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“Godly Play begeleider 
als verteller en deurwachter”

B A S I S C U R S U S

GODLY PLAY
BEGELEIDER

Locatie
Ontmoetingscentrum De Mantel, Markt 7, RETIE

Datum
1 vrijdagavond 18 oktober 2019
3 zaterdagen 19 oktober, 9 november en 23 november 2019

Kostprijs
230 euro (koffiepauzes en cursusmap inbegrepen, lunch zelf mee te brengen)

Aantal deelnemers
minimum 10, maximum 12

Inschrijven 
Stuur een mail naar caro.decann@gmail.com met vermelding van:

- je naam, adres en telefoonnummer

- in welke sector of pastorale context je werkt

Nadien ontvang je een bevestigingsmail, met daarin de betalingsmodaliteiten.

Je inschrijving is definitief na betaling van de deelnameprijs.

Attest
certificaat Godly Play Begeleider

Op initiatief van:
Godly Play Vlaanderen
Dekanaat Kempen-Oost
Vormingscentrum HIVSET

VORMINGSCENTRUM HIVSET VZW

Herentalsstraat 70, 2300 TURNHOUT
tel. 014 47 13 12

vormingscentrum@hivset.be
www.vormingscentrum.hivset.be

PRAKTISCHE GEGEVENS



GODLY PLAY, 
DIEP GEWORTELD EN VERNIEUWEND

Ben je op zoek naar een creatieve en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te 

verkennen met kinderen (vanaf  3 jaar), jongeren of  volwassenen? Wil je hen op een speelse 

manier vertrouwd maken met Bijbelverhalen, parabels en liturgie?

Wereldwijd wordt Godly Play ingezet bij godsdienstonderwijs en catechese, in de pastorale 

zorg in ziekenhuizen en zorgvoorzieningen (bij ouderen en bij mensen met een beperking), 

bij bezinningen en vormingen met volwassenen, …

Deze internationaal erkende driedaagse geeft de nodige training en achtergrond 

om zelf  aan de slag te gaan als Godly Play begeleider. Je wordt hierbij begeleid 

door twee erkende Godly Play trainers.

Wil je graag zelf  aan de slag? Heb je een werkveld voor ogen waarin je 

kan groeien als verteller?

Schrijf  je dan zo snel mogelijk in! Het aantal plaatsen is beperkt.

VOOR WIE?
Deze vorming is meer dan het aanleren van een 

manier om Bijbelverhalen te vertellen. Deze 

driedaagse is tegelijk een tijd van herbronning en 

verdieping voor jezelf.

WAT MAG JE  VERWACHTEN?
Elke vormingsdag brengt een mix van praktijk 

- door het zien van voorbeelden en het zelf  

inoefenen van de verhalen - en van visie rond 

spiritualiteit van kinderen en de eigenheid van 

Godly Play.

De vier vormingsmomenten vormen één geheel:

18/10 van 19.30 u. tot 21.30 u.

We maken kennis met elkaar en met een eerste 

Godly Play verhaal

19/10  van 9.00 u. tot 17.00 u.

We oefenen de heilige verhalen: Bijbelse verhalen 

die blijk geven van Gods aanwezigheid doorheen 

de geschiedenis

9/11 van 9.00 u. tot 18.00 u.

We duiken in de parabels, en ontdekken hoe 

die ons kunnen blijven verwonderen.

23/11 van 9.00 u. tot 18.00 u.

We ronden af  met een verkenning van de 

liturgische verhalen, zoals het 'kerkelijk jaar' en 

het 'doopsel'.

Een certificaat van Godly Play begeleider kan 

enkel uitgereikt worden na het volgen van de 

volledige cursus.

TRAINERS
An Mollemans & Caroline Decanniere

MEER INFO?
Surf  naar: 

www.godlyplayvlaanderen.be

de vereniging voor Godly Play begeleiders in 

Vlaanderen

www.godlyplay.be

een luik binnen de Thomas website

www.godlyplay.org

The Godly Play Foundation


