Nuusbrief van die Emmaus Sentrum 19 Januarie 2015

EMMAUS MEDIA BIED DIE VOLGENDE
PRODUKTE AAN VIR JULLE
GELOOFSVORMINGSPROGRAM IN 2015
KATEGESE/SONDAGSKOOLMATERIAAL VIR JONGMENSE 12-16 JAAR
"Die Emmaus Sentrum se tiener-materiaal is die beste op die mark
wanneer dit kom by 'n gesonde balans tussen die Bybelse inhoud en die
aktualiteit van die temas"

Dr Andre Pieterse - Krokodilrivier, Brits

ANNIBRAND - RAAK AAN DIE BRAND DEUR SY GEES (JOERNAAL) EN
HANDLEIDING VIR DIE MENTOR OP CD
LEES MEER EN BESTELLINGS

@ R65

Joernaal vir tienergroepe in die kategese/sondagskool. Dis ‘n
Joernaal wat spesifiek gemik is op jongmense in die
ouderdomsgroep 12 tot 14 jaar, maar kan ook vir jou hele groep
gebruik word. Aktueel en relevant vir vandag se jongmense. Rus
hulle toe om as gelowiges in die wêreld te leef. Help hulle om
sinvolle antwoorde te kry op die "issues" waarmee hulle worstel.
24 programme, 108 bladsye, volkleur buiteblaaie, twee kleur gedruk
aan die binnekant.
Geloofsvormingmateriaal vir tiener-jongmense geskryf en verwerk deur Deon Kitching en
Anriëtte de Ridder.

OMMIKRUIS - SAAM OM DIE KRUIS VAN JESUS CHRISTUS (JOERNAAL) EN
HANDLEIDING VIR DIE MENTOR OP CD
LEES MEER EN BESTELLINGS

@ R65

Geloofsvormingmateriaal vir tiener-jongmense geskryf en verwerk

deur Deon Kitching en Anriëtte de Ridder. Joernaal vir tienergroepe in die
kategese/sondagskool. Aktueel en relevant vir vandag se jongmense. Rus hulle toe om as
gelowiges in die wêreld te leef. Help hulle om sinvolle antwoorde te kry op die "issues"
waarmee hulle worstel. 24 programme, 108 bladsye, volkleur buiteblaaie, twee kleur gedruk
aan die binnekant. Dis ‘n Joernaal wat spesifiek gemik is op jongmense in die ouderdomsgroep
15 tot 16 jaar, maar kan ook vir jou hele groep gebruik word.

HELP! EK MOET JONGMENSE VAN DIE HERE LEER!
(Algemene Inleiding)
DVD Opleiding vir kinder- en jeugmentors vir die kategese en Sondagskool
PLUS kopieerbare gespreksblad by elke sessie
15 sessies van 6 tot 8 minute elk
klik hier om meer te lees

klik hier om te bestel
Voorbeeld YouTube: Sessie 9 "Vyf grondbeginsels van geloofsvorming in die gemeente en in die huishouding."

Ons is gereed om dadelik te begin met versending na 5 Januarie 2015.
Nuwe besending gereed.

Die Opeidings DVD is 'n handige "tool" vir die opleiding van geloofsmentors
oor die ALGEMEEN, en dis nie net vir Modkats gebruikers nie.
Die 15 temas wat aangespreek word is saamgestel uit my meer as
20 jaar se ervaring met opleiding van kategete en die behoeftes wat hulle noem.
Gebruike:
1. Vir persoonlike toerusting van nuwe kategete (elkeen werk dit individueel deur by
sy/haar huis)
2. Opleiding op 'n deurlopende basis - twee maal per maand
3. Ideale gespreksknopers vir geloofsmentors
4. Doen al die sessies op een dag vir gekonsentreerde opleiding
5. Verwysingsbron as iemand na meer inligting soek
6. Gebruik meer as een DVD en rig stasies in waar opleiding kan plaasvind volgens die
"workshop rotation model"

Klik hier om na Die Emmaus Sentrum se potgooie te luister (laai ook af)

