
Informatie Godly Play 

Meer info over Godly Play: 

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 

www.bijbelhuiszevenkerken.be 

Het aanbod Godly Play verhalen en accom-

modatie op het Bijbelhuis Zevenkerken 

www.ccv.be/brugge 

Het uitleenpunt van Godly Play materiaal  

en activiteiten binnen CCV Brugge 

 Inschrijving 

Per mail:  

marleen.palfliet@bijbelhuiszevenkerken.be 

Via tel: 0487/14 62 36 

Info via: www.bijbelhuiszevenkerken.be 

Kostprijs driedaagse opleiding:  

€ 350/persoon, daarin zijn inbegrepen: 

opleiding & begeleiding - cursusmapje - 

overnachtingen - maaltijden - koffiepauzes  

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: 

max 12 deelnemers - min 10 deelnemers 

 
  

op 3 - 4 - 5 januari 2019 

http://www.gezinspastoraal.be/page/godly-play/


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. 

  Godly Play... 
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?  
Wil je hen op een speelse manier vertrouwd 
maken met Bijbelverhalen, parabels en liturgie? 

Deze internationaal erkende driedaagse  
geeft de nodige training en achtergrond  
om zelf aan de slag te gaan  
als Godly Play begeleider.  
 
Je wordt op deze driedaagse opleiding 
hiertoe opgeleid en begeleid door 
Katie Velghe en Joke Vermeire. 
Zij zijn erkende trainers voor  
Godly Play in Vlaanderen. 

Elke vormingsdag brengt een mix aan inhouden: 
Enerzijds de praktijk - door het zien van voor-
beelden en het zelf inoefenen van de verhalen 
en anderzijds input omtrent de eigenheid van  
Godly Play en de visie rond spiritualiteit van kin-
deren en volwassenen. De drie dagen vormen 
één geheel! Het is dan ook noodzakelijk om het 
volledig programma te volgen, ook ‘s avonds. 

Dag 1: van 08.30 u. tot 21.00 u. 

We verkennen en oefenen de “heilige verha-
len”: de Schepping - de Uittocht - ... die blijk ge-
ven van Gods aanwezigheid doorheen de ge-
schiedenis van het Godsvolk. Welke zijn de 
bouwstenen binnen de Godly Play methodiek? 

Dag 2: van 08.30 u. tot 21.00 u. 

We verkennen en oefenen de “parabels”: 
het mosterdzaadje - de kostbare parel - ... 
zullen verwonderen. Hoe werkt de Godly Play 
communicatie en wat is essentieel voor de 
ruimte en het materiaal? 

Dag 3: van 08.30 u. tot 18.00 u. 

De liturgische handelingen komen aan bod. Hoe  
wordt het Kerkelijk jaar - het doopsel - … een 
bijzondere ervaring bij klein en groot? Hoe kun-
nen we verhalen verbinden? 

 

  Programma in drie dagen 


