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Kent u Evangeliestek al?

Laat u zich informeren
over de mogelijkheden
van toerusting in uw
gemeente.
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www.evangeliestek.nl

7 tips
voor een
goed gesprek

Materiaal voor:

Kinderen voor de Koning

• VakantieBijbelWeek
• Kinderevangeliesatiewerk
• Kinderactiviteiten in de kerk
• Kinderclubs

• Een gefundeerde, bezinnende handreiking voor ouders, ambtsdragers,
kinderwerkers en leerkrachten.
• Schrijvers: dr. M.J. Kater, dr. A.J. Kunz
en drs. Sarina Brons - van der Wekken.

Zowel in SV als HSV

8/24/36/48

Eerste-Hulp-Bij
-(geloofs)Opvoeding

Vier gezinnen
geven inkijkje
in hun leven

€ 6,95

€ 12,50

Nicky en Sila Lee

Marlon van den Bos-Uyterlinde

Wijnanda Hogendoorn

A. Damstra & F. Mout

JONGleren

Moestuinmoederen

Heilig Avondmaal
in je gezin

Geloven met plezier

Ouderschap is soms net

In de geloofsopvoeding zaai,

Een praktisch gespreks- en

In dit boek vind je meer dan

jongleren: je houdt een

snoei en hark je wat af in de

werkboekje om als gezin

100 ideeën om je geloof te

heleboel ballen tegelijk in de

tuintjes van je kinderen. Met

samen bezig te zijn rond

verbinden met de praktijk

lucht. Daarom dit praktische

korte meditatieve stukjes met

de viering van het Heilig

van alledag: met muziek,

boek over opvoeding vanuit

vragen, creatieve verwerking

Avondmaal.

viermomenten, de Bijbel en

christelijk perspectief.

en ruimte voor aantekeningen.

de natuur.

JONGleren gaat jarenlang mee
en blijft steeds bruikbaar en
actueel.

www.royaljongbloed.nl
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www.royaljongbloed.nl

Geloofsvragen
naar
leeftijd

www.royaljongbloed.nl
www.royaljongbloed.nl

Verkrijgbaar in chr. de boekhandel - 160904-LCJ

€ 12,50

44
Met een
schildpad
door de
Rode Zee

Mijn collega Ingrid Plantinga en ik verschillen
nogal van elkaar. Stuurt zij de kinderen naar
een vrijgemaakte school, die van mij gaan
naar een reformatorische. Zingt zij in de kerk
Opwekking en Gezangen, ik Psalmen uit
de oude berijming. Krijgt zij energie van
een dag studeren, ik krijg dat van een
gemeenteavond.
Zo kan ik nog even doorgaan met het benoemen van verschillen. Hoe zinvol is dat
eigenlijk? Soms heel zinvol. Want daarna kun
je elkaar ook bevragen: Hoe werkt dat bij jou?
Waar baseer je het op? Waarom doe je dat?
Waar loop je tegenaan? Je leert elkaar er
beter door kennen en begrijpen.

16
€ 24,95

Zoek de
verschillen

Toch waren de verschillen niet de eerste
dingen die we met elkaar bespraken. In
onze kennismaking ging het vooral over de
opvoeding van elke dag. Over de plaats van
de Bijbel daarin. Over het verlangen om onze
kinderen bij de Heere Jezus te brengen, omdat we weten dat ze Hem nodig hebben. Over
het gesprek met onze kinderen daarover.
Dit magazine is geen puzzelboek. Een
opdracht als “zoek de tien verschillen” staat
er niet in. Dit magazine is een lees- en werkboek. Ga eens in gesprek met andere ouders.
Vraag eens hoe de ander dat doet: een
christelijke opvoeding
geven. Hopelijk ziet u
dan tussen alle verschillen ook de grote gemene deler opduiken.
MARGREET VAN DEN
BERG- VAN BRENK
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7 TIPS
VOOR EEN GOED
GESPREK

1.

6.

Luister
goed

7

tips
voor een

goed
gesprek
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Met welke vraag zit het kind? Waar worstelt hij mee? Waar wordt hij blij van? Een
kind weet er zelf soms geen woorden aan
te geven. Help hem de woorden te vinden
door erover in gesprek te gaan en vragen
te stellen. Benoem wat je ziet en vraag of
het klopt wat je denkt.

2.

Wees
oprecht
Zeg geen dingen die je niet meent. En als
je iets niet zeker weet, zeg dat dan ook
gewoon. Aangezien een kind z’n ouder
als geen ander kent, weet hij ook of zijn
woorden overeenkomen met zijn daden.

3.

Toon
respect
Hoe jong een kind ook is, hij voelt aan of
iemand hem serieus neemt. Dus ga niet
lachen als je kind onbedoeld iets grappigs, schattigs of doms zegt. Laat hem
merken dat zijn leven, zijn gedachten en
ideeën belangrijk voor je zijn.

Grijp de
gelegenheid

4.

Wees
kwetsbaar
Als jij je voordoet als een perfect
mens, zal je kind niet begrijpen
wat Gods vergeving voor jou
betekent. Dus wees eerlijk over
je tekortkomingen en onzekerheden. Laat zien wat er in je hart
leeft en hoe jij van genade leeft.

5.

Neem
de tijd
Een vraag komt niet altijd gelegen, maar zorg dat je tijd maakt
om erop in te gaan. Uit een
kindervraag komen de mooiste
gesprekken voort. De interesse
voor het onderwerp is er
immers al!

Een mooie bloem, een advertentie, een vergissing. Alles kan
aanleiding zijn om in gesprek
te komen. Je laat zien dat God
Heere is over alles in dit leven en
dat Zijn rol niet beperkt is tot de
zondag en het dagelijkse Bijbellezen.

7.

Geef
het over
Ook al doe je je best, een goed
gesprek lukt niet altijd. En je kind
leren vertrouwen op de Heere
ligt buiten jouw vermogen. Het
is God die nieuw leven geeft en
daarvoor wil Hij ouders gebruiken. Hij kent je kind en laat het
niet los. Verwacht het van Hem!

OPVOEDEN IS BIDDEN EN WERKEN.
HOE WERKEN DIE TWEE OP
ELKAAR IN?

Geloof in het gezin
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DOCHTER
OVER
MOEDER
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edere morgen bracht mijn
moeder pap bij een vrouw die dementeerde. Een einzelgänger die
een uur in de wind stonk, dronk
wekelijks koffie bij ons op de bank
(kleed erover en als hij weg was
flink luchten…). En als er in de kerk
voor iemand gebeden werd, kreeg
hij natuurlijk een zelfgemaakte kaart
van haar.
Voor haar manier van doen had
mijn moeder geen woorden. Ze zei
niet dat ze dit deed uit liefde tot
God en tot de naaste. Het was voor
haar lange tijd de vraag of ze mocht
zeggen een kind van God te zijn.
Huisbezoek vond ze lastig. Praten
over wat je bezighoudt, had ze niet
geleerd.
Hoewel ze dus niet uitlegde waarom ze deed wat ze deed, was dat

Het leven zit vol mogelijkheden
De Christelijke Hogeschool Ede helpt je om jouw talenten te ontdekken
en leidt je op tot een professional. Omdat de wereld mensen nodig heeft
die stevig in hun schoenen staan en er kunnen
zijn voor een ander. Ontdek de mogelijkheden
die de CHE jou te bieden heeft.

Bekijk onze hbo-opleidingen op CHE.nl

Open Dagen
Kijk voor data op
CHE.nl/voorlichting

Bedrijfskunde MER | HRM | Communicatie | Journalistiek | Verpleegkunde | Social Work (SPH/MWD) |
Leraar Basisonderwijs | GPW | Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing

20980000739-CHE-Adv. A4.indd 2
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Sprekende
daden
voor mij als kind wel duidelijk. Dit
had alles met het geloof te maken,
waarvan ze zichzelf afvroeg of ze
het had. Ze leefde niet voor zichzelf.
Ze leefde voor een Ander en voor
de ander.
God, ik dank U voor deze moeder.
Ze liet me zien dat U dienen niet
in grote woorden ligt, maar vaak in
kleine daden. In haar zie ik iets van
de Heere Jezus. Ik geloof dat ze
eens oprecht verbaasd zal vragen:
“Heere, wanneer heb ik dat dan
gedaan?”
Ben ik ook zo’n moeder voor onze
kinderen? Een moeder met weinig
woorden, maar sprekende daden?
Nee, ik ben een moeder met iets
meer woorden. En ik bid dat mijn
daden even sprekend zijn als mijn
woorden.

“Ze leefde
niet voor
zichzelf.
Ze leefde
voor een
Ander en
voor de
ander.”

WAT SPREEKT BIJ U HET
MEEST: DE WOORDEN OF
DE DADEN?

02-06-16 10:40
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INKIJKJE
IN HET
GEZINSLEVEN
1

“Duidelijke

grond

voor een

antwoord”
Kraamverzorgende Vera Pelleboer
(53) uit Genemuiden stond door een
scheiding van het ene op het andere
moment alleen voor de opvoeding.

VERA (53)

NATHAN (14)

TEKST EN BEELD NIEK STAM

“Het was ook voor onze kinderen
een zeer moeilijke tijd toen hun
vader ons gezin verliet en zijn
trouwbelofte verbrak. Zeker omdat
hij sindsdien op een heel andere
manier over geloof en doop denkt
dan vroeger. Toen het gebeurde,
waren we net 25 jaar getrouwd; we
hadden zeven kinderen. Met vijf van
hen bleef ik thuis achter – nu is alleen Nathan van veertien nog thuis.
Twee dochters zijn inmiddels getrouwd, en er zijn alweer drie kleinkinderen geboren. Allemaal dingen
die ik nu in m’n eentje meemaak.
Vanwege psychische problematiek
kostte het sommige kinderen extra
tijd een nieuw evenwicht te vinden.
8

Geloof in het gezin

En ook om een manier te vinden om
met hun veranderde vader om te
gaan. Twee kinderen van het gezin
zijn helaas afgehaakt wat geloof en
kerkgang betreft.
Geloof is het allerbelangrijkste in
mijn gezin. Dat bepaalt hoe het gezinsleven eruit ziet in het leven van
elke dag. Als alleenstaande kan het
extra lastig zijn om je mening overeind te houden. Dat lukt eigenlijk
alleen als die mening gebaseerd
is op Gods onveranderlijke Woord.
De Bijbel is leidraad: we lezen
daarin, we bidden samen en praten
na over de preek. Die geloofsovertuiging bepaalt ook hoe je met veel

dingen omgaat: je tijd, je geld, het
milieu, de media. Met name pubers
nemen niet met ieder antwoord
op hun vragen genoegen. Mooi is
het dan om te merken dat ze beseffen dat je ook niet zomaar een
antwoord geeft, maar dat je er een
duidelijke grond voor hebt. Ook al
zijn ze het zeker niet altijd met me
eens.
Ik heb ervaren dat ik er niet echt
alleen voor sta, omdat God voor
ons zorgt. Hij blijft trouw. En ik kon
terecht in mijn eigen kerk. Ook
met praktische zaken: of mijn zoon
mee kan rijden naar de kerk als ik
moet werken. Dat helpt me erdoor
heen.”
Geloof in het gezin
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PRATEN
MET
JONGENS

CONCRETE
VRAGEN,
daar houden jongens van

P
» Nieuwbouw, renovatie of uitbreidingsplannen?
» Inzicht nodig in onderhoudskosten?
» Grip op gebreken, storingen of energieverbruik?

