
Materialen voor het geloofsgesprek 

 

voor aftrap vergaderingen of gesprekskring 

 

Spreken over God 

Handreiking voor de gemeente waarin wordt ingegaan op vragen als: hoe spreken we over God; hoe 

kunnen we God ervaren? Leent zich goed om besproken te worden in vergaderingen van de 

kerkenraad door bijvoorbeeld het eerste half uur van de vergadering te besteden aan bezinning rond 

een hoofdstuk uit de handreiking. 

protestantsekerk.nl > zoek op ‘spreken over God’ 

 

Openingen rond geloof, hoop en liefde 

Boekje met twaalf openingen rond geloof, hoop en liefde, geschikt voor de aftrap van een 

gespreksavond, een vergadering, maaltijd of een kort moment van samenzijn. U kunt de opening 

korter of langer laten duren.  

€ 4,95*  

 

Met hart en ziel - tien portretten over geloven 

Boekje met tien portretten van mensen die vertellen over hun band met geloof en kerk. Met 

handreiking voor gesprek.  

€ 5,00*  

 

Een goed gesprek 

Boekje dat wil helpen om goede gesprekken te voeren. Deelnemers die de inhoud uitprobeerden, 

bleken vaker goede gesprekken te hebben. Met oefenmogelijkheden individueel, in tweetallen of 

groepen. € 7,95 per stuk, vanaf grote aantallen lagere prijzen. 

Mail het gewenste aantal exemplaren à € 7,95 naar eengoedgesprek@ekklesia.nl. 
€ 1,95 portokosten; vanaf 6 exemplaren portvrije verzending. 

 

met kinderen 

 

Kletsklapper 

De Kletsklapper is een vrolijke en verdiepende handreiking om met kinderen in gesprek te raken aan 

de keukentafel, op de bank of bij het naar bed gaan. 

€ 14,95*  

 

Geloven met plezier 

Meer dan honderd ideeën voor voor ouders om met hun kind aan de slag te gaan met de Bijbel, God 

en geloof. Binnen de acht thema’s worden per leeftijdsgroep vijf handreikingen gedaan voor 

doe-opdrachten.  

 € 12,50*  

 

 

met jongeren 

 

Let the music play 

mailto:eengoedgesprek@ekklesia.nl


Het spel dat maakt dat jongeren muziek delen, verhalen vertellen en verwoorden waar zij in geloven. 

Genoeg luister- en gespreksstof voor twee bijeenkomsten met twee uur speeltijd. 

€ 19,95*  

 

  

in spelvorm 

 

Kaartspel 'Tafelgesprekken' 

Spel van honderd kaarten rond de thema's 'samenleving', 'het doel van je leven', 'God en zo' en 

'toekomst' waarmee christenen en niet-christenen op een ongedwongen manier met elkaar in 

gesprek kunnen. Geschikt voor zes tot acht personen. Met variatie ‘feestdagen’ en ‘levensverhalen’. 

€ 19,80* 

 

Ontmoeten 

Hulpmiddel om op een ontspannen manier binnen tien minuten een open gesprek over geloven tot 

stand te brengen. Bevat zeventig kaarten, waaronder ’gevoelskaarten’. Te bestellen op 

noahspellen.nl. 

€ 11,- 

 

Kaarten op Tafel 

Ontspannen met elkaar in gesprek raken over jezelf, de ander en God. Aan de hand van foto's 

worden vragen beantwoord met betrekking tot persoonlijkheid, relaties en ontspanning. Twee 

versies. Uitgave van Agape & EO. ISBN 9789077667811 

€ 19,95 

 

Zinwijzerspel 

Spel voor oud en jong, om het gesprek over de positie die je inneemt op de levensbeschouwelijke 

landkaart op gang te brengen. Meer informatie op vrijzinnig.nl. 

€ 20,- (met gratis Zinatlas)  

 

 
*Te bestellen op protestantsekerk.nl/webwinkel of via bestellingen@protestantsekerk.nl. U betaalt geen 

verzendkosten. 
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