GEZINSDAG VOOR

ALLEENSTAANDE OUDERS

ZONDAG 25 SEPTEMBER 2011 - SCHOONHOVEN

Als ouder alleen

Steeds meer mensen komen alleen te staan voor de opvoeding van
kinderen. Dat kan komen door het overlijden van hun partner, maar
ook door scheiding. Of doordat je op een andere wijze alleen kwam
te staan. Hoe dan ook, je wilt heel graag dat je kind er zo min
mogelijk onder lijdt. En dat het kan opgroeien tot een evenwichtig,
gelukkig mens. Net als degenen die er samen voor staan.
Hoe kun je je kind(eren) en jezelf het beste helpen in deze situatie
die - laten we eerlijk zijn - niet de makkelijkste is?
Welke speciale aandachtspunten zijn er voor jou als vader of
moeder in deze situatie, bijvoorbeeld: Hoe houd je de sfeer in huis
positief? Welke plaats of aandacht krijgt de afwezige of overleden
partner? Hoe houd je een goed contact met je kind?
Hoe omgaan met (goedbedoelde) hulp van derden?
Is er kracht en hulp te verwachten vanuit een levend geloof en
verbondenheid met medegelovigen?
Daarover willen we het graag met elkaar hebben.
De inleidingen worden gegeven door twee moeders die de situatie
uit eigen ervaring kennen. Van harte welkom!
9:30
10:45
11:45
12:45
13.15
14.15
15.00
16:00
16:30

Eucharistieviering in parochiekerk, er is kindernevendienst
Inschrijving, kinderen naar eigen programma
Inleiding door Lucia v.d. Sande en Mariëtte Jansen
Lunchpauze (eigen lunchpakketje meenemen)
er is koffie en thee
Wandeling
Vervolg inleiding door Lucia en Mariëtte
Tijd voor bezinning in de kerk
Presentatie en afsluiting met de kinderen
Afsluitende borrel

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