Wij helpen u graag!
» Overleg en begeleiding bij planvorming

in Statenvertaling

(Kanttekeningen)BIJBELS
en (kinder)BOEKEN
Zie onze website voor al
onze uitgaven... www.gbs.nl

» Voorbereiden en indienen omgevingsvergunning
» Opstellen bestek of werkomschrijving
» Aannemersselectie en opdrachtverstrekking
» Bouwdirectie en toezicht
» Conditiemeting NEN 2767
» Opstellen Meerjaren Onderhoudsplan
» Metingen bij klachten over klimaat en energieverbruik
» Risicoinventarisatie legionellapreventie

Voor bedrijven, scholen, kerken, zorg- en overheidsinstellingen.
085 – 10 45 085 / j.visser@merwemanagement.nl

Wij doen dat:
» Afgestemd op uw wens of behoefte
» Onder heldere voorwaarden
» Resultaatgericht
» Kostenbewust
» Volgens afgesproken planning

10 Geloof in het gezin

Psalmen met uitleg
in Statenvertaling
(Kanttekeningen)BIJBELS
en (kinder)BOEKEN
In deze uitgave zijn bij
de berijmde Psalmen en
de drie gereformeerde
belijdenisgeschriften de
verklarende synoniemen
opgenomen zoals die
ook te vinden zijn in
de Bijbel met uitleg.

Psalmen

met uitleg

Psalmen

met uitleg

Zie onze website voor al
onze uitgaven... www.gbs.nl

9,95

raten met mijn zonen?
Ik heb een poosje gedacht dat het
nooit zou lukken. Ik kreeg er tenminste geen woord uit als ze uit
school kwamen. “Hoe was het?”
“Leuk.” “Wat heb je gedaan?” “Van
alles.”
Nog steeds zijn mijn jongens geen
grote praters, maar ik heb zelf in de
loop van de tijd wat spelregels geleerd. Geen oogcontact maken bijvoorbeeld. Dus: lekker samen in de
auto. Of aan de afwas, (als de vaatwasser stuk is). Dan lukt het opeens.
Wandelen, hardlopen, voetballen,
ook prima manieren om contact te
krijgen. En: concrete vragen stellen.
Want daar houden ze van.
Praten over het geloof gaat een
stapje verder. En dat lukt met de
een beter dan met de ander. Houd
in de gaten dat jongens het lastiger
vinden om zich in een ander te verplaatsen dan meisjes. Dus verwacht
niet te veel reactie als je vraagt:

Hoe zou Jozef zich gevoeld hebben
toen… ?
Knutselen vinden veel jongens niet
echt wat, maar doe-opdrachten wel.
Zeker als daar een stuk competitie
bij zit. Maak van de vragen na het
Bijbellezen eens een quiz, en houd

de stand bij. Of hang de vragen
her en der in het huis op, zodat de
jongens kunnen bewegen (zeker na
het eten geen overbodige luxe) én
antwoorden. Ook ervaren jongens
graag zelf waar het in het Bijbelgedeelte over gaat. Ga twaalf stenen
zoeken, bij de geschiedenis uit Jozua 4. Of kijk samen naar de sterren
en praat door over de roeping van
Abraham. Zelfs een thema als vertrouwen is zo dichtbij te brengen:
wie durft z’n ogen dicht te doen en
zich achterover te laten vallen, in
het vertrouwen dat de andere gezinsleden hem opvangen? Durf jij zo
op God te vertrouwen?
Mariska Dijkstra is getrouwd met
Maarten, moeder van drie jongens
en auteur van “Tjonge jongens!”.

ZELF EEN OPVOEDKRING
ORGANISEREN OVER HET
OPVOEDEN VAN JONGENS? KIJK
OP WWW.GELOOFINHETGEZIN.NL
VOOR TIPS VAN MARISKA.

Verkrijgbaar bij uw boekhandel of via www.debanier.nl
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Kleine momenten van grote
betekenis. “Geloof in het
gezin” vroeg studenten van de
Evangelische Hogeschool in
Amersfoort naar een gouden
moment met hun ouders.
Joanne en Lisa doen hier hun
verhaal. De herinneringen
van andere studenten staan
op www.geloofinhetgezin.nl.

GOUDEN
MOMENTEN

“Elkaars
voeten
wassen
kietelt nogal”

“M’n moeder
kwam me
troosten en
met me bidden”

Als ik een gouden geloofsmoment uit
mijn jeugd moet noemen, dan zijn het
wel de avonden waarop wij als gezin
opdrachten uitvoerden uit een boek
van Focus on the Family. Dat is een
werkboek waarin lessen staan die
worden uitgelegd door middel van
opdrachten. Meestal deden we het
op een vrijdagavond. Dan begonnen
we met het eten van pizza en gingen
daarna een les behandelen. We deden bijvoorbeeld ‘onderzoek’ naar
de kracht van onze woorden. Een van
de opdrachten daarbij was dat we
met tandpasta een tekening moesten
maken op een gladde ondergrond.
In ons geval was dat een ovenplaat.
De tube moest helemaal leeg. Nadat
we dat gedaan hadden, kregen we
de opdracht om alle tandpasta terug
in de tube te stoppen. Dat lukte natuurlijk niet. Hiermee werd een link
gelegd naar de woorden die uit onze
mond komen. Wij kunnen woorden
spreken, maar we kunnen ze niet
meer ‘onuitgesproken’ maken en
daarom moeten we goed letten op
wat we zeggen. Een andere les die ik
via het werkboek heb geleerd, is de
kracht die uitgaat van een respectvolle houding. We moesten daarbij
elkaars voeten wassen. Dat leidde
tot hilarische momenten, omdat het
nogal kietelt als iemand anders aan je
voeten zit. We leerden hieruit dat het
goed is om je nederig op te stellen en
anderen te dienen. Dit waren gouden
momenten voor mij, omdat ik samen
met mijn familie op een leuke en praktische manier dingen kon leren over
het geloof.

Op de middelbare school zijn er dingen gebeurd die niet bepaald leuk
waren en mijn vertrouwen in mensen
enorm hebben beschadigd. Als gevolg
van deze gebeurtenissen heb ik rond
mijn veertiende gedurende een periode van ongeveer een jaar veel last van
nachtmerries gehad: ik herbeleefde
in mijn dromen telkens alle nare gebeurtenissen en werd één tot drie keer
per nacht gillend en huilend wakker.
Mijn moeder is elke keer weer naar mij
toegekomen om mij te troosten en om
samen met mij te bidden. Als ik bang
was om weer te gaan slapen, vertelde
ze mij verhalen over Jezus, zodat ik
met positieve gedachten in slaap zou
vallen. In alle steun die ze mij heeft gegeven tijdens deze moeilijke periode
heb ik echt een stukje van Gods liefde
mogen zien.
De band met mijn moeder was de
jaren ervoor best slecht, maar juist
door deze gebeurtenissen zijn we
naar elkaar toegegroeid. Ik kwam
erachter dat ik bij haar terecht kon
als er niemand anders was. Voor die
tijd vond ik het moeilijk, irritant en
betweterig als ze het over het geloof
had. Juist door die gebeurtenissen
heb ik een bewuste keuze voor Jezus
gemaakt, waardoor ik haar veel beter
kon begrijpen. In die nachtelijke momenten is onze band sterk gegroeid
en hoewel ik nu veel minder last van
nachtmerries heb, bid ik nog steeds
graag samen met mijn moeder.

JOANNE
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WAT BLIJFT U ALTIJD
BIJ VAN UW VADER
OF MOEDER?

“Een puber heeft meer behoefte aan
het ervaren van Gods liefde door jou
heen dan aan een Bijbels dagboekje”
LISA

Geloof in het gezin
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“Het gedrag van
onze tienerzoon
ontwricht het gezin.”

GEDICHT
“Onze dochter
heeft ADHD.
Hoe kunnen wij
goed met
haar omgaan?”

Geloof in het gezin
in passende leesvormen!
Dit opvoedingsmagazine is nu gratis
bij de CBB te bestellen in braille,
grootletter en gesproken vorm.
Vraag direct onze gratis catalogus aan!

Zegen

En ontdek welke kranten en tijdschriften

De Vluchtheuvel biedt professionele christelijke hulp aan
kinderen, jongeren en hun ouders. We helpen ook bij identiteitsproblemen, burn-out, seksverslaving, rouwverwerking, etc.
Ga voor meer informatie naar www.stichtingdevluchtheuvel.nl.

er nog meer beschikbaar zijn.

CBB, Christelijke Bibliotheek
voor Blinden en Slechtzienden

tel. (0113) 21 30 98
www.stichtingdevluchtheuvel.nl
Christelijke psychosociale hulpverlening

Postbus 131 • 3850 AC Ermelo
Tel. 0341-56 54 99 • www.cbb.nl • info@cbb.nl

Ze gingen met hun kleintjes om een zegen
naar Jezus toe. Was dat een goed idee?
Zijn leerlingen beweerden stellig: ‘Nee’,
maar Hij werd boos en zei: ‘Houd hen niet tegen!’
Nog altijd ziet Hij graag dat mensen vragen
of Hij hun kinderen nabij wil zijn.
Ze zijn Hem nooit te groot en nooit te klein.
Denk er dus aan ze aan Hem op te dragen.
Wat een geluk om als gezin te leven
beschermd door God en onder Zijn gezag,
in het besef: Hij draagt ons dag aan dag.
Dat is de zegen die Hij ons wil geven.

“Ontwikkelen van
bijzondere producten
die passen bij de
wensen van morgen”
Projectontwikkeling

Bouwmaatschappij

Metselwerken
ARIE MAASLAND

Meer Bijbelse gedichten lezen?
Kijk op www.dichtbijdebijbel.nl

Betrokken bij het resultaat
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0184 - 61 23 47

merwestreek.nl
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KIND
EN GELOOF

Leren
geloven

begint met

leren

vertrouwen

04
JAAR

Geloofsopvoeding begint met
het liefdevol verzorgen van de
baby die je hebt gekregen.
Door je kind eten te geven, te
verschonen en te knuffelen,
leert een kind vertrouwen. Het
ervaart: ik word niet aan mijn lot
overgelaten als ik hulp nodig
heb! Begin gelijk met bidden en
zingen voor je kind.
Een peuter kan al iets ervaren
van God als papa en mama
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bidden. Al kan bidden voor sommige peuters ook iets vreemds
hebben, omdat de anderen de
ogen sluiten en even onbereikbaar lijken te zijn. Zingen kan
peuters gevoelens geven van
blijdschap en gemeenschap.
Een tweejarige kun je kennis
laten maken met een eenvoudige Bijbel. Tien keer dezelfde
geschiedenis is voor het kind
geen enkel probleem. Leer hem
dat God hem heeft gemaakt. En
ook de boom, de paardenbloem
en het lieveheersbeestje.
Een driejarige hoort over God,
maar ziet hem niet en vraagt zich
af: Waar is God? Als je merkt dat
je kind dat moeilijk vindt, probeer
het dan uit te leggen en concreet
te maken. Neem hem serieus,
maar verwacht niet dat hij al kan
vatten hoe het zit.

