Praktische informatie

Locatie:
Oude Abdij van Drongen
Drongenplein 26-27
9031 Drongen
Reisweg: zie www.oudeabdij.be
Deelnameprijs:
De kosten voor deze inspiratiedag bedragen
€ 35 voor leden en € 45 voor niet-leden van
de Vereniging Godly Play Vlaanderen. Hierin
zijn koffiepauzes en belegde broodjes
‘s middags inbegrepen.
Materiaalprijs DIY-werkwinkels:
De prijs voor het maken van vertelmateriaal
staat bij de DIY-werkwinkels vermeld.

Deze inspiratiedag is een
gezamenlijk initiatief van
Vereniging Godly Play Vlaanderen
en
Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal

Inschrijven

Inschrijven doe je via de link in de e-mail die je
kreeg.
Het kan ook via www.godlyplayvlaanderen.be
Kies daar voor ‘Inspiratiedag’ en vul het online
inschrijvingsformulier in.
Klik telkens op ‘jouw antwoord’.

Je inschrijving is definitief na overschrijving
van de deelnameprijs (+ eventuele DIY
materiaalkost) op de rekening
BE29 7755 6938 4664 van IDGP vzw,
Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven.
Gelieve bij de betaling ‘inspiratiedag 2/06/18 +
je naam’ te vermelden.

Graag aanmelden tegen uiterlijk 14 mei 2018,
omwille van de praktische organisatie.

Zaterdag
2 juni 2018
9.30 u. - 16.00 u.
Oude Abdij van Drongen

Inspiratiedag voor
Godly Play vertellers
een dag van ontmoeting
een dag van ontplooiing
een dag van ontspanning

Werkwinkels

VOORMIDDAG
Godly Play verhaal: de ark en de tent
(Gee Van den Berghe en Katie Velghe)
Wil jij dit verhaal beter leren kennen? We
genieten van een volledige Godly Play
bijeenkomst. Ik vraag me af welk deel van het
verhaal jij het mooist vindt...
DIY: wandkalender ’kerkelijk jaar’ in vilt
(Petra Mussche)
We maken de cirkel van het kerkelijk jaar in vilt
om nadien op te hangen in je Godly Play ruimte.
Materiaalprijs: € 25
Meebrengen: een goede stofschaar
Godly Play en de ervaringen van kinderen
(Annemie Dillen)
Wat doet Godly Play met kinderen? Aan de hand
van een paar resultaten uit recent onderzoek en
jouw ervaringen gaan we op weg.
Godly Play verhaal: de profeet Jona
(An Mollemans): meer info op website
ZOWEL VOORMIDDAG ALS NAMIDDAG
Taal in Godly Play (Joke Vermeire)
Godly Play kent vele talen. Wat doen die met kinderen? En met volwassenen? Wat is de taal van

Werkwinkels

de stilte en hoe belangrijk is die? We verkennen
en delen ervaringen.
Meebrengen: een kussen
NAMIDDAG

Inhoudelijk programma
van de dag

9.30u.-10.00u.:

Welkom met een drankje

10.00u.-10.20u.:

Godly Play Vlaanderen in kaart
een speelse kennismaking

10.20u.-10.30u.:

Verplaatsingstijd

10.30u.-12.00u.:

Keuze uit 4 werkwinkels:

Godly Play verhaal: de ark en de tempel
(Gee Van den Berghe en Katie Velghe)
Wil jij dit verhaal beter leren kennen? We
genieten van een volledige Godly Play
bijeenkomst. Ik vraag me af welk deel jij het
mooist vindt...

DIY: de tien beste wegen
(Stephanie Dethier)
We maken samen het ‘hart’ van het verhaal.
We schilderen de hartvormige doos en zorgen
voor de tekst op de houten hartvormige
plaatjes.
Materiaalprijs: € 30
Meebrengen: een grote verfborstel of rolletje
voor acrylverf, meetlat, schaar, potlood
Worden als kinderen
(Caroline Decanniere)
Hoe kan Godly Play ons helpen bij onze eigen
spirituele groei? De werkwinkel nodigt je uit om
je eigen geloofspad te zoeken, te herkennen en
te gaan.

1. Verhaal: de ark en de tent (Gee
Van den Berghe en Katie Velghe)
2. DIY: wandkalender ’kerkelijk jaar’
in vilt (Petra Mussche)
3. Godly Play en de ervaringen van
kinderen (Annemie Dillen)
4. Taal in Godly Play (Joke Vermeire)
5. Verhaal: de profeet Jona (An M.)

12.00u.-12.30u.:

Keuvelen op de Godly Play markt

12.30u.-13.15u.

Middagpauze met belegde
broodjes

13.15u.-14.00u.:

Getuigenissen: Hoe mijn Godly
Play groeide

14.00u.-14.15u.:

Verplaatsingstijd

14.15u.-15.45u.:

Keuze uit 4 werkwinkels:
1. Verhaal: de ark en de tempel (Gee
Van den Berghe en Katie Velghe)
2. DIY: de tien beste wegen
(Stephanie Dethier)
3. Worden als kinderen (Caroline
Decanniere)
4. Taal in Godly Play (Joke Vermeire)

15.45u.
16.00u.

Gezamenlijke afsluiting met lied
Wel thuis!

