
Een gezamenlijk initiatief van:

Drie inspirerende, interactieve avonden, 
18.00 - 22.00 uur

k   Drachten woensdag 4 november 2009

k   Schiphol donderdag 12 november 2009

k   Eindhoven woensdag 18 november 2009

Kosten € 15 (incl. eenvoudige maaltijd)
Info en opgaven via www.gelovenopmaandag.nl

Voor programmaschets z.o.z.

Christen zijn op je werk 
Hoezo?
Hoe dan?



Christen zijn op je werk... Hoezo? Hoe dan?

In aansluiting op drie geslaagde regio
avonden in het najaar van 2008 in Den Haag, 
Zwolle en Utrecht ook in 2009 drie inspire
rende, interactieve avonden rondom deze 
boeiende en uitdagende thematiek.

p WAT?  Christenen helpen om op hun werk beter uit de verf te komen.

p VOOR WIE?  Alle christenen in een (on)betaalde werksituatie.

p HOE?   In een centraal gedeelte en een viertal workshops samen nadenken en 
ervaringen uitwisselen.

Programma op hoofdlijnen
p Eenvoudige maaltijd

p Opening en inleiding over: Hoe kan een kerk helpen om christen te zijn op het werk?

p Workshoprondes 1 en 2

p Tijd voor gebed en afsluiting

Uit onderstaande vier workshops kun je er twee volgen:

1  Het goede nieuws op het werk
  Veel christenen lopen met schuldgevoelens rond over het feit dat ze te weinig met collega’s 

over het geloof praten. Hoe gaan we daar mee om? Moeten we het maar laten lopen of 
moeten we meer moed ontwikkelen? 

 In deze workshop willen we met elkaar zoeken naar een bijbelse visie hierop.

2  Druk, druk, druk... ook als christen?
  In deze tijd merken we dat er veel verwacht wordt op het werk. Je hoort nogal eens dat 

hetzelfde werk gedaan moet worden met minder mensen. Of dat er van je verwacht wordt om 
over te werken. Hoe ga je daar als christen mee om? Laat je je opjagen met het gevaar van een 
burnout? Of hou je je kalm, waardoor je carrièrekansen gevaar lopen? 

 In deze workshop willen we nadenken of er andere wegen zijn.

3  Vredestichter op het werk
  Overal waar mensen samenwerken komen conflicten voor, dus ook op het werk. Hoe ga je daar 

mee om? Ben je iemand die conflicten liever mijdt of zoek je ze op? 
  In deze workshop willen we ingaan op de vraag hoe je in conflictueuze situaties kunt leven 

vanuit de vrede van God.

4  Christen zijn op je werk - hoe dan?
  Hoe kun je feitelijk op je werk gestalte geven aan je christen zijn? Zijn er hulpmiddelen, kun je 

ook samen met collega’s bidden of een Alpha-cursus doen? En als je nou de enige christen bent? 
  In deze workshop willen we vooral praktische handreikingen doen, uitgaande van ieders 

persoonlijke omstandigheden.

Info en opgaven alleen via www.gelovenopmaandag.nl


