Dag van de kinderspiritualiteit 2018, 26 januari 2018
Ruimte voor het innerlijk van kinderen
aanmeldformulier
Naam
Adres
Telefoon
E-mail
Beroep /
studierichting
Organisatie
Dieetwensen
Keuze workshops

U kunt ’s middags deelnemen aan een van de workshops.
Geef a.u.b. aan welke workshop uw voorkeur heeft (zie
omschrijving onderaan dit formulier)
Eerste voorkeur:
Tweede voorkeur:

Opmerkingen
Betaling

O Ik meld me aan vóór 15 oktober en betaal € 55,00
O Ik meld me aan na 15 oktober en betaal €65,O Ik ben voltijds student of vrijwilliger en betaal €30,00

Deelnemerslijst

Mogen wij uw naam en mailadres opnemen in een lijst die
na de studiedag aan alle deelnemers wordt gestuurd?
O ja
O liever niet

Hoe hebt u over
deze dag gehoord?

Stuur dit formulier naar info@oblimon.nl
Het inschrijfgeld kunt u overmaken op rekeningnummer NL39 ASNB 0707657946
t.n.v. LBG Vroemen, Nijmegen.
Uw inschrijving is definitief als het inschrijfgeld betaald is.

Workshops
1. Michiel Wolberink en Ilse Tummers, BSO Struin
Workshop: Ruimte voor natuurbeleving.
In deze workshop ervaart u zelf natuurbelevingsactiviteiten in het bos vlakbij de
Diaconessenkerk, en denkt u samen na over de vraag wat deze activiteiten kunnen
doen voor de spiritualiteit van kinderen. Michiel Wolberink en Ilse Tummers zijn
groepsleider bij Struin, de eerste Nederlandse Buitenschoolse Opvang in de Natuur.
Struin biedt kinderen de ruimte spelenderwijs de natuur te ervaren en daarbij lekker
vies te worden, schrammen op te lopen en soms barre weersomstandigheden te
trotseren. Warme en regenbestendige kleren zijn nodig bij deze workshop.
2. Monika Franzen
Workshop: Spiritualiteit in beweging.
In deze workshop maakt u kennis met een rijke bron van sensorische, verstillende en
dynamische fysieke spelen. Door ze eerst zelf te doen leert u hoe u door lichamelijke
oefeningen ruimte kunt geven aan spiritualiteit van kinderen. Monika Franzen heeft
20 jaar als fysiotherapeute en pedagoog op een school in Duitsland gewerkt waar
kinderen regelmatig "awarness through the body" lessen kregen. Leven en leren
vanuit verbondenheid is op deze school het uitgangspunt voor sterk onderwijs. Voor
deze workshop zijn gemakkelijke kleren aan te raden.
3. Steve Younger
Workshop: Developing children’s spirituality through school activities.
In deze workshop, waar Engels en Nederlands gesproken kan worden, maakt u nader
kennis met activiteiten aan de hand waarvan in Schotland wordt gewerkt aan het
ontwikkelen van zes ‘sensings’; terreinen in de belevingswereld van kinderen waar
spiritualiteit aan de oppervlakte treedt. Deelnemers worden uitgenodigd ook hun
eigen praktijkervaringen met elkaar te delen en overdenken.
4. Marijke Kors-Rakers en André Bikker
Workshop: Worden als een kind.
Marijke en André zijn actief in jeugdwerk in de Protestantse kerk, waar zij de oude
verhalen met kunstzinnige werkvormen tot leven brengen. Marijke is professioneel
begeleider in bibliodrama en André grafisch vormgever en schilder. In deze workshop
gaat u dan ook aan de slag met verhalen en een schilderopdracht. U verkent zowel
uw eigen spirituele ruimte, als die van kinderen. In hoeverre is spirituele ruimte
geven voor kinderen ook een kwestie van durven? Durven bidden, zegenen, samen
een kaars aansteken, samen vragen beantwoorden en vragen vragen laten?

