
 
 

 

UITNODIGING LUISTERDAG 
En een eerste kennismaking met de leergemeenschap rond pionieren 

Het starten van een pioniersplek begint met luisteren. Op zaterdag 15 juni 2019 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 ziet alvast de 

locatie waar de latere pionierstrainingen zijn. 

 

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. 

 

Waar? Conferentiehotel Kontakt der 

Kontinenten, Amersfoortsestraat 20 te 

Soesterberg. 

 

Wanneer? Op zaterdag 15 juni, van 9:30 - 16:15 uur. 

(volgende datum is  

2 november 2019) 

 

Kosten? Geen. En voor de lunch wordt gezorgd. 

 

De luisterdag is je eerste kennismaking met de 

leergemeenschap. Meer over deze leergemeenschap en over 

het thema luisteren vind je op www.lerenpionieren.nl 

 

Opgave voor deze luisterdag is nodig, onder andere vanwege de lunch. Je kunt je opgeven tot 

maandag 3 juni. Doe dat door namen en emailadressen te mailen van de mensen met wie je komt 

naar e.verwoerd@protestantsekerk.nl. Heb je vragen? Neem dan contact op met de ons per mail op 

eerder genoemd mailadres of via (030) 880 1880. We hopen 

jou en je team te binnenkort te ontmoeten! 

 

Met vriendelijke groet, 

Christiaan Cevaal en Erik Verwoerd 

Gastheren tijdens de luisterdag 
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