
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Je	  gezinsmissie,	  richtingwijzer	  voor	  de	  opvoeding	  
	  
Opvoeden…	  je	  kunt	  er	  wakker	  van	  liggen.	  Doe	  ik	  het	  wel	  goed?	  
Lever	  ik	  ze	  straks	  wel	  behoorlijk	  af?	  Wat	  wil	  ik	  eigenlijk	  aan	  ze	  
doorgeven?	  Hoe	  kunnen	  ze	  zelf	  groeien	  in	  hun	  geloof?	  
	  
Het	  kan	  bij	  die	  vragen	  helpen	  om	  een	  gezinsmissie	  te	  maken.	  Een	  gezinsmissie	  verwoordt	  in	  een	  
paar	  zinnen	  wat	  jullie	  gezin	  kenmerkt	  en	  wat	  belangrijk	  is	  voor	  jullie.	  Je	  stelt	  jezelf	  vragen	  als	  
“wat	  past	  bij	  ons	  en	  onze	  kinderen”	  en	  “wat	  willen	  we	  onze	  kinderen	  uiteindelijk	  meegeven?”	  	  
De	  gezinsmissie	  geeft	  richting	  bij	  het	  maken	  van	  keuzes.	  Denk	  aan	  jullie	  gezins-‐vrije	  
tijdsbesteding,	  hoe	  ga	  je	  om	  met	  Bijbellezen,	  gebed	  en	  kerkgang,	  hoe	  ga	  je	  om	  met	  de	  mensen	  om	  
jullie	  gezin	  heen	  (gastvrijheid,	  zien	  van	  je	  naaste),	  wat	  zijn	  afspraken	  rondom	  spelen	  en	  chillen	  
met	  vrienden,	  hoe	  besteed	  je	  je	  (zak-‐)geld	  enz.	  enz.	  	  
	  
Tijdens	  deze	  praktische	  avond	  komt	  het	  hoe	  en	  waarom	  van	  een	  
gezinsmissie	  aan	  de	  orde	  en	  maak	  je	  jullie	  eigen	  gezinsmissie.	  Dan	  
volgt	  de	  praktische	  vertaling,	  en	  nu?	  Wat	  betekent	  jouw	  
gezinsmissie	  concreet	  voor	  de	  opvoeding	  in	  jullie	  gezin?	  Welke	  
keuzes	  ga	  je	  maken?	  Er	  is	  voldoende	  ruimte	  voor	  uitwisseling,	  
zodat	  je	  ook	  wordt	  geïnspireerd	  door	  andere	  ouders	  en	  elkaar	  
kunt	  bemoedigen.	  
	  
	  
Voor	  wie?	  
Deze	  training	  is	  bedoeld	  voor	  kerken	  en	  gemeenten	  die	  een	  
bijeenkomst	  willen	  organiseren	  voor	  ouders.	  Daarmee	  kunnen	  zij	  
hen	  ondersteunen	  in	  de	  geloofsopvoeding	  thuis.	  	  
	  
Praktisch	  
De	  bijeenkomst	  duurt	  minimaal	  2	  uur	  en	  wordt	  verzorgd	  door	  een	  docent	  van	  Timotheus.	  Het	  
docententeam	  bestaat	  uit	  mensen	  die	  hart	  hebben	  voor	  God	  en	  voor	  kinderen.	  Door	  hun	  
professionele	  achtergrond	  en	  hun	  ervaringen,	  zijn	  onze	  trainers	  bekwaam	  in	  het	  werk	  dat	  zij	  
doen.	  	  
	  
Klik	  hier	  voor	  de	  tarieven	  
	  
Klik	  hier	  voor	  direct	  aanmelden	  
	  
Klik	  hier	  voor	  meer	  info	  
	  
	  

https://www.opwekking.nl/timotheus/trainingen/325-trainingen/1453-algemene-informatie
https://www.opwekking.nl/timotheus/contact
https://www.opwekking.nl/timotheus/trainingen/325-trainingen/1497-tarieven

