GEZINSDAG
VOOR GEHUWDEN, GEZINNEN EN ALLEENSTAANDE OUDERS

ZONDAG 25 SEPTEMBER 2011 - SCHOONHOVEN

Gezinsdag ‘Communicatie’

Alles draait in het gezin om communicatie. Het gaat er niet alleen
om wat je zegt, maar ook hoe je het brengt.
Hoe communiceer je met elkaar in het gezin, als man en vrouw
onderling, als vader en moeder met je kind en niet in de laatste
plaats welke rol speelt God hier in?
's Ochtends is er een inleiding door pastoor Michel Hagen,
verbonden aan het IHGO als geestelijk leidsman. In de middag is er
gelegenheid om aan twee workshops deel te nemen: Lucie Veselka,
psychotherapeut, wil ons meenemen in de wereld van de vijf talen
van de liefde en Gaby en Bert Buirma gaan een tipje van de sluier
oplichten over de Marriage Course (een zevental avondjes uit
helemaal voor jou en je echtgeno(o)te).
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Eucharistieviering in parochiekerk, er is kindernevendienst
Inschrijving, kinderen naar eigen programma
Inleiding door pastoor Michel Hagen
Lunchpauze (eigen lunchpakketje meenemen)
er is koffie en thee
Start workshops eerste ronde
Start workshops tweede ronde
Koffie/theepauze
Tijd voor bezinning in de kerk en/of wandeling
Presentatie en afsluiting met de kinderen
Afsluitende borrel

Alleenstaande ouders
Er is een eigen dagprogramma
voor alleenstaande ouders met
bezinning, ontmoeting en gezamenlijk gesprek. www.katholiekgezin.nl/
alleenstaandeouders
Kinderen en tieners
Voor de kinderen van 0 tot 2 jaar
is er crèche. Voor kinderen vanaf
3 jaar en ook voor tieners is er een
apart programma.

Informatie en opgave
De gezinsdag wordt gehouden
op zondag 25 september 2011
van 9:30 uur tot 17:00 uur in
Schoonhoven, het zilverstadje
in het groene hart bij Rotterdam.
De kosten bedragen 15 euro
per gezin.
Aanmelding vóór 17 september:
www.katholiekgezin.nl/gezinsdag
Na aanmelding ontvang je een
bevestiging per mail met
routebeschrijving.
Meer info: (0412) 484 581

Vraag een gratis proefnummer aan via
(073) 613 67 05 of www.inspiratiemagazine.nl