46
JAAR

Een kleuter leeft vooral op zijn
gevoel. Hij heeft weinig kennis
en ervaring en kan geen verbanden leggen of conclusies
trekken.
Het maakt indruk op de kleuter
als hij merkt dat God aanwezig
is, bijvoorbeeld wanneer zijn
angst verdwijnt als er met hem
wordt gebeden.
Het zingen is voor kleuters erg
belangrijk. Door middel van liederen leren ze meer over God:
Hij woont in de hemel, maar is
ook vlak bij ons; God is een Vader; God heeft de wereld lief.
Het besef dat God bestaat, is al
enigszins ontwikkeld en daardoor kan het kind zelf iets vertellen of vragen aan de Heere God.
Schuldgevoel is een kleuter
vreemd. Het kind doet iets wel
of niet, omdat een ander hem
heeft verteld dat hij dat wel of
niet moet doen. Het kind heeft
nog geen innerlijke overtuiging
van wat goed of fout is.

“God is een
Vader; God
heeft de
wereld lief.”

1218
912
JAAR

69
JAAR

Het kind denkt nog steeds heel
concreet. Woorden als gerechtigheid en verlossing zeggen
hem niets. Het begrip van tijd
en ruimte moet ook nog tot ontwikkeling komen. In deze fase
is het belangrijk om kinderen de
regels van God te leren, zoals
niet stelen, niet liegen, niet gemeen doen, ouders gehoorzamen. Zoek in de Bijbel ook eens
gedeelten op waar het gaat over
wat je wel en niet moet doen.
In deze periode ontwikkelt het
geweten zich en daarmee het
schuldbesef. Ze snappen dat ze
soms iets fout doen. Het werk
van de Heere Jezus (schuld wegdoen) kan dan ook meer betekenis krijgen.

JAAR

Abstracte begrippen kunnen
worden uitgelegd aan de hand
van een voorbeeld. Doordat
kinderen meer tijds- en afstandsbesef hebben, kunnen ze de
rode draad door de Bijbel heen
begrijpen, van schepping tot aan
de wederkomst. Kinderen van
deze leeftijd zijn vaak leergierig.
Vertel ze de onbekende Bijbelverhalen en bijzonderheden uit
de Bijbelse tijd en laat ze kennismaken met zendingsverhalen en
kerkgeschiedenis.
Teksten uit het hoofd leren kan
in deze periode ook goed. Wat
het kind in deze periode leert,
onthoudt het vaak zijn hele leven. Het samen zingen, bidden,
Bijbellezen en feesten vieren
blijft belangrijk.
In deze periode gaan kinderen
de samenhang zien tussen geloven en doen. Het voorbeeld van
de ouders en de praktijk van het
gemeenteleven hebben grote
invloed.

Door de overgang van het concrete naar het abstracte denken,
komen er vragen. Wie ben ik?
Hoe zien anderen mij en hoe ziet
God mij? Waarom is er ziekte en
dood? Na de periode van het onderzoeken, komt het vormen van
de eigen mening. De jongeren
willen van ouders argumenten
horen en kijken of de woorden
van de ouders overeenkomen
met de daden. In deze periode is
er ook vaak twijfel en verwarring.
Vervolgens komt de tijd waarin
de jongere zijn mening toetst aan
de argumenten van anderen en
kijkt of ze in de praktijk werken.
Meer weten? Lees het boek
“Geloven in opvoeden” van
Stichting Loek.

STELLING: DE HEILIGE GEEST
HOUDT ZICH NIET AAN DEZE
MENSELIJKE SCHEMA’'S.

Geloof in het gezin
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JONGERENBIJBEL
Deze unieke uitgave bevat de complete
bijbeltekst van de Herziene Statenvertaling,
met daarbij heel veel extra’s voor jongeren.
Waaronder enkele honderden stukjes met
uitleg, verwerking en verdieping, die de
jongere handvatten geven om de Bijbel
beter te begrijpen.

‘De Jongerenbijbel helpt mij om
Gods Woord nog beter te begrijpen.’
Timo Wiersma, 20 jaar

BIJBEL
LEZEN

MET KLEINE
MENSEN LEZEN
UIT DE GROTEMENSEN-BIJBEL

kinderen:

Stel vooraf een vraag: Welke naam
hoor je? Of: Over welk dier gaat dit?
Zoek in de kinderbijbel een plaatje
dat erbij past.
Bedenk samen of je een lied kent
dat hierover gaat.

Oudere
kinderen:

Verkrijgbaar in uw boekhandel

Vooraf: Waar ging het de vorige keer
over?
Tijdens: Leg een moeilijk woord uit of
laat het een ander uitleggen.
Achteraf: Pak een dobbelsteen, gooi
om de beurt en beantwoord de bijbehorende vraag.

www.royaljongbloed.nl

Door een abonnement
op De Week krijg ik de
beste artikelen uit het
Reformatorisch Dagblad.
In het weekend vind
ik het heerlijk om
op de bank even
een paar mooie
achtergrondartikelen te
lezen.

Jonge

Wat kun je hiervan leren?
Wat vind jij mooi of
belangrijk?
Wat vind jij vreemd of
moeilijk?
Hoe wil jij God dienen
vandaag of morgen?

de week

#27

ACHTERGRONDEN EN OPINIE UIT EEN WEEK REFORMATORISCH DAGBLAD

Gerdien (31)

zaterdag 9 juli 2016

Libertijnen op kruistocht.
Taal belemmert Europese
integratie. Vrijheid staat
aan Binnenhof wekelijks onder druk. Matigheid moet
hoofdlijn zijn in kerk. Roze
golf overspoelt christelijke
bastions VS. Met de Britten
verliezen we een kritische
stem. Op zoek naar hoop.

Probeer
1 maand
gratis
Ga naar
deweek.nl

Haal alles uit De Week.

HOUDT JE KIND VAN
KNUTSELEN? PRINT DE
DOBBELSTEEN MET VRAGEN VAN
WWW.GELOOFINHETGEZIN.NL.

Welk lied wil jij zingen of
beluisteren?
Waarvoor wil jij bidden?

ACHTERGRONDEN EN OPINIE UIT EEN WEEK REFORMATORISCH DAGBLAD. DEWEEK.NL
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BLOGSPOT
MARJOLEIN

Website

Tips!

SCHOTEN
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Er zijn websites die erg handig zijn
om af en toe te raadplegen als je je
kinderen een christelijke opvoeding
wilt geven. Een voorbeeld hiervan is
www.familynight2012.blogspot.nl.
Hier staan allerlei handreikingen
voor gezinsavonden om jonge
kinderen op een creatieve manier
meer te leren over de Bijbel. Een
andere waardevolle site is
www.generatio.nu. Hier kun je zien
wanneer er een JongeGezinnendag
bij jou in de buurt wordt georganiseerd en kun je materialen en boeken bestellen over gezinsavonden.
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Ik kijk ook graag op
www.bijbelidee.nl
voor leuke, creatieve ideeën of
op www.creatiefkinderwerk.nl.
Mooie artikelen over christelijk
opvoeden vind ik vaak op
www.heartcry.nl/artikelen_
opvoeding en goede Bijbelstudies
op ww.youtube.com/user/
Finsterwolde. Hier vind je ook
filmpjes voor kinderen over bijvoorbeeld de kerkgeschiedenis of over
Job en z’n pa (vragen van kinderen
over het geloof). Een paar verzamelsites waar je veel informatie kunt

vinden over geloofsopvoeding zijn
www.geloofsopvoeding.net en
www.christelijkopvoeden.blogspot.nl.
Op de laatste site word je op de
hoogte gehouden van nieuwtjes op
het gebied van christelijk opvoeden.
Een blog waar ik zelf veel aan heb,
is www.christus-toegewijdgezinsleven.blogspot.nl. Dit is een
blog van een moeder van een groot
gezin en de artikelen op de site
spreken me altijd aan. Ook de lezingen op YouTube van HartvoorGezin
of van Geloofstoerusting zijn leerzaam en aan te bevelen. Veel zegen
toegewenst in jullie gezinnen. Laat
de tekst uit Deuteronomium 6:7
daarbij een speerpunt zijn: “U moet
ze uw kinderen inprenten en erover
spreken, als u in uw huis zit en als u
over de weg gaat, als u neerligt en
als u opstaat.”

Geloof in het gezin
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De GezinsGids is
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proefnummer
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CGK ZWOLLE

MANDAAT7
Wie? Luc Bakker en Theo Verboom zijn
de initiatiefnemers van Mandaat7.

Wat? Mandaat7 is een beweging die
mannen inspireert om samen op ontdekkingstocht te gaan naar hun opdracht als
man en vader.

Waar? Om de twee à drie weken
komen de mannen bij één van de deelnemers thuis om samen te eten en te
praten.

Hoe? Theo ontdekte in zijn gemeente
De waarheid en liefde van
God toegepast op alle
terreinen van het leven

Er is hulp bij ongewenste
zwangerschap en na een abortus

Wat is Er is Hulp?
Er is Hulp is de hulpverleningsafdeling van Stichting
Schreeuw om leven. Al 16 jaar lang begeleiden
onze hulpverleners meisjes en vrouwen die
ongewenst zwanger zijn of problemen hebben ná
een abortus.
Welke hulp wordt geboden?
Samen met de meisjes en vrouwen worden
oplossingen voor de problemen gezocht.
Ook bieden wij praktische hulp aan zoals een
babyuitzet, een buddy etc. Voor vrouwen en
meisjes die verdriet hebben na een abortus bieden
wij een verwerkingstraject van 10 gesprekken.
Heeft Er is Hulp ook opvanghuizen?
Als meisjes en vrouwen door hun keuze om
hun kindje te houden, niet meer thuis kunnen
wonen, kunnen we in samenwerking met
Choice4life voor opvang zorgen. Dat is een
organisatie met christelijke pleeggezinnen waar
meisjes en vrouwen mogen blijven wonen en
begeleid worden tot twee jaar na hun bevalling.

www.schreeuwomleven.nl
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Is Er is Hulp neutraal?
Er is Hulp is een christelijke instelling. God is
de Schepper van alle leven, vanaf het prilste begin. In
gesprekken spreken we daarom altijd over een kindje.
We houden van moeder en kind! Tevens bidden we
voor - en vaak ook met - de meisjes en vrouwen en
proberen we het Evangelie met hen te delen.
Zijn er kosten verbonden aan een hulpvraag?
Onze hulp is gratis en wordt betaald vanuit giften,
collectes en donaties vanuit onze achterban.
Hoe kan iemand Er is Hulp bereiken?
Via erishulp@hotmail.com of via 035 621 42 05
Schreeuw om leven
Ruitersweg 37a
1211 KT Hilversum
Wilt u ons werk naast gebed ook ﬁnancieel
ondersteunen? Maak dan een gift over
op IBAN NL41 INGB 0000009079

hoeveel tieners zich niet gekend voelden door hun vader en begon na te denken over wat het betekent om man en
vader te zijn naar Gods opdracht (mandaat). In gesprek met andere mannen
heeft hij een programma opgezet voor
tien avonden waar mannen bij elkaar
komen voor bewustwording en herkenning. Inmiddels zijn er op verschillende
plekken groepen aan de slag gegaan
met dit materiaal, waaronder een groep
in CGK Zwolle.

