Met deze brief wil wij, pastor Stefan Schevers en ds. Maria Baan,
jullie van harte uitnodigen voor deze avonden. Het is een serie
van 3 avonden, maar het is ook mogelijk om een avond te
missen, want iedere avond zal een ander aspect centraal staan.
We komen samen in de jeugdruimte van de Protestantse Kerk,
Teisterbandstraat 1, Kerkdriel, ingang via de achteringang. De
toegang is gratis.

Jullie kunnen je opgeven bij:
Pastor Schevers: 06 24967035 of pastorschevers@gmail.com of
ds. Baan: 06 21479593 of mjgbaan@gmail.com

‘Geef het door!’

‘Geef het door!’
Drie avonden voor ouders van jonge
kinderen over gelovig opvoeden:
1 december 2015
5 januari 2016
3 februari 2016
o.l.v pastor Schevers en ds. Maria Baan

Deze flyer is bedoeld voor ouders van jonge kinderen:
kinderen die de afgelopen 3 á 4 jaar gedoopt zijn.
Dat kan gebeurd zijn in de Katholieke kerk, in de Protestantse
Kerk, of misschien wel tijdens een oecumenische dienst.
Bij de doop van een kind beloven de ouders hun kind op te
voeden in het geloof. Maar ja, hoe gaat dat nu eigenlijk?
Wanneer moet je hiermee beginnen, en wat houdt ‘een
christelijke opvoeding’ nu eigenlijk in?
-

bidden voor het eten?
de kinderbijbel ter hand nemen?
neem je er de tijd voor, of is het ook iets wat gewoon
gebeurt, tussen afwassen en naar bed brengen?
en wát willen we onze kinderen nu eigenlijk meegeven:
kennis van bijbelverhalen, een basisvertrouwen in God en
in het leven, liefde voor de naaste en de wereld?

Kortom, waar je als jonge ouder ‘ja’ tegen hebt gezegd bij de
doop, kan in een later stadium de nodige vragen oproepen.

Deze vragen zullen centraal staan in een drietal avonden met
ouders van jonge kinderen. We nemen de tijd voor:
-

ontmoeting
het delen van ervaringen omtrent opvoeden
ontwikkeling van je eigen geloof
inhoudelijke achtergronden van de psychologische
ontwikkeling van kinderen en de plaats van geloof
het doorgeven van wat van waarde is.

Kortom, een drietal afwisselende avonden!

De data zijn:

1 december 2015 (dinsdagavond) :
Je wilt ‘iets doorgeven ‘ aan je kind, maar wat precies? Om op
deze vraag een antwoord te vinden gaan we kijken naar ons
eigen levensverhaal en de plaats van geloof hierin. Het is vaak
zeer verassend om er achter te komen waar je echt voor gaat. We
eindigen met een ‘mindmap’ van geloof.
5 januari 2016 (dinsdagavond) :
Iedere familie heeft haar eigen rituelen: op zondag samen
ontbijten en dan naar opa en oma, al dan niet bidden voor het
eten, op de sterfdag van oma naar de kerk etc. Aangezien geloof
veel te maken heeft met rituelen, gaan we na hoe het zit met de
rituelen in ieders gezin.
3 februari 2016 (woensdagavond):
Niets is zo gezellig als je kind voorlezen: lekker op de bank of ’s
avonds voor het slapengaan. Gelukkig leent de bijbel zich heel
goed om voor te lezen! Maar: het is wel van belang om te kijken
welke kinderbijbel de voorkeur heeft. We laten een aantal
kinderbijbels de revue passeren om te wijzen op de verschillen.
We sluiten de avond af op creatieve wijze.

De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur.

