
 

 

 

 

Adviesjaarplan TIM – seizoen 2021-2022 
De meeste van onderstaande programma’s zullen eind september al te vinden zijn op het digitale 

platform. De programma’s met de aanduiding NIEUW verschijnen in de loop van het seizoen. 

September 

Geloven is doen – kernwoord: geloven is doen – rubriek 2b – NIEUW 

Digibewust – kernwoord: digitale leefwereld – rubriek 5b 

Je bent begaafd – kernwoord – talenten – rubriek 3a 

 

Oktober 

Stop het pesten – kernwoord: pesten – rubriek 3c 

Fair play – kernwoord: sport – rubriek 5c 

Burqa, jihad of goede daden – kernwoord: islam – rubriek 6b 

 

November 

Voel je thuis – kernwoord: de gemeente – rubriek 2c 

Help je ouders de puberteit door – kernwoord: ouders – rubriek 4a 

Meer dan genoeg – kernwoord: verlangen naar God – rubriek 2b 

 

December 

Hij voor mij – kernwoord: verzoening – rubriek 1b 

Wil je voor me bidden? – kernwoord: bidden voor anderen – rubriek 2a 

‘Als je maar gelukkig bent’ – kernwoord: wat is echt geluk? - rubriek 1b – NIEUW 

 

Januari 

Je bent niet in je eendje1  – kernwoord: eenzaamheid – rubriek 4b - NIEUW 

Ik merk niks van God – kernwoord: geloof en gevoel – rubriek 2b 

Genieten van de schepping – kernwoord: schepping – rubriek 5b 

 

Februari 

Ik heb (geen) vrienden – kernwoord: vriendschap – rubriek 4a 

Van binnenuit – bordspel rondom getuigen – rubriek 6a 

De tijd tikt door, totdat…? – kernwoord: eindtijd – rubriek 1c 

 

Maart 

Programma over gender (werktitel) – rubriek 5a – NIEUW 

Open je ogen – kernwoord: zien van de ander – rubriek 4b 

Wie trekt er aan de touwtjes? – kernwoord: beïnvloeding – rubriek 5d 

April 

Daar heb je wat aan – kernwoord: de Bijbel – rubriek 2a 

‘Ik heb Hem zélf gezien’ – kernwoord: Jezus’ opstanding – rubriek 1a 

Make me beautiful – kernwoord: je lichaam – rubriek 3b 

 

 
1 Spelling klopt, programma met spel ‘Eendenbord’ 


