Wil je?
•

Jezelf ontwikkelen en je
horizon verbreden?

•

Werkervaring opdoen in
een multiculturele wijk?

•

Het evangelie delen met
anderen?

•

Kennismaken met verschillende culturen en religies?

Een stage bij het

…iets voor jou?

Het Bijbelhuis
Het Bijbelhuis in Antwerpen bestaat ruim 40 jaar en stelt zich ten doel Gods liefde te delen met mensen
uit Antwerpen Noord. Geloof in God en respect voor elkaar staan voorop. Het Bijbelhuis wordt bezocht
door christenen en moslims uit het Midden Oosten. Doorheen de week zijn er geloofsopbouwende en
verdiepende activiteiten voor jong en oud.

Wat houdt stagelopen bij het Bijbelhuis in?
Volg je een studie in de richting van theologie, pastoraal werk of maatschappelijk werk, dan kan het Bijbelhuis zeker
een interessante en verrijkende plek zijn om een stage te lopen. Maar ook al je een studie volgt in een andere richting
zijn we zeker bereid om met je in gesprek te gaan.
Je zet je een bepaalde periode actief in voor één of meerdere activiteiten die in het Bijbelhuis gehouden worden. Je
bouwt een band op met mensen die in het Bijbelhuis komen en bent heel praktisch bezig met het geloof.
Stagelopen in het Bijbelhuis is allesbehalve saai. Iedere week doe je weer nieuwe ervaringen op of maak je onverwachte dingen mee. Van koffiedrinken en bidden, tot ’s avonds laat gesprekken voeren. Van sporten met jongens tot
het organiseren van creatieve activiteiten. Van het voorbereiden van Bijbelstudies tot het werken met kinderen. Een
flexibele instelling hebben of die willen ontwikkelen is belangrijk.
Het Bijbelhuis biedt jou een interessante omgeving om te werken en te leren. Ook is het een plek die openstaat voor
nieuwe initiatieven. Het team ondersteunt je in het werk dat je doet. Vooraf vinden er één of meerdere gesprekken
plaats over de invulling en jouw verwachtingen van de stage. Wil je meer weten of ben je geïnteresseerd? Neem dan
contact op met Ernst. De periode is in overleg.

CONTACT
VZW Bijbelhuis

E-mail: ernst.van.velzen@telenet.be

Lange Dijkstraat 50

Tel. Ernst: 0(032)4 965 34 604

2060 Antwerpen