Mandaat7 is geen cursus waarin alle
antwoorden gegeven worden, maar wil
gesprekken stimuleren. Zodat mannen
onderling herkenning vinden. “Mannen
zijn niet zo gewend veel met elkaar te
delen, maar op deze avonden ontstaat
er snel een bijzondere openheid. Je
ontdekt dat je elkaar nodig hebt om te
kunnen groeien. Het is een vorm van
broederschap.”
De zeven onderwerpen die aan bod
komen:
• Het hart van een man
• Jouw vader
• Betrokken vaderschap
• Moedig vaderschap (over loslaten en
ruimte geven)
• Jij en je vrouw
• Time-out (over balans in je leven)
• Omzien
Lees meer op www.mandaat7.nl

TIP VOOR MANNEN:
LEES HET BOEK MOEDIG OF
BEKIJK (MISSCHIEN SAMEN
MET EEN PAAR VRIENDEN) DE
VERFILMING COURAGEOUS EN
LAAT JE INSPIREREN!

www.erishulp.nl
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Kinderboekenschrijfster
Willemijn de
Weerd (38) uit
Putten leerde
inspelen op
de praktische
manier waarop
kinderen met
geloofsvragen
omgaan.
TEKST EN BEELD NIEK STAM

“Beelden
blijven

hangen”
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“Als juf en later als ouder leerde ik
al snel dat ieder kind anders is, net
als overigens iedere ouder. Ik schrijf
kinderboeken en maak daar voorstellingen over, maar mijn man
Wilfred zit als programmeur heel anders in elkaar. Dat verschil zie ik ook
in onze kinderen terug: Lize van dertien jaar spreekt graag met vriendinnen af, terwijl Vera van elf paardrijdt
en het liefst op een boerderij zou
wonen. Anne houdt van pianospelen
en Ella is weer erg zorgzaam.
Ieder kind pikt ook andere dingen
uit de Bijbel op, merken we. We
spreken, zoals ook in Deuteronomium 6 wordt aangemoedigd, altijd
openhartig met onze kinderen over
het geloof in God.

Een mooi voorbeeld uit de zomervakantie. Wilfred was op dat moment
iets over de feesten in de Bijbel
aan het lezen en iedere dag praatten we daar met de kinderen even
over door. Dan wordt duidelijk dat
het loont om de tijd te nemen voor
Gods Woord. Dat hopen we komend jaar zeker weer te doen.
De uitdaging is om altijd weer de
vertaalslag naar de praktijk te maken. Dus niet alleen Gods Woord
lezen maar ook doen. Een van onze
dochters herinnerde zich laatst, dat
toen we een keer over de vruchten
van de Geest lazen, ieder kind op
haar kamer een briefje ophing met
de vrucht die ze meer zouden willen
hebben. Daar hebben ze een tijd
voor gebeden toen.
Beelden blijven bij kinderen hangen. Onze dominee begint altijd met
een mooi voorbeeld speciaal voor
kinderen, en die pikken dat echt op.
“Hij kan echt goed preken, he”, zei
Anne laatst.
Ook hebben we met een groep gezinnen uit de kerk ‘Familybuilders’
gedaan: dan eet je samen en praat
daarna met alle kinderen en ouders
over de Bijbel door. Samen optrekken is belangrijk voor jongeren. Dat
waren ook de gouden momenten in
mijn eigen jeugd.”

WILLEMIJN (38)

ANNE (10)

ELLA (5)

WELK BIJBELGEDEELTE OVER
OPVOEDING WIJST U DE WEG?
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Midden in het dorp maakt hij een
ingewikkelde tekening in het zand.
Iedereen is nieuwsgierig naar wat die rare
professor doet. Ze kijken naar de tekening
en beginnen met elkaar te fluisteren.
‘Ik heb nog wel ergens een pijp!’ roept
Sam. Zijn moeder wijst naar de tekening
en zegt: ‘Ik kan samen met de andere
moeders een hendel maken.’ ‘Kunt u niet
beter twee tandwielen gebruiken dan
één?’ vraagt iemand anders uit Het dorp.
Professor Cool vindt het niet zo leuk dat
iedereen zich ermee bemoeit. Straks
mislukt de uitvinding weer!

Een prachtig verhaal om samen met je kinderen,
op school of op de kinderclub te lezen.
Nieuwsgierig geworden naar dit gratis prentenboek?

Speciaal

voor jou dit coole

prentenboek!
“Een heerlijk prentenboek
met een speels verhaal,
vol van vrolijkheid.”
Elly & Rikkert Zuiderveld

Ga naar redeenkind.nl/geloofinhetgezin
26 Geloof in het gezin

Bestel nu

gratis!

GOEDE
OMSTANDIGHEDEN
CREEËREN

ZOEKEN
NAAR
EEN GOED
MOMENT
Rust

Druk, druk, druk…
Als je niet druk bent,
lijk je in deze wereld
niet mee te tellen.
God heeft de tijd geschapen, de mens de
drukte (spreuk van
Visje). Een kind voelt
haarscherp aan of je
er met je hoofd bij
bent als je met elkaar
praat. Neem rond het
naar bed brengen
bijvoorbeeld echt de
tijd om te informeren
hoe het met je kind
is en om samen uit
de Bijbel te lezen en
te bidden. Juist die
combinatie is mooi.
Alle zorgen en vreugde kunnen een plaats
krijgen in het gebed.
De Vader luistert gelukkig altijd.

Onder het stofzuigen voer je geen
goede gesprekken. De herrie van het
apparaat maakt de communicatie
bijna onmogelijk. Een tablet voor je
neus helpt ook niet echt. Wat zijn
gunstige omstandigheden voor een
goed gesprek met je kind?

Muziek

Naast
elkaar

Elkaar in de ogen
kijken als je praat, is
een goede gewoonte.
Voor pubers praat het
meestal makkelijker
als dat nu eens niet
hoeft, als het gesprek
tussen de bedrijven
door wordt gevoerd.
Beproefde momenten? In het donker
tijdens een dropping,
tijdens een autorit,
onder het joggen, onder het doen van een
spelletje, bij het stoken van een vuurtje
of het bereiden van
een lekkere maaltijd.

Vraag aan je kind
welke muziek hij het
mooiste vindt en
luister daar samen
naar. Vraag daarna
eens waarom hij dit
zo mooi vindt. Vraag
hem wat deze muziek
met hem doet. Laat
hem vertellen zonder
dat je een oordeel
velt over zijn keuze.
Bij jonge kinderen is
zingen nog belangrijker dan praten. Het is
de eenvoudigste manier om ze de Bijbelse waarheid mee te
geven. En welk kind
geniet er nu niet van
een vader of moeder
die speciaal voor hem
een lied zingt?

Aan de
slag

Maak samen iets
moois wat betekenis
heeft. Is een opa
overleden, maak dan
een boek vol herinneringen over hem.
En praat ondertussen
over wie hij was en
wat belangrijk voor
hem was. Leefde hij
met God? Of maak
samen een schilderij
naar aanleiding van
Openbaring 21. Hoe
zullen de nieuwe
hemel en de nieuwe
aarde zijn? Welke
dingen zijn er daar
juist wel en welke niet
meer? Verlang je ernaar om daar te zijn?

Geloof in het gezin
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GELOOF
IN HET
GEZIN
Adviseren en
begeleiden
De doop is een prachtig moment
om te beginnen met opvoedingsondersteuning. Het is namelijk een
moment waarop ouders stilstaan bij
de vraag: wat wil ik m’n kind meegeven? Als kerkenraad kunt u dit
natuurlijke moment van bezinning
aangrijpen. Hoe? We denken graag
met u mee. Heeft u een andere
vraag? Laat het ons weten.

Verzorgen van
thema-avond,
cursus of workshop

Materiaal
ontwikkelen

Wat doet
Geloof in het gezin
voor u en voor
uw gemeente?
28 Geloof in het gezin

In steeds meer gemeenten ontmoeten ouders elkaar in opvoedkringen.
Om geschikt gespreksmateriaal
hiervoor te ontwikkelen, werken we
onder andere samen met Driestar
Educatief en met de HGJB. De wensenlijst voor ander materiaal is lang:
methode voor huisgodsdienst of gezinsmomenten, geschenkdoos voor
doopouders en meer praktische
hulpmiddelen en handreikingen.

Inspireren
De website is een grote inspiratiebron voor ieder die betrokken is bij
de christelijke opvoeding. Verder
zijn er de nieuwsbrief, artikelen in
kerkelijke bladen, berichten via sociale media en niet te vergeten: dit
magazine.
Kerkenraden, jeugdbonden, mannen- en vrouwenbond en de TUA
zijn voor ons belangrijke gesprekspartners. Zij geven ieder op hun
eigen manier invulling aan het ondersteunen van ouders.

U zorgt voor een groep ouders, wij
voor een goede invulling van de
avond. Veel gevraagde thema’s zijn:
Bijbellezen in het gezin, bidden en
zingen met kinderen, met je kind in
gesprek over het geloof, opvoeding:
voor het oog of voor het hart? Deze
lijst zal flink uitbreiden. Zeker als u
ons uitnodigt voor een ander thema
dan hierboven genoemd wordt!

Aanbod van
diverse organisaties
inzichtelijk maken
Het aanbod van artikelen, filmpjes,
boeken en organisaties is groot. Op
www.geloofinhetgezin.nl kunt u het
vinden. Laat de zoekfunctie maar
overuren maken! Staat er niet wat u
zoekt? Laat het ons weten. We horen graag wat u er verder nog wilt
kunnen vinden.

Geloof in het gezin
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Paul Roescher is Lager in prijs dan waar ook!

