Cursusmaterialen

De visie van Splash!

Je ontvangt van ons een supermooi pakket
met lesmaterialen, zoals:
• 4 werkboekjes, met elk een ander thema,
waarin vragen aan jou worden gesteld,
over jou en God, zodat je ook buiten de
Splash!-dagen niet vergeet wat God
allemaal voor jou kan en wil betekenen;

Splash! is het nieuwe jongerenprogramma van
Cleansing Stream Nederland waar jongeren
elkaar, maar bovenal God en Zijn herstellende
kracht ontmoeten.

•
•

(mp3) audiodownloads die je op je mobiel
of pc kunt bewaren;
een spannend en goed boek om te lezen.

WERKBOEK
WERKBOEK
Afstemmen
de invloed van

Ons verlangen is dat
jij als jongere ...
•

groeit in jouw toewijding naar God;

•

beseft dat jij geliefd en gewild bent;

•

beseft dat je daadwerkelijk in Hem een
identiteit hebt (het zoon- of dochterschap);

•

groeit in je geloof;

•

tot een dieper innerlijk herstel komt;

•

vrijkomt van ‘verkeerde‘ invloeden.
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Meer info
en aanmelden?

www.cleansingstream.nl

WERKBOEK

Zijn er vragen over het programma of de kosten
van Splash!, kijk dan onder het tabblad Splash!
op onze website www.cleansingstream.nl.

opgeruimd
staat netjes !

Uiteraard kun je ook terecht bij een van de
jeugdwerkers uit jouw kerk; bij hen kun je je
ook aanmelden voor Splash!

WERKBOEK

toewijding
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Doe jij ook mee?
www.cleansingstream.nl
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Waarom Splash! ?

Jouw kerk

Splash! -weekend

Iedereen wil van het leven genieten. Als jonge
christen ben je op zoek naar de beste manier
om dit te doen. Hoe geniet je van het leven
samen met Jezus?

In de Bijbel wordt gezegd dat christenen elkaar
nodig hebben. Zo mogen we ook betrokken zijn
in de kerk. Splash! is daarom ook graag betrokken
bij jouw kerk.

We sluiten af met een Splash!-weekend waarin
je bezig zult zijn met je relatie met God. Wat
gaan we daar onder andere doen:

Soms maak je dingen mee in je leven die niet
zo leuk zijn. Je hebt je leven niet altijd in de
hand. Misschien word je gepest, heb je iemand
verloren of zijn er andere dingen gebeurd
die je pijn hebben gedaan. Soms zijn er ook
vrienden om je heen die bezig zijn met zaken
waarvan jij weet dat die niet goed zijn.
Hoe maak jij je sterk om Jezus te blijven volgen?

Er zullen op de Splash!-dagen en in het
Splash!-weekend mensen aanwezig zijn die jij
kent en misschien maakt dit het voor jou wat
meer vertrouwd. Je zult bij hen terecht kunnen
met vragen en voor gebed en steun.

In het jongerenprogramma Splash! gaan we
het hierover hebben. Je leert om jouw weg
met God verder te bewandelen.

Wat gaan we doen?
Met jongeren van 14 t /m 18 jaar van verschillende
kerken komen we 4 maanden lang 1 x per maand
bij elkaar op de Splash!-dagen.
Een Splash!-dag bestaat uit:
• aanbidding & preaching time
• fun, sport en spel
• gezelligheid, lekker eten
• interactie
Naast deze 4 dagen kun je met de jongeren
uit je eigen jeugdgroep de inhoudelijke dingen
bespreekbaar maken die tijdens de Splash!-dagen
benoemd zijn. Jullie jeugdleiding zal daarbij zijn
en neemt hierin het initiatief.

De jeugdleiders van jouw kerk zullen informatie
krijgen over wat er allemaal gaat gebeuren.
Jullie ontmoeten elkaar 1 x per maand in je
eigen kerk om over Splash! te praten.
Wij vinden het belangrijk dat je na het
Splash!-weekend bij iemand terecht kunt als je
vragen of dingen hebt waar je tegenaan loopt.

•

er zal een spetterende muziekgroep zijn
die je helpt om God te aanbidden;

•

er zullen thema’s besproken worden waarbij
je de ‘diepte’ in gaat met Jezus;

•

we zullen allemaal (jij ook) de mouwen
opstropen om barrières op te ruimen;

•

sport en spel, gezellige dingen doen,
kampvuur, muziek, lachen en lekker eten;

•

maar ook zeker elkaars hart delen en er
voor elkaar zijn.

Na het Splash!-weekend ga je door met het
5e boekje dat je meekrijgt om samen met je
jeugdgroep weer lekker aan de slag te gaan.
Jouw jeugdleiding zal je uitleggen op welke
manier, hoe vaak en wanneer.

