
Basiscursus Godly Play begeleider:
4 – 5 – 6 juli 2022

GODLY PLAY, DIEP GEWORTELD EN VERNIEUWEND

v Ben je op zoek naar een creatieve en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te
verkennen met kinderen (vanaf 3 jaar), jongeren of volwassenen?

vWil je hen op een speelse manier vertrouwd maken met Bijbelverhalen, parabels en
liturgie?

ORGANISATIE

Deze opleiding wordt georganiseerd door de Heilige Claraparochie in Eeklo, Kaprijke en
Sint-Laureins. De drie dagen zullen doorgaan in ‘t Kerkplein: Kerkplein 4, 9900 Eeklo.

Twee ervaren trainers, Katie Velghe en Joke Vermeire, zullen deze driedaagse begeleiden.

Wereldwijd wordt Godly Play ingezet bij catechese en godsdienstonderwijs, 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 tot 12.



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 drie dagen vormen één geheel.

INSCHRIJVEN

Dit kan door te mailen naar jokevermeire85@hotmail.com. Indien je nog vragen hebt of meer
info wil, kan dit ook via deze weg.

MEER INFO

www.kerknet.be/godly-play-claraparochie.

www.godlyplayvlaanderen.be.

KOSTPRIJS

De kostprijs bedraagt € 270. Daarbij zijn volgende zaken inbegrepen: het cursusmateriaal,
koffie en thee, lunch op de middag, versnaperingen, en al enkele basismaterialen om zelf mee
aan de slag te gaan. Dit bedrag schrijf je over op BE73 9731 7398 1860. Op aanvraag kan je
een factuur krijgen, en op de derde dag ontvang je het deelnamebewijs.

Spreek zeker je parochie, je school… aan om een duwtje in de rug te geven bij deze
deelnameprijs.

v 4 juli van 9u tot 18u: We verkennen en oefenen de ‘heilige
verhalen’: Bijbelse verhalen, zoals ‘de uittocht’ en ‘de
schepping’, die blijk geven van Gods aanwezigheid doorheen
de geschiedenis.

v 5 juli van 9u tot 18u: We duiken in ‘parabels’, zoals ‘het
mosterdzaadje’ en ‘de kostbare parel’ en ontdekken hoe die
ons kunnen blijven verwonderen.

v 6 juli van 9u tot 17u30: We ronden af met een verkenning van
‘liturgische verhalen’. Hoe wordt ‘het kerkelijk jaar’ of ‘het
doopsel’ een ervaring waarin kinderen kunnen thuiskomen?

Op elke dag voorzien we koffie en thee in de pauzes en een lunch op de middag. Om het
certificaat van Godly Play begeleider te behalen, moet je de volle drie dagen aanwezig zijn.
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