DOCHTER
OVER
VADER

Grootste keus
Europa’s

17.500 m2 Keuken - Bad - Vloer - Haard

Doorlopende beursachtige presentatie: alles onder één dak bij Roescher!
Nieuwe keuken of badkamer nodig? Maak er een uitje van. Ga naar Paul Roescher
Megastore in Apeldoorn of Rijssen. Met ruim 17.500 m2 vloeroppervlak vindt u daar de
allergrootste collectie keukens, badkamers, tegels, kasten, haarden en houten vloeren
van Europa. Lager in prijs dan waar ook!
Duitse TOP-Kwaliteit keuken
inclusief natuurstenen werkblad.
Én de luxe van o.a. een kokend
water kraan en een volautomatisch communicerende
kookplaat met afzuigkap.

komst

gie van de toe

: met technolo

Kitchen 2020

3
2

Zie de volledige uitleg op onze
website: www.paulroescher.nl/
keuken-aanbiedingen
Of scan de QR code:

5

1

4

T

6
Maak een afspraak
om uw keuken van
de toekomst op maat te
maken.

Incl. granieten werkblad

ten

ppara
AEG a
Incl. 66 0.250,-!
ers 1
Eld

5795,-

SupreMatie keuken Around-10

TOPkwaliteit keuken

Even genieten van een gratis
kopje koffie met gebak in ons
restaurant

U ontvangt op vertoon van deze advertentie
een gratis lunch!

sen

edig aan te pas

Opstelling is voll

Een foto ervan mag ook.

Budget Trendline keuken

Badkamers

Nieuwste
trend:
afzuigkap in
het plafond:
superstil, werkt
perfect en heel
ruimtelijk
weggewerkt.
n.

Betonnen werkblad

!

Greeploze keuken. Deze complete hooglans keuken
is inclusief 6 wereldtop apparaten van AEG.

World Tegel Expo

6995,-

Hout gelakt met Terazzo blad en tegelspoelbak.
Voor de fijnproevers! Incl. 5 apparaten

Stoere steenlook tegel 80x80 cm

37,50

Oer-Hollandse lage prijzen, Duitse kwaliteitskeukens
en Twentse gastvrijheid. Geen korting, maar altijd
direct de laagste prijs. Dat is het beste recept voor
het aanschaffen van uw droomkeuken of badkamer.
U verdient uw reiskosten dubbel en dwars terug!

Hoe werkt het
Combi-voordeel bij
Roescher? Koopt u
naast de keuken
ook een badkamer,
vloer of een haard?
Dan ontvangt u daar
10% voordeel op.
Meer voorbeelden
op de website!

Maak gebruik van ons gastvrij Twente arrangement!
Overdag bent u onze gast
en wordt u persoonlijk
geadviseerd. ’s Avonds ontvangt
u een diner en een overnachting in een viersterren hotel.
Na het ontbijt heeft u de dag
Dit arrangement kost
voor uzelf.
slechts €25 voor 2 pers.

Moderne badkamer. Compleet zoals afgebeeld.

Houten kasteelvloer

CV-houtkachel
Koppel de houthaard
aan uw eigen CV. Deze
eenvoudig te installeren
houtkachel neemt tijdens
het houtstoken de
werking van uw combiketel over. Bespaar
honderden euro’s op uw
stookkosten.

76,50

p/m2

Stoere steenlook in grijs en beige.
Extra stapvast.

Keuken kopen op z’n Twents!

Gezellige keuken met in jaren '30 stijl. Incl. 4 apparaten, werkblad, spoelbak en decoratieve legplank.

Normaal

80 x 80
cm

Europees 5 sterren *****
kwaliteits eiken

Deskundig voorlichting
door één van onze
staal:
ing in
Uitvoer
kachelexperts!

Gemaakt van oud hout. De sfeer van de oude
kastelen. Volledig legklaar. Uniek bij Roescher!

4490,-

12 Zekerheden van Roescher
Voorbeeld
keuken incl. 5 app.
Badkamer
1995,- -/- 10%
Wand- en vloertegels 1e 5 m2
wandtegels gratis
35 m2 Laminaat
963,- -/- 5%
Haard 1105,- -/- 5%
Schuifdeurkast
van 495,- voor

4970,1795,875,995,915,445,-

Alles bij elkaar:

9995,Met Megastores in:
Rijssen: Plaagslagen 2, (0548) 540 340
Apeldoorn: Vlijtseweg 196, (055) 360 1747

eet:

mpl
nu co

3295,-

50,aal 47

Norm

39,95

79,-

p/m2
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3150,-

.25
Van 11

Normaal

Duizelingwekkend veel tegels! 4 verdiepingen met
alles wat de wereld biedt! Duizenden wand &
vloertegels. Prachtige natuursteen, leisteen, marmer
en graniet imitaties en betonlooks.

parate
f 4 ap
Inclusie 6995,Van

0,-!

17.950,-

9995,-

Elders

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

Europa's grootste keus
Hoog in kwaliteit
Lager in prijs dan waar ook
Combi-voordeel
Geen korting: altijd in één keer
de laagste prijs
Geen aanbetaling
45 jaar ervaring: optimaal
vakmanschap
Afspraak = afspraak

Perfecte planning: alle logistiek in eigen hand
Vakkundige montage
Eerlijke service door eigen servicedienst
Gratis kookcursus voor apparatuur
eldoorn

tore Ap

Megas

Megastore Rijsse

n

PAUL ROESCHER
K E U K E N

•

B A D

•

V L O E R

•

Andere
liefdestaal

H A A R D

wee keer per zondag
naar de kerk, Bijbellezen aan tafel, jarenlang hetzelfde gebed. Ik
groeide op in een keurig kerkelijk
betrokken gezin met gehoorzame
kinderen. Het doet pijn het te schrijven, maar m’n vader sprak nooit met
mij over God en geloven. Stelde ik
een vraag na het Bijbellezen of na
de kerkdienst, dan ontweek hij hem
of kaatste hem terug. Bij het in bed
stoppen? Eerst was er een liedje,
later bleef het bij “welterusten!”
Toen ik belijdenis deed, zei mijn
vader: ”Het is niet dankzij ons, maar
ondanks ons dat ze nog gelooft.”
Hij heeft op zijn manier het geloof
wel uitgedragen, denk ik. Maar
zijn liefdestaal (hard werken voor
de kerk en het gezin) was niet
de mijne. Wat had ik hem graag
dichterbij gehad!

Bij de doop heb ik beloofd om mijn
kinderen gelovig op te voeden.
Ik kies er bewust voor om hen
te vertellen en te laten zien wie
Jezus voor mij is. Ze mogen zich
thuis voelen in de kerk. Stilzitten
is niet hun kernkwaliteit. Nou,
dan maar niet! De kinderen horen
bij de gemeente en ze brengen
een hoop vrolijkheid. Middenin
de Aldi knetterhard ”Jezus is de
goede herder” zingen? Tuurlijk
mag dat: ”Hij is overal” zingen ze!
In hun kinderlijke spontaniteit zijn
ze enorm echt in hun contact met
God. Daar leer ik van. Ik bid met en
voor ze, dat ze hun hele leven God
blijven volgen. Wat niet dankzij mij,
maar ik hoop ook niet ondanks mij
zal zijn.

“De kinderen
horen bij de
gemeente en
ze brengen
een hoop
vrolijkheid.”

HOE GAAT U OM MET
TEKORTKOMINGEN VAN
UW OUDERS?

Open: di. t ⁄m vrij. 9-18 uur (zat. -16.30 uur). Koopavond = do. Zon/feest dagen gesloten.
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WAARDE EERSTE
LEVENSJAREN

Eerst
Sinterklaas
en dan
God?

DR. DANIELLE VAN DE KOOT

Over God moet je pas beginnen
als ze niet meer in Sinterklaas
geloven, stelde theoloog Huub
Oosterhuis eens.
32 Geloof in het gezin

Dr. Danielle van de
Koot deed promotieonderzoek naar
geloofsopvoeding
van jonge kinderen. Momenteel
werkt zij als docent-onderzoeker
aan de Christelijke
Hogeschool Ede.
Zij is getrouwd,
moeder van drie
kinderen en maakt
deel uit van de
Amstelgemeente
in Amsterdam.

In de gezinnen waar ik onderzoek deed naar de geloofsopvoeding van jonge kinderen zag
ik wat anders. Deze Amsterdamse ouders vonden juist de
jonge jaren bij uitstek geschikt
om het geloof te introduceren in
de levens van hun kinderen. Het
zou vreemd zijn hier jaren mee
te wachten. “Anders vervliegt het
een beetje”, aldus een vader.

1. Geef je kind
veiligheid en
geborgenheid,
anders hoef je met het geloof
niet aan te komen, aldus de
bekende pedagoog Wim ter
Horst. Hou van je kind! Want
wie een kind verwelkomt,
verwelkomt de Heer zelf
(Marcus 9).

2. Voed je
eigen geloof.

Juist de eerste jaren van het gezinsleven lijken essentieel voor
de plaats die het geloof krijgt.
Ouders ervaren de geboorte
vaak als een ongelooflijk wonder
en zijn intens dankbaar voor het
nieuwe leven. Een gebed en/
of christelijk liedje gaat bij het
bedritueel en de maaltijd horen.
Ouders maken beslissingen over
het dopen van hun kind, de kerk
waar ze – soms opnieuw – naartoe gaan en het type school. Als
ouders zingen met hun kinderen, zijn het vaak ook christelijke
liedjes. Een moeder die op latere leeftijd tot geloof was gekomen, leerde zichzelf de liedjes
van Elly & Rikkert aan toen ze
zwanger was.

Laat je inspireren in een kerkelijke gemeenschap waar jij
en je kind zich thuis kunnen
voelen. Ga aan de slag met je
geloofsvragen, zie ze eerlijk
onder ogen, maar laat ze je
niet verlammen.

Je kunt je geloof niet zomaar
overdragen aan je kind, wel kun
je proberen een uitnodigende
omgeving te maken waarin het
kind zelf God kan leren kennen.
Hoe kun je een speelveld voor
geloof creëren?

Dat doe je in je daden en ook
in je woorden. Allebei is nodig.
Als je bijvoorbeeld hardop bidt,
dan kan je kind horen hoe je
met God vertrouwd kunt zijn.
Als je dit nog nooit gedaan hebt,
probeer het eens. Je kind lacht
je niet uit…

3. Maak de
kring rondom
je kind groter.
De kerk is een natuurlijke
plek hiervoor! Als er weinig
kinderen in de kerk zijn, kun
je daarnaast regelmatig met
andere gezinnen bijeenkomen.
Zo ontmoeten je kinderen ook
andere identificatiefiguren.

4. Deel je
eigen geloof.

5. Zing en vier!
Kinderen kunnen in liederen
vreugde en troost van het
geloof ervaren. Zing met kinderen. Luister goede muziek.
Maak een afspeellijst met YouTube. Sta stil bij al het goeds
en moois dat God geeft: vier
wat er te vieren valt. Aan de
andere kant mag je ook samen
treuren en bidden om wat gebroken is in deze wereld.

