
 

 Zaterdag  
15 juni 2019 

Informatie Godly Play 

Meer info over Godly Play: 

www.bijbelhuiszevenkerken.be 

Het aanbod Godly Play verhalen en accom-

modatie op het Bijbelhuis Zevenkerken 

www.kerknet.be/organisatie/ccv-brugge 

Het aanbod aan Godly Play materiaal  

en activiteiten binnen 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 

 Inschrijving 

Per mail:  

marleen.palfliet@bijbelhuiszevenkerken.be 

Via tel: 0487/14 62 36 

Info via: www.bijbelhuiszevenkerken.be 

Kostprijs introductiedag:  

Opleiding & Broodjeslunch € 50/persoon 

Uw inschrijving is definitief na ontvangst  

van een bevestigingsmail  

en na overschrijving  

van de deelnameprijs op rekening  

van het Bijbelhuis Zevenkerken: 

BE87 4751 1358 5194 

Inschrijvingen beperkt 



Godly Play...  
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. 

  Bijbelse verhalen... 
- op een authentieke manier  
voor diverse groepen 

- ermee vertrouwd maken  
op een speelse manier 

- heilige verhalen, parabels en liturgische  
verhalen dichterbij brengen 

- laten beleven via inleving, verwondering  
en uitwerking. 
 
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. 
 
Ben je op zoek  
naar een creatieve en ervaringsgerichte manier 
om Bijbelverhalen te verkennen met kinderen 
vanaf 3 jaar, met vormelingen, jongeren,  
volwassenen, groepen en verenigingen?  

 
Dan is deze introductiedag zeker  
een eyeopener op toekomstgericht dieptewerk 
en het leren kennen van deze bijzondere  
methodiek. 

 
Deze dag wordt begeleid door Katie Velghe. 
Zij is trainer voor Godly Play in Vlaanderen. 
Godly Play heeft ze leren kennen als een unieke 
weg van geloofscommunicatie en -initiatie met 
kinderen en volwassenen.   

  09.15 u. - 09.30 u.:  
  Welkom met koffie, thee of water 

  09.30 u. - 10.00 u.:  
  Inleiding en kennismaking 

  10.00 u. - 11.15 u.:  
  Een heilig verhaal: “de grote familie” 

  11.15 u. - 11.30 u.:  
  Korte pauze met koffie, thee of water 

  11.30 u. - 12.30 u.:  
  Wat is “Godly Play”? (met PPT) 

  12.30 u. - 13.30 u.:  
  lunchpauze met een assortiment broodjes 

  13.30 u. - 14.15 u.:  
  Een parabel: “de barmhartige Samaritaan” 

  14.15 u. - 15.00 u.:  
  Een liturgisch verhaal: “het kerkelijk jaar” 

  15.00 u. - 15.15 u.:  
  Korte pauze met koffie, thee of water 

  15.15 u. - 16.15 u.:  
  Toepassingsmogelijkheden in jouw omgeving  
  en vragen 

  16.15 u. - 16.30 u.:  
  Godly Play in het Bijbelhuis  
  + Godly Play materiaal CCV bisdom Brugge 

  16.30 u.: Wel thuis 

 

 

  Dagprogramma 


