UITNODIGING LUISTERDAG
En een eerste kennismaking met de leergemeenschap rond pionieren
Het starten van een pioniersplek begint met luisteren. Op zaterdag 9 oktober 2021 organiseren we
daarom een luisterdag waar we jou en je pioniersteam van harte voor uitnodigen!
Deze dag is er voor plekken die werken aan een pioniersplan of recent groen licht hebben gekregen
om van start te gaan en niet eerder naar een pionierstraining zijn geweest. Tijdens de luisterdag hoor
je meer over de eerste stap van pionieren – viervoudig luisteren dus – en over wat je qua begeleiding
kunt verwachten. Je gaat praktisch aan de slag, maakt kennis met andere teams en er is ruimte voor
vragen.
Het is een dag om jou en je team te inspireren, te informeren en om een breder beeld te krijgen van
wat pionieren inhoudt. Tijdens de luisterdag ben je veel in gesprek met de mensen binnen je team,
daarom: hoe meer teamleden hoe beter, en twee mensen is het minimum.
Voor wie?

Voor pioniersteams die werken aan een pioniersplan of recent groen licht
hebben gekregen en niet eerder naar een pionierstraining zijn geweest.

Hoe en waar? Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20 te Soesterberg.
We hopen dat de omstandigheden het toelaten om weer bijeen te komen. Indien dat
toch niet mogelijk is, zal de dag online vormgegeven worden.
Wanneer?

9 oktober 2021 van 09:00 tot 16:00 uur.

Kosten?

Geen.

De luisterdag is je eerste kennismaking met de leergemeenschap. Meer over deze leergemeenschap
vind je in een artikel dat je kunt downloaden op www.protestantsekerk.nl/pionieren.
Opgave voor deze luisterdag is nodig, onder andere vanwege het maximum aantal deelnemers.
Je kunt je opgeven tot 17 september 2021. Doe dat door namen en e-mailadressen te mailen van de
mensen met wie je komt, mail die naar pionieren@protestantsekerk.nl. Heb je vragen? Neem dan
contact op met Ramon de Bonte via zijn mail of via 06-44954349.
We hopen jou en je team binnenkort te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,
Ramon de Bonte
gastheer tijdens de luisterdag