6. Kijk naar
je kind.
Een kenmerk van leren is dat een
kind met nieuwe dingen in aanraking komt, maar overdrijf het niet
en maak het niet te ingewikkeld.
Kijk je kind aan: Snapt hij het, is
hij geboeid? Vertel eens zelf het
verhaal bij illustraties in een kinderbijbel of kijk samen wie er op
de plaatjes staan.
We moeten niet te snel denken
dat we onze kinderen lastigvallen met het geloof, zoals
Oosterhuis suggereert. De
schrijver C.S. Lewis zei eens:
“I believe in Christianity as I
believe that the Sun has risen
not only because I see it, but
because by it I see everything
else.” Door te geloven zien we
niet minder, maar juist scherper
wat waardevol, kwetsbaar en
goed is in het leven. Hoe mooi
is het als we onze kinderen al
jong kunnen laten ervaren wat
ons geloof zo waardevol maakt
en hoe ons leven zin krijgt.
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NIEUWE
MEDIA
Samen
geloven

Kies tropisch hardhout

Een app van de Evangelische Omroep voor
een kort dagelijks gezinsmoment rond de
Bijbel. Geschikt voor iPad of tablet.

Juist door nauwkeurig geselecteerde bomen te
gebruiken blijft het bos intact
Omdat het bos dan economische waarde krijgt
voor de lokale bevolking

Druppel
van de dag
Dagelijks een app of mail met toerusting
voor de (geloofs)opvoeding.

Zo behouden ook de dieren hun natuurlijke
leefomgeving
Bossen reinigen de lucht; het zuigt koolstofdioxide op en levert
daarvoor verse zuurstof terug
Het FSC keurmerk voor duurzaam bosbeheer wordt ondersteund
door het Wereld Natuur Fonds en Greenpeace

Christelijk
opvoeden
Een besloten groep met bijna 4000
leden die daar berichten over christelijk
opvoeden kunnen plaatsen en vragen
kunnen stellen.

Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door:

Van den Berg Hardhout BV
Importeur en groothandel
2e Industrieweg 19
3411 ME Lopik

GWW Houtimport
Voor grond- en waterbouw
Bedrijfsweg 11
3411 NV Lopik

UVO Lopik Hardhoutbewerking
Voor handel en industrie
3e Industrieweg 1
3411 MD Lopik

Tel. 0348 - 820000
www.vandenberghardhout.nl

Tel. 0348 - 550009
www.gwwhoutimport.nl

Tel. 0348 - 551349
www.uvo-lopik.nl

Family
Nights
Een besloten groep met ongeveer
300 leden waarin ideeën voor
gezinsmomenten rond de Bijbel
worden gedeeld.

voor meer informatie: www.fsc.nl
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INKIJKJE
IN HET
GEZINSLEVEN
3

Verlies, ziekte,
maar ook
vreugde: het
gezin van
Helmich (45)
en Anrieke (46)
Spijkerboer uit
Elburg kreeg
het allemaal
mee.
TEKST EN BEELD NIEK STAM

‘Als de

maskers
afgaan, word je
eerlijk’
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Anrieke: “We hebben zes kinderen
mogen ontvangen, maar in 2004 ook
een kind moeten verliezen: Henk, onze
oudste zoon van elf jaar. Hij zou dit
jaar 23 jaar geworden zijn. Zijn overlijden betekende een enorm moeilijke
tijd voor ons. Zijn tweelingzus Bertine
trouwde bijna drie jaar geleden. Op
zo’n dag is er gewoon een gat.”
Helmich: “Tegelijk is het mooi om samen herinneringen op te halen en het
een blijvende plek te geven. We kunnen er open over praten thuis. En dan
merk je dat zoiets op iedereen in het
gezin weer een andere impact heeft.
Rouw kun je niet sturen, hebben we
geleerd. En de kinderen hoeven ook
niet te rouwen zoals wij. Sterker nog:
zelfs als ouder verwerk je het op je
eigen manier.”
Anrieke: “Eind 2013 werd er borstkan-

FAMILIE
SPIJKERBOER

ker bij mij geconstateerd. Een spannende en ingrijpende tijd die het gezin
stempelde. Dan komen er allerlei vragen omhoog. Gelukkig zijn de behandelingen afgerond en gaat het nu heel
goed. Ook hebben we een prachtige
kleinzoon gekregen: Rens.”
Helmich: “Op momenten van ziekte
of verdriet is het belangrijk om het
gesprek met elkaar open te houden.
En datzelfde geldt eigenlijk voor de
geloofsopvoeding. Ook als het om heel
moeilijke vragen gaat.”
Anrieke: “Juist in het ziek zijn merk je:
de maskers gaan af. Je wordt gedwongen om nog eerlijker naar elkaar te zijn.
Ook als je geen pasklare antwoorden
hebt, want dat hoeft niet altijd. Geloof
blijkt niet zozeer uit wat je zegt, maar
nog veel meer uit wat je doet. Hoe je
met elkaar omgaat, de beslissingen die
je neemt, de plek van Bijbellezen en
gebed.”
Helmich: “En je afhankelijk tonen. Onze
kinderen weten dat we voor ze bidden, en dat zullen we ook altijd blijven
doen.”

HELMICH (45)

ANRIEKE (46)

WILMER (17)

ROELF (13)

HOE LEGT U AAN UW KIND UI
WAT GELOOF IS? VRAAG 21 VAT
DE HEIDELBERGER CATECHISMU N
S
KAN DAARBIJ HELPEN.

RUTH (7)
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KIJKJE IN
DE KERK

CGK DORDRECHT-CENTRUM

OPVOEDKRING
Wie? Marco Aarnoudse, jeugdouderling

Opvoeden, lastig?

sinds 2013.

Dwarse pubers, drukke jongens en onzekere meiden. Soms zit je met je handen in het haar. Hoe ga je op een
goede manier met hen om? Veel ouders willen over de opvoeding van hun kinderen praten en leren.
Driestar onderwijsadvies heeft een heldere visie op opvoeding ontwikkeld en organiseert
opvoedingsbijeenkomsten, in samenwerking met school en/of kerk. Ook zijn er diverse materialen beschikbaar.

Basiscursus Christelijk opvoeden

Opvoedkring

Ouderavond Seksuele vorming

Voor de ontwikkeling van het kind is het
evenwicht tussen aandacht en regels
stellen van groot belang. Tijdens deze

Bijbegeleiden.
een opvoedkring komt een vaste
groep ouders minimaal vijf keer bij
elkaar om te praten over opvoeden.

basiscursus word je in drie of vier bijeenkomsten ondersteund en toegerust
om je kind(eren) te begeleiden vanuit
Bijbelse waarden en normen.

Je leert van elkaar en de professionele
adviezen, zodat je je kind(eren) beter
kunt begrijpen en begeleiden.

Seksuele vorming is bij uitstek en
thema dat
past binnen
gezin.
Seksuele
vorming
is bij het
uitstek
een
Hoe dat
pakken
we het
aan als
thema
past binnen
het gezin.
Hoe
christelijke ouders? Wat vertel ik
pakken we het aan als christelijke
op welke leeftijd? In een
ouders?
Wat vertel
ik opdeze
welkevragen
leeftijd?
ouderavond
komen
Inuitgebreid
een ouderavond
aan bod. komen deze en
andere vragen uitgebreid aan bod.
SeksuSeksuele

?

Schouder aan Schouder

Verwerkingsboekjes

Schouder aan schouder is een laagdrempelige methode om ouders met
elkaar in gesprek te laten gaan over hun
vragen rond opvoeding.
Scholen of kerken kunnen deze gesprekskringen voor ouders opzetten.
Driestar onderwijsadvies verzorgt de
cursus voor de kringleiders.

Speciaal voor kinderen die te maken
hebben met het overlijden van een dierbare of de echtscheiding van ouders,
heeft Driestar onderwijsadvies de verwerkingsboekjes ‘Herinneringsboek’
en ‘Papa en mama wonen niet meer bij
elkaar’ ontwikkeld. Bestellen kan via
webwinkel.driestar-educatief.nl.

Meer weten?
www.driestar-educatief.nl/opvoeding
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Wat? Vier opvoedkringen waar in totaal
ruim veertig ouders elkaar ontmoeten en
zich bezinnen op de christelijke opvoeding.

Waar? De gezamenlijke start- en afsluitingsavonden zijn in de kerk. De opvoedkringen zijn meestal bij een van de
leden thuis.

Hoe? Marco Aarnoudse: “Twee lijnen
kruisten elkaar: Ik was me aan het bezinnen op hoe we als kerk ouders zouden
kunnen ondersteunen en een aantal
jonge ouders vroeg de kerkenraad om
opvoedkringen op te zetten. Met die
groep ouders zijn we gaan nadenken.
We hebben een startavond belegd over
het boek “Wijs ze de weg” van Wim ter
Horst. Daarna kon iedereen die dat wilde, zich opgeven voor een opvoedkring.
De vier kringleiders inventariseerden

waar de ouders behoefte aan hadden.
Na vier avonden hebben we gezamenlijk geëvalueerd. Het laagdrempelige
karakter van een opvoedkring sprak
aan. Iedereen waardeerde ook de sfeer
van vertrouwen en de openheid. We zijn
hierdoor een hechtere gemeente geworden.
Na dit eerste jaar wilden we meer structuur in de avonden. Daarom hebben
we nu bij de tweede startavond Geertje
Fokkema van het LCJ gevraagd om het
eerste hoofdstuk uit “Gave en opgave”
van Driestar Educatief te behandelen.
De groepen kunnen daarna zelfstandig
verder met het boek. Hoe het verder
gaat, bekijken we per jaar. Misschien
kunnen we ook nog eens starten met
een groep ouders die hun eerste kind
hebben laten dopen. Het voordeel is dat
die dan allemaal kinderen in dezelfde
leeftijd hebben.”

DURFT U MOEITEN UIT UW
GEZIN MET MEDEGEMEENTELEDEN
TE DELEN?
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Margreet
van den
Berg- van
Brenk,
getrouwd met Wouter, moeder
van Annemarie (15), Rianne (14),
Miranda (10) en Wout (4).
Waarom werk je voor Geloof in het gezin?
Omdat ik merk hoe goed het is om met andere ouders in gesprek te zijn over opvoeding.
En dan gaat het vooral om de vraag: hoe bereik ik het hart van m’n kind? Hoe leer ik hem
zijn vertrouwen te stellen op de Heere God?
Heel concreet: Hoe doe ik dat als m’n zoontje
bang is in het donker?
Welk aspect van het werk vind je het leukst?
Ten eerste het bij elkaar brengen van mensen die hart hebben voor christelijke opvoeding. Voor de website hebben we iedereen
nodig en iedereen kan er straks gebruik van
maken. Ten tweede het uitdenken en leiden
van thema-avonden. Dat met elkaar nadenken over waar het nu echt om gaat, vind ik
geweldig.
Welke plaats heeft het geloof in je
eigen gezin?
Het is mijn gebed dat ze van jongs af de
Heere Jezus kennen en dienen. Juist in tijden

“Dat met elkaar
nadenken over
waar het nu echt
om gaat, vind ik
geweldig.”
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INTERVIEW
PROJECTLEIDERS

MARGREET

INGRID

van moeiten merkten we hoe
goed de Heere is. M’n vader had
Alzheimer. Veel wist hij niet meer,
maar wel dat God hem vasthield.
Het gaat om Zijn eer. Hij is het
waard om gediend te worden.
En dat heeft invloed op alles in
het gezinsleven. Nee, ik ben echt
geen perfecte moeder. Genade,
daar draait het om.
Wat is je droom voor dit
CGK-opvoedingsproject?
Dat alle ouders die hun kind lieten dopen hun kind opvoeden
met het grote doel: de eer van
God. En dat de kerk een plek is
waar ouders elkaar daarin tot
een hand en een voet zijn.

