
Deze training wordt aangeboden op een 

mooie en rustige locatie: 

Oude Abdij van Drongen  

 

€ 370 (overnachtingen, maaltijden, 

koffiepauzes en cursusmap inbegrepen)  

Min. aantal deelnemers: 11  

Max. aantal deelnemers: 12  

 

Bij deze vorming ligt de klemtoon op intervisie: 

we leren van en aan elkaar. Tegelijk is het een 

tijd van herbronning en verdieping voor jezelf. 

Een programma met overnachting biedt een 

kader om hiervoor ruimte te scheppen. 

 

 

 

www.gezinspastoraal.be 

 

Blog I wonder: 

http://gezinspastoraal.wordpress.com 

 

 

Hoe inschrijven? 

Stuur een mailtje naar IDGP@kerknet.be  

met vermelding van:  

- je naam, adres en telefoonnummer;  

- in welke sector of pastorale context je 

werkt; 

- wanneer en waar je de driedaagse 

basiscursus ‘Godly Play begeleider’ 

gevolgd hebt. 

 

Je inschrijving is definitief na ontvangst van een 

bevestigingsmail en na overschrijving van de 

deelnameprijs op de rekening van IDGP vzw.  

De betalingsmodaliteiten staan vermeld in het 

bevestigingsbericht. 

 

Om het geheel vorm te geven is het 

noodzakelijk om in te schrijven vóór 25 maart 

2019. 

 

‘Leren van en aan elkaar’  is een gezamenlijk 

initiatief van Godly Play Vlaanderen en de 

Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal. 

IDGP vzw 

Sint-Michielsstraat 6 bus 3101 

3000 Leuven 

Tel. 016 32 84 30 

E-mail: IDGP@kerknet.be 

 

3, 4 en 5 juli 2019 
 

Oude Abdij van Drongen 

 

Leren van en aan elkaar 
 

Een Godly Play verdiepingstraining 
 
 

 
 

 

Trainers: 
Caroline Decanniere en An Mollemans 

 

 

http://www.gezinspastoraal.be/
http://gezinspastoraal.wordpress.com/
mailto:IDGP@kerknet.be


Godly Play, verwonderen en verdiepen 
 

Ben jij al enige tijd aan de slag als verteller en 

heb je behoefte aan verdieping en reflectie? 

Dan is dit traject iets voor jou! 

 

De vorming bestaat uit een mix van nieuwe 

verhalen, verdiepende inzichten, casussen en 

theorie. De drie dagen vormen één geheel. 

 

Dag 1 — van 8.30 u. tot 21.00 u.  

Dag 2 — van 8.30 u. tot 21.00 u.  

Dag 3 — van 8.30 u. tot 18.00 u.  

 

We verwachten deelname aan het gehele 

programma, ook ’s avonds. 

 

We verwachten ook dat iedere deelnemer vóór 

15 april 2019 een casus en een leervraag 

indient. Na inschrijving ontvang je hierover 

meer informatie. 

 

 
 

www.godlyplayvlaanderen.be 

 

 

Meer informatie? 
 

An Mollemans: 

E-mail: an.mollemans@telenet.be 

Gsm 0478 54 72 84 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

Vormingsmomenten inhoudelijk 
 

Deze dagen zijn opgebouwd volgens de 

pedagogie van Godly Play en de intervisie-

methodiek, d.w.z. dat we ervaringsgericht 

zullen leren van en aan elkaar.  

 

Concreet betekent dit dat iedereen vooraf een 

casus indient. Aan de hand van jullie casussen 

gaan we samen op zoek naar: 

- Wat is er in deze casus gebeurd? 

- Wat is er in deze casus belangrijk? 

- Wat heeft de verteller in deze casus nodig? 

 

Daarnaast vertel je een zelfgekozen Godly Play 

verhaal en formuleer je daarbij een leervraag. 

Je ontvangt van ons feedback, aanvullende 

inzichten en theoretische duiding bij je 

leervraag. 

 

Bovendien trakteren we jullie elke dag op een 

volledige Godly Play bijeenkomst met een 

nieuw verhaal, om ten volle te genieten en je te 

laten verwonderen.  

 


