Coaching in tijden van Corona Is de mail onleesbaar? Bekijk 'm online.

Een predikant die een
coachtraject via
Ruimzicht had
gevolgd, gaf bij de
evaluatie als tip om
coachtrajecten vaker
via Zoom te laten
plaatsvinden. 'Ik geef
ter overweging om ook
ná de lockdown voor collegae die op grote afstand
wonen de mogelijkheid te bieden (een deel van) de
coachgesprekken online te voeren'.
Hem had het enorm veel reistijd gescheeld.
Deze periode van corona levert dus ook iets op,
namelijk nieuwe inzichten. In dit geval dat coaching
op afstand uitkomst biedt, zonder dat het ten koste
gaat van de kwaliteit. Dat is ook de ervaring van de
Ruimzichtcoaches, blijkt uit een rondgang. 'Als er
iets is wat Corona ons heeft geleerd, is dat een
hybride vorm van coaching uitstekend werkt'.

Woorden die spreken

Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn, wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
ter wille was
als iedereen niet iedereen
op handen droeg
Judith Herzberg

Intussen op facebook...

Zoals iedereen moesten en moeten ook
predikanten in deze nieuwe situatie hun weg zien
te vinden. Coaching kan daarbij helpen. 'Juist nu',
aldus het team van Ruimzichtcoaches. Daarover
gaat het Nieuwsbericht.
Met de vakantie voor de deur fantaseren we over
verre bestemmingen. De kans is groot dat het het
Verenigd Woningrijk wordt of Indoornesië. Of
misschien toch Bois de Balkonje of Tuinesië? De
Agrarische Weilanden schijnen ook erg mooi te
zijn.

.. .en dan heb je een
huisweekend, kun je niet
naar de kerk, kijk je toch
gewoon naar een online
dienst van je eigen
Ruimzicht dominee
#Akapella #BussumGooitv

Een goede zomer gewenst!
Ds. Florida de Kok

Nieuws
Coaching: juist nu!
Door de Covid-19epidemie is het
kerkelijk leven
drastisch veranderd.
Kerkelijke
samenkomsten
konden niet meer
fysiek plaatsvinden waardoor veel gemeenten
ervoor kozen onlinebijeenkomsten te organiseren.
Pastoraat aan huis werd veelal
lees meer
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