Workshop inspiratiekoffer
Opzet workshop
Korte kennismaking wie is wie en welke ervaring heb je met het voorbereiden van
diensten?
Korte toelichting bij wat we gaan doen + thema Koninkrijk van God
Geen theorie
Practisch bezig
Tekst lezen van Zacharia 8: 1-13
Ga even met de buurman, buurvrouw in gesprek over de tekst
Wat raakt je?
Wat voor beeld komt bij je boven?
Welke boodschap zit er voor je in, welke kern – wat wil je de ander meegeven
als een hoopvol verhaal?
Wat treft je in het verhaal? Waarom is dat zo? Wat wil je zelf uit het verhaal
onthouden?
Opschrijven op flap over of whiteboard

Zoek een symbool/voorwerp uit de koffer dat voor jouw gevoel verbeeld wat je
kernboodschap wil zeggen

Wat is voor jou de link met het bijbelgedeelte of met de kernboodschap
Wat spreekt de groep het meest aan? Welke gedachte zou je verder willen uitwerken

Er wordt gevraagd om een bijdrage in de slotviering – wat zou dat voor jullie kunnen
zijn?
Wie van jullie kan en wil dat presenteren?

Bedanken voor het meedoen aan de workshop en veel plezier bij het voorbereiden
van bijzondere vieringen

Koffer met inhoud
-

-

-

Voorbeeld liturgie
Liedbundels
Gedichten
Gebeden
Verhalen
Ideeën om te doen
Symbolen
Afsprakenlijst
o Liturgie maken
o Evt beamerpresentatie
o Overleg met organist/muzikanten
o Verdelen van taken
o Overleg met diakenen
o Overleg met kindernevendienst of tienerdienst
o Overleg met koster
o Overleg met ouderling van dienst
o
Liederen uit een bepaalde periode in het kerkelijk jaar
Ideeën muziek
o Wil je wel geloven
https://www.youtube.com/watch?v=yGkHozXfhRA
o Wij geloven in een wereld https://www.youtube.com/watch?v=BIVII7WrEk0
o Heer u bent mijn leven https://www.youtube.com/watch?v=XneIY3536nI
o Stef Bos: Is dit nu later
https://www.youtube.com/watch?v=ugZUtCVkIaU&list=PL05FDBBD41529CB8E&inde
x=2
o http://www.verstegen.nl/nl/mvo/sw_mosterdzaad
o Herman van Veen als hij kon toveren:
http://www.youtube.com/watch?v=H0OT9YQ0Qno

Ieder mag aanvullen
Aansluiten bij bijv basisschool – kind op maandag, ‘trefwoord’
Aansluiten bij middelbare school
Kind op zondag of andere methode

Koffer vol inspiratie
-

-

Voorbeeld liturgie
Liedbundels
Gedichten
Gebeden
Verhalen
Ideeën om te doen
Symbolen
Afsprakenlijst
o Liturgie maken
o Evt beamerpresentatie
o Overleg met organist/muzikanten
o Verdelen van taken
o Overleg met diakenen
o Overleg met kindernevendienst of tienerdienst
o Overleg met koster
o Overleg met ouderling van dienst
o
Liederen uit een bepaalde periode in het kerkelijk jaar
Ideeën muziek
Iedereen mag aanvullen
Aansluiten bij bijv. basisschool – kind op maandag, ‘trefwoord’
Aansluiten bij catechese, club of middelbare school
Kind op zondag of andere methode zoals ‘Bonnefooi’ en ‘Vertel het maar’

