
Godly Play voor kinderen

Wat is Godly Play?
Godly Play wil kinderen en volwassenen helpen om de christelijke taal beter te verstaan, 
om parabels en Bijbelverhalen, stilte en liturgische handelingen beter te leren aanvoelen. 

Godly Play gaat niet over weetjes en evenmin over de moraal van het verhaal of het 
vermaken van kinderen. Godly Play nodigt uit om in een verhaal binnen te komen en 
het mee te beleven. Kinderen mogen leren en ontdekken hoe alle verhalen van God 
en mensen op één of andere manier verbonden kunnen zijn met hun eigen levensver-
halen en hun relatie met God. Godly Play respecteert de openheid voor spiritualiteit 
van kinderen en stimuleert hun nieuwsgierigheid en fantasie in het ervaren van het 
mysterie en de vreugde van God.

Godly Play in de Oude Abdij Drongen
Godly Play wordt elke eerste zondag van de maand in de Oude Abdij Drongen aan-
geboden. Die eerste zondag komen volwassenen samen voor Onderweg, een uurtje 
geloofsverdieping, gevolgd door een eucharistieviering en, voor wie wil, een warme 
maaltijd. Tijdens het uurtje geloofsverdieping voor de volwassenen kunnen kinderen 
vanaf 5 jaar aansluiten bij Godly Play.

Data 
4 sept., 2 okt., 6 nov., 4 dec. 2016, 8 jan., 5 febr., 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni 2017
telkens van 10u30 tot 11u45, daarna sluiten we met de kinderen aan bij de viering.

Kosten 
Gratis 

Info en inschrijven
Inschrijven is niet nodig. U kunt bij aankomst intekenen voor de maaltijd,  
zie zondagmorgenreeks Onderweg.
Meer info op www.oudeabdij.be en www.gezinspastoraal.be/1060/godly-play
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Nieuwsgierig naar deze speelse weg van geloofscommunicatie?
 
Kennismakingsdag Godly Play 
Op maandag 28 november 2016 in de Oude Abdij Drongen
Info en inschrijven via www.gezinspastoraal.be/1060/godly-play.

Driedaagse basiscursus Godly Play begeleider:  
verhaalverteller en deurwachter
  - op 2, 3 en 4 november 2016 
  - op 1, 2 en 3 maart 2017 
  - op 3, 4 en 5 april 2017 
telkens in de Oude Abdij Drongen
Info en inschrijven  
via www.gezinspastoraal.be/1060/godly-play. 


