Zingen en bidden

Kinderen en de kerk
Spelenderwijs leren

Bijbellezen
Vertrouwen

Ontvangen en doorgeven
Thema-avonden

Geloofsopvoeding
Wat vertel ik mijn kleuter?
Wat geef ik mijn kind mee?
Wat leeft er bij mijn tiener?

Inspiratie-avonden voor ouders van
kinderen in de leeftijd van 0 - 12 jaar.
Avond 1: Kinderen 0 t/m 4 jaar
Datum: donderdag 20 oktober 2022
Inloop: 19.30 uur Aanvang: 20.00 uur
Avond 2: Kinderen 5 t/m 12 jaar
Datum: donderdag 17 november 2022
Inloop: 19.30 uur Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Kerkelijk Centrum
Hervormde Gemeente Schoonrewoerd
Dorpsstraat 35, Schoonrewoerd

Beste
Geloofsopvoeding kun je niet uitbesteden aan de kerk of school. Het gebeurt
vooral in jouw gezin thuis. Als gemeente vinden we het belangrijk om ouders
praktisch te ondersteunen in het bieden van handvatten om je kind voor te
gaan in een leven met God.
Daarom worden er binnenkort twee avonden georganiseerd voor ouders met
kinderen in de leeftijd van 0 - 12 jaar. Door concrete opdrachten en
prikkelende gespreksvragen wordt een open gesprek bevorderd, waarin we
kunnen leren van elkaar. Zo kunnen we elkaar bemoedigen, vasthouden en
helpen in onze taak als opvoeder.
Beide avonden zullen worden geleidt door Kees de Korte. Hij zal vanuit zijn
expertise als leraar in het basisonderwijs en vrijwilliger bij de HGJB kennis
delen op het gebied van opvoeden en jeugd. Daarnaast is er ruim de tijd om
vragen te stellen en te leren van elkaar.
Dit is een persoonlijke uitnodiging, omdat we het als gemeente belangrijk
vinden om ouders toe te rusten en bij te staan in het voorleven van het
christelijk geloof. Dit met als doel om de liefde van de Heere Jezus ook in
jouw gezin te laten spreken. Zonder tegenbericht gaan we er vanuit dat jullie
komen.
Vragen doorgeven of afmelden?
Neem contact op met Kees de Korte:
Mobiel: 06-10698358
Email: keesdekorte2408@gmail.com

