TOV Training Gemeenteopbouw
TOV- toerusten, ontwikkelen en verdiepen
een vervolg op de training
‘Gemeente in Perspectief?’

Doelgroep: raadsleden, leden werkgroepen gemeenteopbouw, kaderleden
Doel:
Het ontwikkelen van vaardigheden in gemeenteopbouw vanuit een Baptistenperspectief om
zo de gemeente te kunnen dienen in haar ontwikkeling.
Data en locatie:
Deze worden in overleg vastgesteld, meer informatie kunt u ontvangen via
info@baptisten.nl
Subdoelstellingen:
Na deelname aan deze module:
heeft de deelnemer inzicht in:
- gemeenteopbouw vanuit een congregationalistisch perspectief
- diverse manieren van procesmatig werken aan gemeenteopbouw, zowel vanuit een
probleemgerichte aanpak en een waarderende aanpak en weet daarin keuzes te
maken
- groepsprocessen die een rol spelen in gemeenteopbouw en zijn/haar eigen rol daarin
kan de deelnemer
- actief participeren in een gemeenteopbouwproces in de plaatselijke gemeente
- de visie van de gemeente uit de praktijk van het gemeenteleven benoemen
- beginnende conflicten in de gemeente herkennen
- weerstanden signaleren en zijn/haar eigen rol hierin benoemen
is de deelnemer gemotiveerd
- om haar/zijn spiritualiteit te ontwikkelen en door te ontwikkelen ten behoeve van de
opbouw van de gemeente
- om vanuit een spirituele invalshoek (samen zoeken en vinden van Gods weg voor de
gemeente) mee te werken aan de opbouw van de gemeente
heeft de deelnemer zich ontwikkeld
- in het gezamenlijk procesmatig werken aan gemeenteopbouw
- tot iemand die gemotiveerd is om in de plaatselijke gemeente stapsgewijs met
gemeenteopbouw bezig te gaan.

Lesprogramma
10.00-16.00 Dag 1: modellen en methoden
10.00

10.30
11.30
12.30
13.00
14.00
15.00
15.45

Welkom, kennismaking en verwachtingen
Doelstelling training, opzet, werkvormen
Opening
wat is Gemeenteopbouw? Methoden en modellen
Wie heb je nodig om te kunnen veranderen? Strategievorming
Lunch
Roeping in context: ‘Onze waarden bidden’
Teamvorming en ontwikkeling, multifocaal kijken
Het opzetten van een gemeenteopbouwplan
Afsluiting, huiswerk, evaluatie

10.00-16.00 Dag 2 samen onderweg gaan
10.00
10.30
11.30
12.30
13.00
14.00
15.00
15.45

Opening en korte terugblik
Gemeenteopbouw in een congregationalistische gemeente
Hoe ga je samen als gemeente een gemeenteopbouwproces in?
Lunch
Roeping in context: Hoe zoek je Gods leiding?
Werken aan een gezonde gemeente- gezinssystemen
Omgaan met verschillen. Hoe doe je dit?
Afsluiting, huiswerk, evaluatie

10.00-16.00 Dag 3 op koers blijven
10.00
10.30
11.30
12.30
13.00
14.00
15.00
15.45

Opening en korte terugblik
Motiverende gespreksvoering: weerstanden als positief verschijnsel
Hoe ga jij met weerstanden om en wat betekent dat voor het proces?
Lunch
Roeping in context: Rekenschap en verantwoording afleggen aan elkaar
Conflicten onderweg
Monitoren van processen
Afsluiting en evaluatie

De training is ontwikkeld door:
Drs. Eduard Groen, docent Gemeenteopbouw en Ecclesiologie, Baptistenseminarium en
Hogeschool Windesheim
Ingeborg Janssen, taakveldverantwoordelijke Gemeenteopbouw en Evangelisatie, Unie van
Baptistengemeenten

