Bijlage 5

Inspiratiebronnen voor werkvormen

Diaconale spel- en werkvormen voor de startbijeenkomsten
Er zijn veel verschillende werk- en spelvormen te bedenken waarin jongeren in aanraking
komen met diaconie. Hieronder staan diverse methodieken vermeld waarin werkvormen zijn
opgenomen. Erg handig om te gebruiken tijdens startbijeenkomsten!










De bundel ‘Seven. Werken aan een diaconale houding’. Seven is een uitgave van JOP,
de jeugdorganisatie van de protestantse kerk. Seven daagt 12-plussers en 16-plussers
uit om aan de hand van actuele filmpjes en aansprekende werkvormen aan de slag te
gaan met diaconaat. De concrete voorbeelden en suggesties sluiten aan bij de zeven
werken van barmhartigheid. De bundel kost €49, - en is te bestellen via
http://jop.nl/producten/diaconaat/seven.
Youth for Christ heeft een breed aanbod van programma’s die te gebruiken zijn in het
jeugdwerk. Daarin onderscheiden we twee hoofdlijnen: SOLID en STEADY.
SOLID richt zich op het ontdekken van het christelijk geloof. De doelgroep zijn de
tieners en jongeren die niet of nauwelijks kennis en ervaring hebben met het geloof
en de kerk. STEADY richt zich op het verdiepen van het geloof. Het gaat hier om
tieners en jongeren die christelijk zijn opgevoed, al langer in de kerk komen en hun
relatie met God willen verdiepen. Wanneer je meer wilt weten over de diaconale
werkvormen van Youth for Christ, dan kun je het beste contact opnemen met Youth
for Christ via 0343-515744. Je kunt natuurlijk ook altijd eens op de website
kijken: www.kerk.yfc.nl
Youth for Christ biedt een gratis Solid-programma aan over vluchtelingen. Mocht je in
één van de bijeenkomsten daarom iets met vluchtelingen willen doen, dan kun je een
programma downloaden via: http://kerk.yfc.nl/gratis-solid-programma-rondvluchtelingen/
Vluchtelingenwerk biedt verschillende (gratis) lespakketten aan waardoor jongeren
meer kunnen leren over vluchtelingen. Zie ook:
http://www.vluchtelingenwerk.nl/noordwestholland/wat-wij-doen/voor-hetonderwijs
Suske en Wiske en de zeven snaren. Eén van de albums van Suske en Wiske gaat over
de zeven werken van barmhartigheid, namelijk Suske en Wiske en de zeven snaren.
Het stripverhaal biedt een mooie kans om jongeren kennis te laten maken met de
zeven werken van barmhartigheid. In het verhaal vraagt Lambik meerdere personen
naar de zeven werken van barmhartigheid en hij komt tot de ontdekking dat de
meeste mensen deze werken niet meer allemaal kennen. Behalve de zeven werken
van barmhartigheid bevat het verhaal veel avontuur. Het is natuurlijk leuk om het
album weg te geven aan jongeren, maar ook zou je bepaalde stripafbeeldingen
kunnen gebruiken in de startbijeenkomsten. Bijvoorbeeld de afbeelding waarop





Lambik aan een voorbijganger vraagt of hij de zeven werken van barmhartigheid nog
kent. Je zou dan aan jongeren kunnen vragen of zij de zeven werken kennen. Of je
zou jongeren het album kunnen laten lezen en daarna vragen of zij een werk van
barmhartigheid zouden kunnen uitvoeren. Of welk werk van barmhartigheid het
meest aanspreekt, of welk werk belangrijk is. Het album is voor het eerst in 1968
verschenen en is geschreven door Willy van der Steen. Het is nu tweedehands te
verkrijgen, bijvoorbeeld via Bol.com vanaf €6,45. Voor de jongere jongeren: er is ook
een youtube film van dit album beschikbaar:
https://www.youtube.com/watch?v=NiklDw9RuJQ
Panelen Solidair Friesland. Solidair Friesland beschikt over zeven panelen rondom de
zeven werken van barmhartigheid. Deze panelen hebben allemaal te maken met één
van de zeven werken van barmhartigheid. Je zou per bijeenkomst één van de zeven
werken kunnen behandelen. De panelen met handleiding zijn te leen via
info@solidairfriesland.nl of 058-2130046.
‘Arm-en-Rijkspel’, ontwikkeld voor de bovenbouw basisonderwijs om armoede
bespreekbaar te maken. Uit ervaring is gebleken dat dit spel ook heel goed te spelen
is met M25-jongeren in de leeftijd van 12-15 jaar. Het spel is een uitgave van
stichting de Vonk en de kosten bedragen € 6, - per spel (voor 6 kinderen). Het spel
kun je bestellen via http://stichtingdevonk.nl/publicaties/

Kennismakingsspelen, opwarmers en energizers
Wanneer je via google zoekt op energizers, opwarmers of kennismakingsspelen, dan kom je
verschillende links tegen met verschillende werkvormen. Deze werkvormen zijn vaak zeer
goed te gebruiken, dus kijk ook vooral naar wat bij je past en voor welke groep de werkvorm
geschikt is.




Naast deze links op google, zijn er ook verschillende boeken verschenen met
werkvormen. Het voordeel van een boek is dat je de verschillende werkvormen altijd
paraat hebt. Via bol.com of marktplaats bijvoorbeeld, zijn verschillende boeken
(zoek: energizers) te vinden. Een voorbeeld van een boek met kennismakingsspelen,
opwarmers en energizers is: ‘Energizers en Moodboosters. Dynamische spelletjes
voor meer energie en een betere sfeer in de groep’. Dit boek is geschreven door
Markus Kappeler en is in 2011 uitgegeven door Panta Rhei. Het boek is voor €14,50
te bestellen via bol.com.
Kaarten op tafel. Een spel om te spelen met vrienden, bekenden en onbekenden.
Leer elkaar kennen of beter kennen. Te gebruiken als ijsbreker, gezelschaps- of
kennismakingsspel. Het Kaarten op Tafel-spel biedt de mogelijkheid om op een leuke,
ontspannen en een beetje prikkelende manier met elkaar in gesprek te raken over
jezelf, de ander en God. Kortom: een spel om bij elkaar in de kaart te kijken! Dit spel
is voor €19.90 te bestellen bij http://shop.eo.nl/kaarten-op-tafel-deel1/nl/product/318/

