Neem Leierskap...
...verskaf inleidende maar deeglike opleiding oor leierskap en is ideaal vir die
toerusting van gemeenteleiers, kleingroepleiers, bedieningsleiers en ander wat
verantwoordelikheid neem.

Die doel van
Neem Leierskap
is om
toegeruste,
gemotiveerde en
Geesvervulde
leiers vir die
kerk van Jesus
te verskaf.

Inhoudsopgawe
PERSOONLIKE LEIERSKAP
1. Wat is leierskap?
2. Integriteit
3. Dissipline
4. Verhoudings

INTERPERSOONLIKE LEIERSKAP
5. Visioenering
6. Bestuur
7. Span
8. Bemagtiging

GEESTELIKE LEIERSKAP
9. Verhouding met God
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Voorwaarde vir gratis gebruik ===========================
Hierdie kursus word gratis tot beskikking gestel aan die kerk van die Here Jesus. Die gebruik daarvan
behels egter instemming en onderwerping aan die volgende streng voorwaardes:

Kopiereg word ten volle voorbehou deur Jimi le Roux (www.jimileroux.com) en die kursus, of
enige gedeelte daaruit, mag nooit verkoop of vir finansiële gewin gebruik word nie. Slegs direkte
uitgawes (bv. vir duplisering) mag verhaal word.

Daar mag geen veranderings aan die kursusmateriaal aangebring word nie. DIt moet gedupliseer
word NET soos dit is, insluitende die verwysings na die outeur, sy kopiereg- kennisgewing en sy
webruimte. Die kursus dien ook as bekendstelling van ons dienste.
Gebruik die kursus asb. met die integriteit van ‘n Christenleier. Kontak ons gerus deur ons webruimte
met vrae of vir die PowerPoint® aanbieding wat daarby pas. Baie seën!

Voorblad

Die doel van
Neem Leierskap
is om
toegeruste,
gemotiveerde en
Geesvervulde
leiers vir die
kerk van Jesus
te verskaf.

——HIERDIE BLAD HOEF NIE AAN KURSUSGANGERS GEDUPLISEER TE WORD NIE——

Die leiersnaweek
HIerdie kursus is ideaal vir die hou van ‘n leiersnaweek. Alle leiers in die gemeente (en hul
gades) sal daarby baat vind. Die volgende is ‘n voorbeeld van hoe so ‘n naweek kan lyk:
VRYDAG
17:00 Aankoms en registrasie, koffie
18:30 Aandete
20:00 Sessie 1—Wat is leierskap?
21:00 Kuiertyd
SATERDAG
08:00 Koffie en beskuit
08:30 Sessie 2— Integriteit
09:30 Kort breek
09:45 Sessie 3— Dissipline
10:45 Brunch
12:00 Sessie 4—Verhoudings
13:00 Kort breek
13:30 Sessie 5— Visioenering
14:30 Breek vir die middag
16:30 Koffie en beskuit
17:00 Sessie 6—Bestuur
18:30 Aandete
20:00 Sessie 7—Span
21:00 Kuiertyd
SONDAG
08:00 Koffie en beskuit
08:30 Sessie 8— Bemagtiging
09:30 Kort breek
09:45 Sessie 9— Verhouding met God
10:45 Brunch
12:00 Terugvoer en verbintenis
13:00 Oppak en huistoe-gaan!
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NOTAS

Die aanbieder moet die materiaal aanbied met baie ruimte vir gesprek oor toepassing in
die gemeente —maar teen ‘n flink pas, want die materiaal is baie vir ‘n uur.

Die laaste sessie kan die vorm van ‘n geestelike byeenkoms (‘n diens) aanneem, met
liedere, gebede, ‘n Skriflesing en die seën.

Die kamp word afgesluit deur ‘n geleentheid vir die kursusgangers om kortliks te sê wat
hulle geleer het en deur ‘n commitment te maak aan die Here, die leierskaps-bediening
en die gemeente. DIt kan die vorm aanneem van hande hou en ’n verklaring of gebed
nasê wat die leraar opgestel het.

