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INFO YIB LEIDERS TRACK 2019-2020 
 
Yib traint vrouwen 
Wij van Yib zijn gepassioneerd vrouwen toe te rusten, zodat zij wandelen in hun bestemming.  
We doen dat door middel van training en coaching. We merken hoe belangrijk het is om vrouwen 
stap voor stap mee te nemen in de groei die God voor hen heeft. Dat is een proces.  
 
Yib heeft hiertoe een programma ontwikkeld waarin deelnemers worden uitgedaagd bijbels 
onderwijs praktisch toe te passen in hun dagelijks leven. Deze training bestaat uit drie modulen: 
Het Know-Grow-Go traject.   
 
Het is enorm bemoedigend te zien wat God doet in vrouwen, in een traject van zon anderhalf jaar 
waarin ze worden meegenomen. Vrouwen leren wie ze zijn in Christus, gaan wandelen in principes 
van het Koninkrijk en ontwikkelen een plan waarin ze gaan uitstappen overeenkomstig de wensen 
van hun hart, hun talenten en geestelijke gaven.    
Meer informatie over de trainingen vind je op onze website: www.yib-women.org 
 
Yib Leiders Track 
Sinds een jaar trainen we nieuwe leiders, zodat zij Yib kunnen geven in hun eigen omgeving.  
Yib is geschikt voor zowel grotere vrouwengroepen als in kleiner verband zoals een kring of 
vrouwen connect groep. 
 
Ben jij die leider die zich door God geroepen voelt om andere vrouwen te coachen? 
Ervaar je Gods hart voor vrouwen en zoek je tools om vrouwen op een bijbelse manier te 
begeleiden?  

http://www.yib-women.org/
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Yib traint leiders en teams die een Yib-training willen opzetten. Het is ons verlangen dat geestelijk 
gezonde vrouwen geestelijk gezonde vrouwen voortbrengen. Yib werkt daarom met geestelijk 
stabiele en volwassen leiders. Vrouwen die zelf al door een proces van groei zijn gegaan en nu 
andere vrouwen kunnen meenemen in de groei die God voor hen heeft. Vrouwen die onderwijs 
kunnen geven en een training kunnen opzetten. 
 
Dat betekent niet dat je als leider volmaakt hoeft te zijn. ;-) Natuurlijk blijf je jezelf ontwikkelen en 
wordt er continu aan je geschaafd, maar om een effectieve leider te zijn is het wel belangrijk dat je 
emotioneel en geestelijk stabiel bent en ervaring hebt met het leiden van groepen.  
 
 
Inhoud Yib Leiders Track 
1. Info-avond Yib Leiders Track (op 11 december 2019) 
2. Yib Leiderstraining (6 avonden en een dag: van januari – juni 2020) 
3. Bezoeken lopende Yib Know-Grow-Go training   
4. Worden van Certified Yib Trainer 
5. Deelnemen aan Yib Leidersdagen 
 
 
 
 

Info-avond Yib Leiders Track 
 
 
Ben je geïnteresseerd in wat Yib kan betekenen voor de vrouwen in jouw omgeving? 
Wil je meer informatie hoe je betrokken kunt raken bij de Yib Leiders Track? 
 
Kom dan naar de Info-avond in Nieuwegein op woensdag 11 december 2019. 
 
Wat kun je verwachten op de Info-avond Yib Leiders Track? 
 

• Je wordt meegenomen in de visie, kernwaarden en doelstellingen van Yib. 
• Je krijgt informatie over de inhoud van de Yib Leiders Track, wat de mogelijkheden zijn  

om Certified Yib Trainer te worden, de voorwaarden en kosten voor deelname. 
• Je maakt kennis met het Yib-team en hoort getuigenissen van vrouwen die Yib doorlopen 

hebben. 
• Je krijgt een voorbeeldles, ter inspiratie hoe een Yib-avond er uit kan zien. 

 
Van harte welkom, met je team of alleen!  
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