
Basiscursus

GODLY PLAY
BEGELEIDER

"Godly Play begeleider
als verteller en deurwachter”

LOCATIE

Pastoraal Centrum Brussel,
Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel.

Op wandelafstand van het Zuidstation.
Kort bij de metrohaltes Hallepoort en Munthof.
Er is parkeergelegenheid in het Pastoraal Centrum

DATA

Zaterdag 28 maart, 4 april en 2 mei 2020
Van 9:00 tot 18:00 uur

KOSTPRIJS

260 EURO
Koffiepauzes en cursusmap inbegrepen.
Lunch zelf mee te brengen.

AANTAL DEELNEMERS

minimum 10, maximum 12 personen.

INSCHRIJVEN

Stuur een mail naar anne.van.daele@ccv.be
met vermelding van:
- je naam, adres en telefoonnummer
- in welke sector of pastorale context je werkt.

Nadien ontvang je een bevestigingsmail, met daar-
in de betalingsmodaliteiten.
Je inschrijving is definitief na betaling van de deel-
nameprijs.

ATTEST

Certificaat Godly Play Begeleider

PUBLICATIES

SAMENWERKING



GODLY PLAY,

DIEP GEWORTELD

EN VERNIEUWEND

Ben je op zoek naar een creatieve en ervaringsge-
richte 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 gods-
dienstonderwijs 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 groei-
en als verteller?

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

VOOR WIE?

Deze vorming is voor iedereen die als vrijwilliger
of professionele kracht met kinderen op weg wil
gaan in Bijbelverhalen.

Je krijgt de kans om in drie dagen grondig kennis
te maken met de achtergrond en methodiek van
Godly Play.

Daarbij word je gecoacht om zelf Godly Playbege-
leider te worden.

TRAINERS

An Mollemans & Caroline Decanniere

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Elke vormingsdag brengt een mix van praktijk
- door het zien van voorbeelden en het zelf inoefe-
nen van de verhalen - en van visie rond spirituali-
teit van kinderen en de eigenheid van Godly Play.

De drie vormingsmomenten vormen één geheel.

Een certificaat van Godly Play begeleider kan
enkel uitgereikt worden na het volgen van de
volledige cursus.

MEER INFO?

www.godlyplayvlaanderen.be