Ingrid
PlantingaKalter,
getrouwd met Wytze, moeder
van Laura (10), Niël (8) en
Minke (6).
Waarom werk je voor Geloof in
het gezin?
Sinds ik kinderen heb, merk ik
hoe geloof en het dagelijks leven
bij hen vloeiend in elkaar overlopen. Daarin liggen zoveel kansen
om de liefde van God door te
geven! En ik merk ook aan jongeren in de kerk hoe belangrijk
ouders zijn voor hun geloofsont-

wikkeling. Daar kun je als jeugdleider echt niet tegen opboksen.
Daarom vind ik het mooi om een
kleine bijdrage te mogen leveren
aan een project dat over zoiets
wezenlijks gaat.
Welk aspect van het werk vind
je het leukst?
Ik hou ervan om toerusting te
geven en met ouders in gesprek
te gaan over de bijzondere momenten en de moeiten van onze
opvoeding. Maar stiekem vind
ik het denkwerk het allerleukst.
Gewoon achter mijn bureau studeren, bezinnen en nadenken
over wat de link is tussen geloof
en opvoeding.

“Een groot
deel van onze
geloofsopvoeding vindt
plaats door
de vragen
die mijn kids
stellen. ”

Welke plaats heeft het geloof in
je eigen gezin?
Ik dacht altijd dat je voor geloofsopvoeding hard je best moet doen en
veel initiatieven moet ontplooien.
Maar ik merk eigenlijk dat het vaak
mijn kinderen zijn die het initiatief
nemen. Een groot deel van onze
geloofsopvoeding vindt plaats door
de vragen die mijn kids stellen. Het
is mooi om te zien dat ze alle drie
een eigen proces doormaken. God
gaat met elk van hen een eigen
weg en mijn man en ik mogen hen
daarin bij de hand nemen.
Wat is je droom voor dit CGK-opvoedingsproject?
Mijn droom is dat elke gelovige
ouder beseft hoe belangrijk zijn
eigen rol is en zich bekwaam voelt
om het geloof te delen met zijn
kinderen.

Geloof in het gezin

41

Probeer nu
3 maanden
gratis!
JAARGANG 70 #05 • 10 MAART 2016

JONGERENMAGAZINE VAN DE JEUGDBOND GEREFORMEERDE GEMEENTEN

2016
*

DaniËl
JAARGANG 70 #07 • 7 APRIL 2016

Thema:

muziek

DanIël

jaar!

“Een heldere Bijbelse
boodschap voor
jongeren in een
open wereld”

DaniËl
JONGERENMAGAZINE VAN DE JEUGDBOND GEREFORMEERDE GEMEENTEN

2016
*

Wat betekent muziek

70

voor jou?

Wat vind jij van
gospelmuziek?
Muziek als antwoord

op de preek

Profiel: Jan Hendrik

van Schothorst

Help
de eerste
hulp
Het SZMC is het ziekenhuis in Jeruzalem waar
veel slachtoffers ten gevolge van aanslagen of
andere calamiteiten worden opgevangen en
behandeld. Zowel daders als slachtoffers worden
zonder onderscheid behandeld.
Het Shaare Zedek Ziekenhuis is een pro life
ziekenhuis en ontvangt door haar beleid dat
gebaseerd is op de Thora, nauwelijks enige
overheidssubsidie.

Bijbelse bevinding
God werkt en versterkt
geestelijk leven LEEF

Elco van Burg
over gewoon doen

Gelovig gevoel of
gevoelig geloof

Praatje met…

Geert Hoogerland

Jouw vraag

Thema:
ds. Mulder over
de zondeval

WAT IS
BEVINDING?

tage
en repor

ferenties

Wintercon

LEEF

JONG

Lana Kooijman
over 'Geloof je dat
echt?!'

Jaco Pons over
Knielen op een bed
violen

www.jbgg.nl/daniel

Stichting Shaare Zedek stelt zich ten doel om vanuit
Nederland meer bekendheid te geven aan het Shaare
Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem en financiële en
morele hulp te verlenen.

ZOON
OVER
VADER

Zoeken naar
antwoorden

“P
Zonder hulp van donateurs
is het onmogelijk de noodzakelijke
zorg te verlenen.
Zorgen over uw zoon? Neem contact op
en samen zoeken we naar een oplossing.
Outback Explorers heeft meer dan 25
jaar ervaring met jongens en pubers die
vastlopen.
Meer weten?
Kom vrijblijvend
een keer praten.
Karel Post
www.outbackexplorers.nl
contact: 06 12 11 18 61 - info@outbackexplorers.nl
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Doneer rechtstreeks op
www.shaarezedek.nl

apa, waarom
mag ik niet naar de discoavond?”
“Zeur toch niet, dat weet je best:
daar horen wij niet.” “Waarom
niet?” “Gewoon niet, vanwege de
sfeer.” “Wat voor sfeer dan?” “Nou,
eh, ze draaien natuurlijk van die
stampmuziek en er wordt vast bier
gedronken…” “Maar er staat toch
nergens in de Bijbel dat bepaalde
muziekstijlen verboden zijn? En op
de bruiloft in Kana dronken ze toch
ook alcohol?” “Toch mag je er niet
heen. Punt uit.”
Als kind bevredigden de antwoorden mij niet. Iets mocht niet vanwe-

ge een bepaalde sfeer, of omdat
het gewoon niet hoorde. Achteraf
denk ik dat ik wat meer begrip van
m’n vader had willen hebben. Hij
had ook kunnen zeggen: “Fijn dat je
deze vragen stelt. Wat trekt jou daar
aan? Laten we samen kijken wat de
Bijbel erover zegt.” Of desnoods
alleen maar: “Ik weet het ook niet
precies, zoon.”
Met m’n eigen zoon probeer ik het
anders (beter?) te doen. “Papa, mag
ik met wat klasgenoten naar een
film over pinguïns?” “Nee, daar horen wij niet…” Eh, wie hoor ik daar
praten? Sorry zoon, herstel: “Fijn dat
je dat eerst met mij wilt overleggen.
Ik kan me voorstellen dat je erheen
wilt. Maar, eh, zullen we eerst op-

zoeken waar die film over gaat? En
zullen we daarna bedenken of de
Heere Jezus met je mee zou kunnen gaan?”
Dat anders doen gaat niet vanzelf,
maar ik blijf het proberen. Voor mijn
zoon. Doe ik het beter dan mijn
vader? Ik weet het niet. Het is minder rechtlijnig, maar ik hoop wel met
meer begrip en tegelijk Bijbels. En
als m’n antwoord dan een keer nee
is, weet m’n zoon ook echt waarom
het nee is.

Telefoon 0184-612632 • Mobiel 06-51236636 (b.g.g)
Email info@shaarezedek.nl
NL74ABNA0436427060 t.n.v. Stichting Shaare Zedek
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LEUKE
UITSPRAKEN VAN
KINDEREN

Claudia Eweg
van Buren
Ik ben 32 weken zwanger. Zoonlief van 3,5
vraagt me of de baby
trappelt. Hij v roept
vervolgens: “Mama, er
trappelt ook een baby
bij mij.” Ik vraag hem
hoe dat dat kan, omdat
alleen mama’s baby’s in
de buik kunnen hebben.
“In mijn hartje trappelt
baby Jezus.”

Met een

schilpad
door de
Rode Zee
Een oproep in de facebookgroep christelijk opvoeden
leverde bijna honderd
uitspraken van kinderen
Evelien 't Lam
op. Hier een selectie.
Mijn dochtertje komt

Janneke Versluis
Jaël (4) heeft opa niet gekend. “Opa Versluis zal mij later in de hemel wel herkennen,
want ik heet ook Versluis!”

Tineke Schuil
Onder het genot van
een lekker muziekje
in de auto vraagt
mijn dochter (toen
4): “Mam, hoort de
Heere God dit ook?”
Ik antwoordde: “Jazeker!” “Dacht ik al”,
zei ze, “hij staat zo
lekker hard.”
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thuis met het verhaal:
“Mama, Mozes ging met
een schildpad door de
Rode Zee.”
Lisette Bouwers
M’n dochter van 4
(nu 12) kwam helemaal overstuur thuis.
“Mam, de juf zegt
dat ik een schaapje
ben, maar ik ben een
meisje.” Ik heb haar
uitgelegd dat het
net alsof is. Komt ze
’s middags weer op
school: “Juf, ik ben
niet een schaapje.
Ik ben een net-alsof-schaapje!”

Martine
de Ruiter-Wijkniet
Onze twee kids van 3,5
en 1,5 jaar waren op de
bank aan het spelen tot
ze op elkaar vielen en de
jongste een flinke kras
op zijn wang had. Oudste
kijkt heel aandachtig
ernaar en zegt: “Geeft
niets toch, mama? Dat
maakt de Heere Jezus
wel beter.”

Pieternel van
Ledden- de Koning
Wat leer je uit de gelijkenis van de verloren
zoon? Julian: “Dat de
Heere God niet wil dat
je niet gezellig doet op
het feestje van je broer.
# waardevolle woensdagmiddag.

Janneke Versluis
Jael (4): Wat jammer dat
Daniël en David al dood zijn,
want ik vind ze heel aardig en
nou kan ik geen vriendjes
met ze worden!

Maya van
Eckeveld
Toen mijn schoonmoeder overleden
was, vertelde
we dat zij nu in
de hemel mocht
zijn. Hoorde ik
mijn dochter een
week later tegen
haar vriendinnetje
zeggen: “Oma is
in de hemel bij de
Heere, maar ze
mag nu wel weer
terug komen van
me.” Oeps, we waren dus toch niet
zorgvuldig genoeg
geweest!

Willeke Kornet
Onze zoon (toen 3) kon met
zijn verstand (net als wij) niet bij
de wonderbare spijziging. “Echt
mam? Twee vissen maar, voor
zoveel mensen? Dat zijn vast
walvissen geweest!”

Annemarie van
Dam-van Werkhoven
Dochter, 4 jaar, met
Oud & Nieuw: “Mama,
is de Heere God niet
bang voor al het vuurwerk in de lucht? Waar
moet Hij naartoe om
niet bang te zijn?! Want
daar is de hemel!”

