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Andere materialen in dit thema
Materiaal
Kinderwerk
Themadienst
Bijbelleesrooster
Jeugdwerk
Gemeentedag
Kerkenraad&diaconie
Kringen

Voor wie
Kinderen basisschool
Alle leeftijden
Alle leeftijden
Jongeren
Alle leeftijden
Ouderlingen en diakenen
Groep volwassenen
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Hieronder vind je:
• een korte toelichting op alle materialen bij thema 1: Ontvangen;
• voor wie welke materialen zijn bedoeld;
• hoe je de materialen kunt gebruiken.

Alle materialen bij thema 1: Ontvangen
Materiaal

Voor wie

Wat

Bijbelleesrooster

Alle leeftijden

Kringen

Groep
volwassenen

•

Handreiking voor de kringleider

Themadienst

Alle leeftijden

•

Handreiking voor predikant m.b.t preek en liturgie

Gemeentedag

Alle leeftijden

•

Handreiking voor het team dat de
gemeentezondag voorbereid

Kinderwerk

Kinderen
basisschool

•

Handreiking voor de leiding

Jeugdwerk

Jongeren

•

Handreiking voor de leiding

Kerkenraden

Kerkenraad en
diaconie

•

Handreiking voor voorzitter

•
•
•

Leesrooster voor 4 weken
Voor persoonlijke stille tijd
Ook geschikt voor rond de maaltijd

Opmerkingen
o Per week 5 stukjes
o Beschikbaar in tekst
o Eén programma voor kringen, bijbelstudiegroepen,
miniwijk, commissie of gebedsgroep
o Route met drie haltes, binnen elke halte keuze uit
onderdelen
o Zeer geschikt om te combineren met een
gemeentedag
o Programma voor ontmoeting en gesprek voor na de
themadienst
o Een programma voor één bijeenkomst, in
kindernevendienst of club, et cetera
o Incl. suggestie voor in de themadienst
o Programma met keuze-onderdelen voor club, JV of
catechese
o Programma van ongeveer 2 uur (incl. maaltijd)
o Ook geschikt als uitgebreide start van een regulier
vergadering

