
Waarom zullen we...

het Evangelie aan de kinderen vertellen?

“Zo bestaat bij uw Vader, die in de hemelen
is, de wil niet, dat één van deze kleinen
verloren gaan” Matteüs 18: 14.

We bieden...

C Een cursus kinderwerk voor uw regio. 

C Nieuwe ideeën en methoden om zo nog
beter de kinderen te bereiken op uw
zondagsschool en/of club.

Waarom leren we...

om kinderen te bereiken?

“Opdat de mens die God dient, volmaakt
moge zijn, tot elk goed werk volkomen
toegerust.”

2 Timoteüs 3: 17.

Voor wie is...

deze cursus bedoeld?

C clubleiders/sters
C zondagsschoolleiding
C bestuursleden
C onderwijzers/onderwijzeressen
C godsdienstonderwijzers/sters
C iedereen, die kinderen met het Evangelie

wil bereiken. Jong en oud.
C mensen die de Here Jezus kennen als

hun persoonlijke Redder.

Wat heb je nodig?

C Bijbel.
C Cursusmap die je op de cursus ontvangt.

Welke onderwerpen...

komen er tijdens de cursus aan de orde?

C Bijbelse basis voor het werken met
kinderen.

C Kan een kind gered worden?
C Boodschap van verlossing.
C Hoe kun je helpen een kind tot de Here

Jezus te leiden.
C Hoe geef je een Bijbelles.
C Nazorg met een pas tot geloof gekomen

kind.
C Hoe en waarom een Bijbeltekst aanleren.
C Zendingsonderwijs aan kinderen.
C Het hoe en waarom van visuele

hulpmiddelen.
C Kinderen leren bidden.
C Het hoe en waarom van zingen.
C Discipline in club en/of zondagsschool.
C Hoe en waarom een kwis.
C Hoe en waarom verwerking.



Stg. Evangelie Voor Kinderen
            Geldershoofd 444

        1103 BG Amsterdam
        020-6003331

De Stg.  Evangelie Voor Kinderen heeft
de Bijbel als richtsnoer en als doel:

� kinderen met het evangelie te
bereiken o.a. door het houden van
Bijbelclubs.

� mensen te motiveren en te stimuleren
zich in te zetten voor evangelisatie
onder kinderen.

� materiaal beschikbaar te stellen.

� medewerkers toe te rusten d.m.v.
voorlichting en trainingen.

� plaatselijke kerken/gemeenten helpen
bij het kinderevangelisatie werk.

De Stg. Evangelie Voor Kinderen  is geen
onderdeel van een kerk of gemeente, maar
een onafhankelijke stichting; in het werk en
het onderhoud van de medewerkers wordt
voorzien d.m.v. giften.

Voor verdere informatie:

L De cursus start op zaterdag  12 mei en
gaat verder op de donderdagavonden:
17, 24 en 31 mei en 7en 14 juni en sluit af
op zaterdag 16 juni.

L Op zaterdag start het programma om
9.55 uur zodat we om 10.00 uur kunnen
beginnen. Einde:  15.30 uur. (Zelf lunch-

pakket meebrengen.) Het cursusprogram-
ma op de avonden begint om 19.25 uur
zodat we om 19.30 uur kunnen starten.
Einde:  22.00 uur. 

L De cursus wordt gegeven op Gelders-
hoofd 444. (portiek D)

L Er is voldoende (gratis) parkeerruimte.
De cursusplaats is goed met het open-
baarvervoer te bereiken.

L De prijs van de cursus is € 55,– p.p. Dit is
inclusief de cursusmap en andere materi-
alen. Evt. kan er voor echtparen en stu-
denten reductie gegeven worden. Het cur-
susgeld kan overgemaakt worden op de
rekening van het EVK nr.: 
NL68ABNA0569456460.

L Om het cursusmateriaal klaar te maken is
het nodig dat u tijdig uw aanmeldingsfor-
mulier opstuurt of afgeeft. (Uiterlijk op 7
mei.)

Voor inlichtingen en eventuele aanmelding:
Cursus coördinatie EVK:

N. Huisman-Loeve
Geldershoofd 444

1103 BG Amsterdam
F 020-6003331

www.evangelievoorkinderen.nl
Email: cursus@stg-evk.nl

cursus
kinderwerk

Hoe kun je aan kinderen het
Evangelie onderwijzen?

mailto:cursus@stg-evk.nl

