Vormingshuis

3. Koffer christendom

Educatieve koffer over
het christendom
Actieve kennismaking met het christelijke
geloof aan de hand van didactisch
materiaal en informatiefiches. Ideaal om
jongeren kennis te laten maken met de
liturgie en het kerkgebouw.
* Uitleenbaar voor 20 euro (1 week)
Waarborg 50 euro

Tel. 056 73 70 70
info@debron-har.be
www.debron-har.be

* Vormingsprogramma
* Lager onderwijs: Mozes, Elia
* Vormelingen: eigen programma’s

Bibdoc
Informatie- en documentatiecentrum

Tel. 056 73 70 73
bibdoc@debron-har.be
www.bidoc.be/bibdoc
Open: ma t/m vr: 14.00 u. tot 18.00 u.
Gesloten op zon- en feestdagen.

* Omschrijving: een ruim aanbod aan
voorwerpen hoofdzakelijk uit de
liturgie met bijhorende informatiefiches
* Waar: af te halen in de bibliotheek van
De Bron
* Duur: namiddagvullend programma
* Wanneer: volgens afspraak met de

Religiowinkel

info@debron-har.be
www.debron-har.be

Tel. 056 73 70 72
www.debron-har.be
Open: zie website.
Gesloten op zon- en feestdagen.

Aanbod voor
Vormelingen:
1. Bijbelse volksspelen

bibliotheek van De Bron

* Contact : verantw. Mieke Michiels
056 737073 – bibdoc@debron-har.be

Marktstraat 88
8530 HARELBEKE
056 73 70 70

Cafetaria

2. Bijbelen in De Bron

Tel. 056 73 70 70

3. Koffer christendom

info@debron-har.be
www.debron-har.be
Open: ma t/m za: 14.00 u tot 18.00 u
Gesloten op zon- en feestdagen.

Aanbod vormelingen
De Bron biedt 4 mogelijkheden

2. Bijbelen in De Bron

1. Bijbelse volksspelen

Leerrijke namiddag
met creatieve momenten

Kunnen ontleend worden in de bibliotheek
van De Bron
* Omschrijving: elf volksspelen rond
aspecten uit de Bijbel
* Doel: de vormelingen op een leuke
manier kennis laten maken met de Bijbel

* Omschrijving:
1. Workshops in de bibliotheek
2. Enkele bijbelse volksspelen of eigen
invulling
3. Afsluitend moment op de
Gebedszolder met eigen catechisten
* Enkel mogelijk met medewerking van
vormselcatechisten

* Waar: in je eigen lokaal; de spelen
moeten in een binnenruimte opgesteld en
gebruikt worden

* Duur: van anderhalf uur tot een hele
namiddag
* Wanneer: volgens afspraak met de
bibliotheek

* Waar:

De Bron
Marktstraat 88
8530 Harelbeke

* Duur: 2 u.
* Wanneer: volgens afspraak met
De Bron op woensdagnamiddag

* Kostprijs: 5 euro per spel of
50 euro voor het geheel

* Kostprijs: 5 euro per persoon met
een minimum van 100 euro
Drankje en wafeltje inbegrepen

* Aantal: tot 50 vormelingen

* Aantal: maximum 30 vormelingen

* Contact: verantw. Mieke Michiels
056 737073 – bibdoc@debron-har.be

* Contact: verantw. Myriam Delaere
056 737070 – info@debron-har.be

