
 



 
Betreft: Uitnodiging Stafinstructiedag 2018
 
 
Woerden, 28 maart 2018 
 

 
Beste stafleden, 
 
Mooi dat jij je dit jaar (weer) wilt inzetten voor en met de kinderen en/of jongeren en een week of langer 
met hen wilt optrekken. Op reis zijn in het binnen- of buitenland, op een oord of al trekkend, actief en 
ondernemend of wat meer genietend van de rust. De gezamenlijke ingrediënten zijn bezinning en 
ontspanning.  
 
De gezamenlijke aftrap van de Koers-vakanties doen we op de Stafinstructiedag op zaterdag 14 april 
DV. Dé dag van ontmoeting met andere stafleden en toerusting om enthousiast aan de slag te gaan 
met de voorbereidingen. Voor iedereen die een reis of kamp hoopt te leiden, is deze dag een must. Een 
dag waar velen van jullie vol verwachting naar uitkijken om vanuit Gods Woord gevoed en gedreven te 
worden, elkaar te ontmoeten en om enthousiasme te voelen voor wat je wilt gaan doen deze zomer.  
En juist over jullie verwachtingen van jezelf, van jongeren en van God, willen we met elkaar nadenken 
onder leiding van Cristian Dekker. Cristian voelt zich betrokken op jongeren en tot voor kort was hij 
docent godsdienst in het Voortgezet Onderwijs. In het afgelopen jaar is zijn weg geleid naar het 
zendingsveld. DV 24 April hoopt hij uitgezonden te worden door de ZGG als evangelist naar Ecuador. 
Cristian is 31 jaar, getrouwd en heeft 3 kinderen. Cristian heeft verwachtingen over wat voor hem ligt; 
hij kan als geen ander samen met ons nadenken over wat onze verwachting is als christen en als staflid. 
 
Naast een leerzame dag is de stafinstructiedag (SID) ook hét moment waarop je allerlei (praktische) 

te zijn! Van harte welkom! De Stafinstructiedag is er voor alle vrijwilligers die voor Koers met kinderen 
en jongeren op pad gaan. 
 

Spreker  Cristian Dekker 
Datum   14 april 2018 
Inloop   09:15 - 09:30 uur 
Dagprogramma 09.45 - 15:30 uur 
Locatie Wartburg College, gebouw Revius 

(adres: President Rooseveltweg 11, 3068 TR  Rotterdam) 
 

Het gezamenlijke programma is tot de lunch en ziet er als volgt uit: 
 08:30 uur - 09:30 uur Informatieoverdracht (indeling volgt) 
 09:15 uur - Inloop met koffie 
 09:45 uur - Opening  
 Lezing door Cristian Dekker 

--- Pauze --- 
 Verwerking o.l.v. Cristian Dekker 
 Presentatie kampactie 
 Afsluiting SID | Lunch 
 Informatieoverdracht Koers +12 (indeling volgt) 
 14:00 uur - Programma Koers Kinderkampen + Koers Xtra 
 14:00 uur - Workshoprode Koers +12 Kampen 
 15:30 uur Einde SID voor Kinderkampen en sluiting school 



 

 
De Stafinstructiedag wordt om 12.50 uur afgesloten. Daarna is er gelegenheid om te lunchen én volop 
de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Ook wordt dan voor een aantal vakanties de informatie uitgereikt 
en besproken.  
 

Na de lunch is er één workshopronde voor Koers +12 kampen. De workshops vormen een verdieping 
op de ochtend en van iedere staf verwachten we dat er iemand aanwezig is. Zie de website voor 
uitgebreidere informatie. 
 
Koers Kinderkampen heeft na de lunch de eerste stafvergadering, waar je elkaar als stafleden leert 
kennen en je de volgende vergaderingen afspreekt. Koers Xtra heeft na de lunch een eigen programma, 
afgestemd op haar doelgroep.  
 
We zien uit naar een gezellige, samenbindende en leerzame dag.  
 
We gaan ervan uit dat alle stafleden de Stafinstructiedag bezoeken! Kun je echter onverhoopt niet 
aanwezig zijn, geef het dan vóór woensdag 11 april door aan: Liesbeth Rikkers, tel. 0348-489948 of 
koers@jbgg.nl.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
namens de Commissie Koers-vakanties 
 
Mariska Maljaars-van Hoepen   voorzitter Sectie Binding & Toerusting 
Jaco Stuut     coördinator Koers-vakanties 
 
 
 

 
 
 
  


