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Aan de begeleiders van de gesprekskringen  

Schouder aan Schouder 

 

 

 

Datum: december 2019 

Betreft: Netwerkbijeenkomst begeleiders en geïnteresseerden 

 
 
Geachte begeleider, 
 
Zoals eerder aangekondigd hopen we op 14 februari 2020 D.V. een Netwerkbijeenkomst te houden 
voor begeleiders van gesprekskringen Schouder aan Schouder. Inmiddels worden er door ongeveer 
vijfentwintig schoolbesturen of kerkenraden gesprekskringen georganiseerd. Op verschillende 
plaatsen doen begeleiders van deze gesprekskringen dus ervaringen op. De verschillende ervaringen 
van de begeleiders zijn de moeite waard om met elkaar te delen; van daaruit kunnen we met elkaar 
weer nieuwe kennis en inzichten opdoen rondom het organiseren van een gesprekskring.  
 
Hierbij treft u het programma van de Netwerkbijeenkomst aan. Als KOC Diensten zullen we een 
inhoudelijke bijdrage leveren, maar er is zeker ook veel ruimte voor gesprek onderling. Zo is er na 
de ochtendpauze ruimte om met elkaar na te denken over een (lastige) vraag of situatie. Dit 
onderdeel is erg waardevol, omdat het verbredend en verdiepend inzicht geeft in een bepaalde 
(lastige) casus. Mocht u het fijn vinden om een vraag aan de orde te stellen, dan willen we u van 
harte aanmoedigen een omschrijving daarvan (min. 100 woorden) naar ons te mailen 
(wjhuibers@koc.nu).   
De bijeenkomst is in zijn geheel bedoeld voor begeleiders die reeds gestart zijn met de 
gesprekskringen, maar ook als u nog geen of slechts korte ervaringen heeft, bent u van harte 
welkom. 
De kosten voor deze dag (€ 100,- pp) zullen in rekening gebracht worden bij de kerkenraad die of 
het schoolbestuur dat u gevraagd heeft de gesprekskringen te leiden. 
 
De opzet van deze dag is vergelijkbaar met de bijeenkomst van vorig jaar. Deelnemers aan deze dag  
schreven o.a. het volgende op het evaluatieformulier:  

 Het nadenken over je rol als begeleider heeft mij erg geholpen. 

 De bezinnende verdieping was heel interessant.  

 De dag is praktijkgericht én bevat theorie en verdieping! 
 
Graag ontvangen we liefst per omgaande, maar uiterlijk 4 februari 2020, uw aanmelding, via de 
link. Graag tot ziens! 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
W. J. (Willemien) Huibers-van Laar MSc  
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PROGRAMMA NETWERKWERKBIJEENKOMST 14 FEBRUARI 2020 

 
 
09.00 - 09.30 u. ONTVANGST 

Inloop met koffie 

 
09.30 - 10.00 u. OPENING EN KENNISMAKING 

 
10.00 - 11.00 u ZELFVERTROUWEN IN BIJBELS PERSPECTIEF 

Drs. R.A. van der Garde 

Het onderwerp zelfvertrouwen roept weleens vragen op. ‘Je mag niet op 
jezelf vertrouwen, maar alleen op de Heere’, zo wordt er dan gezegd. We 
gaan na wat er precies met zelfvertrouwen in psychologische zin wordt 
bedoeld en leggen dat naast het Bijbelse gegeven dat we onze hoop en 
verwachting alleen op God mogen stellen. 
De bijdrage heeft de vorm van een interactieve lezing met ruimte voor 
gesprek. 
 

11.00 - 11.15 u. PAUZE   

 
11.15 - 12.00 u. DELEN VAN ERVARINGEN 

Mw. W. J. Huibers MSc 

Door middel van een interactieve werkvorm komt u in gesprek met andere 

begeleiders. U deelt waardevolle ervaringen en tips; direct toepasbaar op 

de eerstvolgende gesprekskring. 

 
12.00 - 13.00 u. LUNCH 

Deze wordt door ons verzorgd. 

 
13.00 – 14.00 u. GOED DAT JE ER BENT – EEN REALISTISCHE KIJK OP JEZELF 

Mw. W.J. Huibers MSc 

Onlangs verscheen een nieuw boek van Sarina Brons-van der Wekken. In dat 

boek, ‘Goed dat je er bent’, beschrijft zij een gezond en verantwoord 

zelfbeeld. We verkennen met elkaar de praktische vragen die zij aan de 

orde stelt en ontdekken hoe dit onze eigen gesprekskring kan verrijken. 

 
14.00 - 15.00 u.  CONTACT MAKEN IN DE GESPREKSKRING 

Dhr. K. Karels MSc 

Hoe komt het toch dat Ingrid zich vrijwel nooit in het gesprek mengt? Toch 
lijkt ze wel van de avonden te genieten. Wat kan ik doen om haar wat 
meer erbij te betrekken?  
Maar neem nou Marjan, bijna standaard belt ze de volgende dag om te 
vertellen dat ze ‘dit of dat’ niet had moeten zeggen… Echt een schat hoor, 
maar wat moet ik ermee?  
Soms komt Sjors mee. Ik probeer het leuk te vinden, zo’n betrokken vader, 



 
  

3/3 
190918.24.001 

maar hij neemt steeds het hele gesprek over… 
 
Verschillen tussen mensen. Daar gaat het over. En vooral praktisch: Hoe 
benader je de een of de ander? We behandelen (ook weer) een stukje 
theorie van het Process Communication Model.  
 
 

15.00 - 15.30 u. VRAGEN EN AFSLUITING 

 

 
 