Marieke
Hoekstra-Boersma
M’n neefje van toen 3
was aan het spelen in de
zandbak. Steeds gooide
hij zand in de lucht. Zijn
moeder vond dat niet leuk
en zei dat hij op moest
houden. Heel verontwaardigd zegt hij: “Ik doe een
spelletje met de Here
God, hoor! Ik gooi zand
omhoog, en Hij gooit het
weer naar beneden.”

Suma Doornenbal
Onze zoon van 5 (nu 15) viel van
zijn fietsje. Ik vroeg hem: “Heb
je je pijn gedaan?” Hij knikte en
wees naar zijn knie. “Zal ik een
pleister erop doen?” Zegt hij:
“Nee, dat mag niet. Anders kan
God mijn knie niet beter maken!”

Willeke Kornet
Ons dochtertje (2) wilde
graag een bloemengietertje. Toen ze die
gekregen had, dankte
ze dagelijks voor haar
nieuwe gietertje. En elke
dag moesten de andere
kinderen daarom lachen.
Voorzichtig probeerde
ik: “Meisje, je hebt je gietertje nu best wel lang.
Misschien kun je nu voor
iets anders danken en
niet meer voor je nieuwe
gietertje?” Toen dankte
ze voor haar oude gietertje.

Nelianne van
Donselaar
Levi (toen 5) over
Jezus, de Zoon van God:
“Oh, Hij is dus gewoon
een kind van zichzelf?!”

WELKE PLAATS HEBBEN
KINDEREN IN HET
KONINKRIJK VAN GOD?
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AAN DE SLAG

“Persoonlijke aandacht voor al uw
financiële en fiscale zaken”



Boekhouding



Salarisadministratie



Fiscaal



Interimdiensten



ICT en online

0184 - 208 208

info@bopbv.nl

www.bopbv.nl
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SLAG!

H

www.intropersoneel.nl

Draad Juristen

et is mooi dat u dit
magazine leest. Het kan nog mooier
worden. Namelijk, als u met andere
ouders over de inhoud ervan gaat
doorpraten. Een paar ideeën voor
zo’n bijeenkomst.

Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Bent u door het woud van
arbeidsrechtelijke regels de
draad kwijt?
Samen zorgen we ervoor dat u de
touwtjes weer in handen krijgt!

adres
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Schapedrift 91
3371 JJ Hardinxveld-Giessendam

telefoon 0184 - 745 026
mail info@draad-juristen.nl
web www.draad-juristen.nl

1. Prik een datum en tijdstip.
2. Nodig tussen de zes en tien
ouders uit en vraag hen vooraf
twee pagina’s uit te zoeken die
zij willen bespreken.
3. Laat iedereen z’n magazine
meenemen.
4. Bij binnenkomst ligt er een groot
vel met de paginanummers op
tafel. Iedereen zet achter de
twee pagina’s van zijn voorkeur
een streepje.

5. Lees Markus 10: 13-16 en het
gedicht van Arie Maasland op
pagina 15 als opening.
6. Spreek met elkaar af dat iedereen vertrouwelijk omgaat met de
dingen die jullie samen delen.
7. Zet een timer op een kwartier en
bespreek in die tijd de pagina
die het vaakst is gekozen. Mogelijke vragen ter bespreking:
a. Waarom koos u deze?
b. Wat roept vragen of herkenning op?
c. Wat kunt u ervan leren?
d. Wat vindt u mooi (of juist
niet)?
8. Ga zo verder met de andere
pagina’s.
9. Waarschijnlijk kunnen niet alle
gekozen pagina’s aan bod komen. In de laatste 10 minuten
vraagt de gespreksleider naar
het waarom van de keuze voor
de overgebleven pagina’s.
Wellicht aanleiding voor een
vervolgavond?

VAKER BIJ ELKAAR KOMEN
OM DOOR TE PRATEN OVER DE
CHRISTELIJKE OPVOEDING? KIJK
OP WWW.GELOOFINHETGEZIN.NL
VOOR TIPS EN MATERIAAL.
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INKIJKJE
IN HET
GEZINSLEVEN
4

Het was een
spannend
jaar voor de
familie Quist
uit Tollebeek
toen bij vader
Klaas een
tumor werd
geconstateerd.
TEKST EN BEELD NIEK STAM

‘Geloof
en gezin

moet eigenlijk
één woord zijn’
48 Geloof in het gezin

“Het is ons gezin altijd voorspoedig
gegaan, zonder ziekte of narigheid. De
jongens ontwikkelden zich tot intelligente en sociale mensen. Klaas en ik
werken zelfstandig, allebei met veel
voldoening: hij als projectleider en ik
als orthopedagoog. In al deze dingen is
God de Vader de basis in ons gezin.
Het afgelopen jaar ging het echter
allemaal heel anders dan verwacht.
Dat begon toen Klaas vorig voorjaar
ziek werd. Zijn gezicht was op een
avond helemaal scheefgezakt. In eerste instantie dacht de specialist aan
een aangezichtsverlamming, maar bij
scans in Amsterdam werd een tumor
in z’n hoofd vastgesteld. Een enorme
klap voor ons allemaal, hoewel Klaas
er ook rustig onder was. “God leidt m’n
leven. Wat Hij geeft, is goed”, zei hij.
Ook op mij had dit z’n weerslag: Het
werk voor Geloof in het gezin moest ik
opgeven en in het najaar was ik maanden geveld door een darmbacterie
waarvan het herstel maar heel traag
ging. Gelukkig ben ik nu weer beter.

FAMILIE
QUIST

En ook het ergste scenario voor Klaas
bleek niet te kloppen: de tumor was
er toch niet, en uiteindelijk trok ook de
verlamming weg. Wel kampt hij nog
met duizeligheid en oorsuizingen.
Hoe dan ook, zijn we als gezin enorm
op onszelf teruggeworpen. Het heeft
ons vooral geleerd om bij de dag te
leven en telkens opnieuw te zeggen:
“Heer, U leidt ons leven. Wat U ons
geeft, is goed.” Dit is een les in vertrouwen en ik hoop en bid dat onze
kinderen zien hoe wij ons in al deze
omstandigheden uitstrekken om op
God te vertrouwen.
‘Geloof en gezin’, dat zou eigenlijk
maar uit één woord moeten bestaan om aan te geven hoezeer deze twee
verweven zijn. Dat gaat niet alleen over
samen bidden, Bijbellezen en zingen.
Maar ook over kwetsbaar durven zijn,
je leven durven delen. Wij merken: hoe
meer we zelf groeien in afhankelijkheid
van God, hoe meer we dit ook aan
onze kinderen kunnen uitdelen.”

KLAAS (43)

ELINE (43)

MATTHIAS (16)

BOAZ (12)

MOEITEN KUNNEN
TOT ZEGEN ZIJN.
HERKENBAAR?

ZOON JESSE (19)
STAAT NIET OP DE FOTO.
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Geloofsopvoeding en
christelijke feestdagen?
Vind jij het belangrijk om met geloofsopvoeding bezig te
zijn? Dan mag dit boek niet ontbreken in je boekenkast!
Vier het samen is een full colour boek vol inspiratie voor
ouders, leerkrachten en kinderwerkers om met kinderen
(3-11 jaar) toe te leven naar de christelijke feestdagen. Het
handboek biedt verdieping en nieuwe inspiratie en helpt
elk feest ook echt te vieren.

★★★★★ – EO EVA
‘Ik zal het beeld van de deurpost en het kruis niet
meer vergeten! Nu begrijp ik veel beter wat Goede
Vrijdag en Pasen betekent,’ aldus iemand uit groep
7 na een Paasviering op school aan de hand van
Vier het samen.

Voor deze feest- en gedenkdagen
vind je creatieve ideeën en
gespreksvragen, vrije verhalen en
Bijbelleesroosters, ideeën voor
maaltijden, viertafels en muziek.
#Advent en Kerst #Oud en Nieuw
#Goede Vrijdag #Pasen
#Hemelvaart #Pinksteren
#Verjaardag #Doopdag
#Biddag #Dankdag

Nieske Sellesten Brinke
€ 22,50 | 2e druk;
met nog meer tips
voor vieringen
in kerken en op
scholen.

Colofon
Dit magazine is een eenmalige uitgave van Geloof in het gezin, het
project opvoedingsondersteuning
in de Christelijke Gereformeerde
Kerken.

Geloof in het gezin valt onder de
verantwoordelijkheid van de stuurgroep opvoedingsondersteuning,
waarin de volgende organisaties
samenwerken:
Deputaatschap
kerkjeugd
en onderwijs

Treffend & Co

Oplage:

Drukwerk:
Verloop drukkerij

CGJO

30.000 exemplaren

Margreet van den Berg- van Brenk
en Ingrid Plantinga- Kalter

Foto’s:
Bidhya van Harten:
pag. 19 en 23 (inzet)
RD, Anton Dommerholt: pag. 11
Shutterstock: pag. 4, 12, 13, 15, 17,
23, 28, 29, 32, 35, 39, 44, 45 en 47

Mannenbond

Contact:

Met beelden coachen ...
Met beelden mensen coachen ...
Met beelden jongeren coachen ...
Met beelden gezinnen coachen ...
Met beelden catecheten coachen ....

Beeldcoaches Jan Willem Baars,
Koos Oosterwijk en Herman van Beek

www.videmacademie.nl
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De camera op je gericht is eng.
Dat klopt en dat zal blijven als de
gesprekken rondom de beelden
zich focussen op de dingen die
niet goed gaan, maar dat doen
deze beeldcoaches niet! Zij
oogsten samen met de mensen
verborgen ‘licht’ talenten en
sommige schaduwkanten worden
gezien maar blijven onderbelicht.

I.N. Voorthuijzen- den Dekker
(voorzitter)
M. Koning-Kloosterman
(secretaresse)
H. Bokhorst
(penningmeester)
Drs. J. den Besten
Ds. L.C. Buijs
Drs. G.L. Fokkema- van Drongelen
Dr. A. Versluis

Ontwerp:

LCJ

Redactie:

Beelden zetten mensen in
beweging. Mensen ontwikkelen
zich van 5 talenten naar 10
talenten, of van 2 naar 4 talenten
of van 1 talent naar 2 talenten.
Dat kan op het gebied van
geloofsonderricht, het onderwijs
of de geloofsopvoeding thuis.

Stuurgroepleden:

Margreet@geloofinhetgezin.nl of
038 – 7853 088 of 06 – 5206 5544

CGK-Vrouw

Ingrid@geloofinhetgezin.nl of
06 – 528 515 38
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Christelijke Gereformeerde Vrouwenbond

CBB:
Dit magazine is gratis te verkrijgen
in braille, grootletter en gesproken
vorm. Tel. 0341 – 565499/
e-mail info@cbb.nl

OPVOEDEN GAAT MET VALLEN
EN OPSTAAN. WELKE PLEK
HEBBEN ZONDEN EN GENADE
DAARIN BIJ U?

Geloof in het gezin

51

