Uitnodiging ‘Land
van Verwondering’
Beste ouders,
Ben je misschien nieuw in Berkum komen
wonen, of woon je hier al een tijd en vind
je het leuk om andere ouders te
ontmoeten? Wil je graag de verhalen van
de Bijbel op creatieve en eigentijdse wijze meegeven aan je kinderen? Misschien is ‘Land
van Verwondering’ dan wel iets voor jou en je kind.
Op 20 december zal voor de eerste keer een bijeenkomst zijn voor kinderen met hun
ouders rond het verhaal over ‘de Heilige Familie’. Want... het is dan bijna Kerst!
Het is de aftrap van een aantal keren ‘Godly Play’, een manier van ontdekkenderwijs en
ervaringsgericht leren over de verhalen van God.
Er wordt gewerkt met de volgende drieslag:
 Verhaal
 Verwonderen
 Verwerken
Na het vertellen van een verhaal volgt een gesprek en dan krijgt ieder kind de ruimte om
het verhaal op zijn eigen manier te verwerken. We eindigen feestelijk met wat lekkers in
de kring.
Wanneer: Zondag 20 december, van 15.00 -16.00 uur
Waar: Kerkzaal van Protestantse Gemeente de Hoofdhof, Kerkweg 26 Zwolle
Voor wie: Kinderen van 3-10/12 jaar en hun ouders
Je hoeft niet kerkelijk te zijn of lid van
de gemeente, iedereen is van harte
welkom. Neem ook gerust vrienden
mee.
In verband met de corona-maatregelen
is het wel van belang je even op te
geven. Stuur voor 15 december een
mail naar dsmarijnrohaan@gmail.com
Er is plek voor max. 30 aanwezigen. Wil
je graag op de hoogte worden
gehouden, stuur dan ook een mail.
Graag tot dan!
Marianne Gerritsen
Marijn Rohaan (06-53203778)

Godly Play werkt vanuit het besef dat kinderen al religieuze ervaringen
hebben. Ze horen, zien en doen, weten en voelen al vanalles. Het
vertellen van verhalen ondersteunt kinderen bij het leren van een
religieuze taal voor hun geloof. Godly Play reikt woorden aan om
kinderen meer te laten ontdekken over zichzelf, anderen en de
verborgen aanwezigheid van God in de wereld.
Lees meer op: www.godlyplay.nl

