optie met overnachting zeker aanbevelen!
Informatie en inschrijvingen: IDGP@kerknet.be

