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‘Elkaar vasthouden 
en  bemoedigen 

is heel belangrijk’
over de (onderlinge) ondersteuning in de geloofsopvoeding

De geloofsopvoeding in gezinnen is een steeds vaker 
terugkerend punt op de agenda van kerken(raden). Een 
groeiende groep gemeenten houdt zich ermee bezig. Dit 
varieert van een stimulans aan ouders om actief met de 
geloofsopvoeding bezig te zijn, tot materialen en activi-
teiten die ouders (praktisch) ondersteunen.
Als HGJB zien we mooie initiatieven voorbij komen, waar 
ook andere gemeenten baat bij kunnen hebben. In dit 
artikel lichten we er een paar voor u uit.

Ichthuskerk Alblasserdam

De kinderkoffer
In Alblasserdam heeft de Jeugdraad een zogenaamde ‘kinder-
koffer’ ontwikkeld. Deze koffer is gevuld met materialen voor 
geloofsopvoeding: kinderbijbels, gezinsmomenten rond de 
Bijbel, dagboekjes, cd’s, spelletjes en een prekenboekje. De koffer 
rouleert in de gemeente en blijft drie weken bij een gezin thuis.

Deborah Klop, lid van de Jeugdraad, legt uit: ‘Geloven begint 
tussen ouders en kinderen. In het samen optrekken in lief en 
leed. Als jeugdraad willen we ouders graag helpen om thuis op 
een speelse manier met het geloof bezig te zijn, met concreet 
materiaal. Ook willen we als gemeente bijdragen aan elkaars 
geloofsleven. In de kinderkoffer zitten materialen waar ouders 
thuis mee kunnen ‘oefenen’. Anders dan een uitnodiging over 
de mail (die je gemakkelijk laat staan of verwijdert), is de koffer 

zichtbaar aanwezig in de huiskamer: je gaat er als vanzelf 
mee aan de slag. Daardoor gaan ouders nadenken over 
onderwerpen als bijbellezen, zingen en bidden met hun 
kind(eren). 
In de koffer zit ook een logboek, waarin ouders na gebruik 
opschrijven wat hen geraakt heeft of wat ze interessant 
vonden. Zo krijgt de koffer een persoonlijk tintje en kun-
nen andere gezinnen lezen en leren van andere ouders.  
De koffer is inmiddels bij 56 gezinnen geweest. We hebben 
heel veel positieve en enthousiaste reacties gekregen. Bij 
sommige gezinnen is de koffer zelfs al twee keer geweest. 
Ik kan niet anders dan andere gemeenten aanraden om 
ook zo’n koffer samen te stellen en door de gemeente te 
laten reizen. Het is eenvoudig, laagdrempelig en van grote 
toegevoegde waarde!’ 
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Nieuwe Kerk Ermelo

Ouder-kind weken
Afgelopen voorjaar zijn in Ermelo Ouder-
kind weken georganiseerd; drie weken 
met activiteiten rondom het thema 
'Waardevol'.
Er was ondere andere een thema-
avond over geestelijk ouderschap voor 
gemeenteleden met én zonder kinderen, 
een vader-zoonactiviteit, een moeder-
dochteractiviteit, een themaboekje, een 
themadienst met koffie en spelletjes 
na de dienst. Een commissie heeft de 
materialen ontwikkeld en de activiteiten 
aangestuurd.
Jeugdouderling Johan van Nijhuis licht 
toe: ‘Het thema Waardevol is teruggeko-
men in alle activiteiten. Om het thema 
herkenbaar en tastbaar te maken hebben 
we een schatkist gebruikt met waardevol-
le verrassingen, zoals voorwerpen tijdens 
de preek en kaartjes voor de jongeren 
(die door ouderen geschreven zijn tijdens 
de thema-avond). Kinderen, maar ook 

jongeren en ouderen, vonden dat heel 
leuk en herkenbaar. 
De vader-zoon en moeder-dochter activi-
teit was gericht op ouders met kinderen 
van 8 tot ongeveer 16 jaar. Een erg leuke 
avond om als ouder en kind samen iets te 
doen wat leuk, gezellig en ook serieus is.
Met de Ouder-kind weken willen we de 
geloofsrelatie tussen ouders en kinderen 
versterken. Daarnaast willen we graag de 
betrokkenheid van ouders bij het jeugd-
werk vergroten. We kijken dankbaar en 
met veel plezier terug op de geslaagde 
weken. Er was over het algemeen een 
hoge opkomst, waarbij ook gemeentele-
den aanwezig waren die normaal gespro-
ken niet (overal) komen. Waarschijnlijk 
kwam dat door het laagdrempelige 
karakter van de activiteiten en het feit 
dat het ‘gewoon eens wat anders’ was. 
Een aanrader voor andere gemeenten om 
op deze manier de geloofsrelatie tussen 

ouders en kinderen te versterken. 
Erg belangrijk en vooral ook ‘waar-
devol’. Het is zo belangrijk dat ou-
ders met kinderen thuis napraten 
over de vragen die ze hebben of 
waar ze in het jeugdwerk mee bezig 
zijn. We hopen en bidden dat de 
Ouder-kind weken hier een stimu-
lans voor zijn geweest!’

Hervormd Barneveld

Opvoedkringen
In Barneveld zijn een aantal opvoedkringen 
actief. Dit zijn zelfstandige kringen die allen op 
een eigen manier de avonden vullen. Geraldine 
van Maanen, kringleider van één van de krin-
gen, vertelt: ‘Wij zijn een kring met op dit moment 18 personen. 
Per seizoen komen we vier keer bij elkaar. In voorgaande jaren 
hebben we zelf inleidingen geschreven en verschillende boekjes 
gebruikt. Het was vaak lastig om goed en bij de groep passend 
materiaal te vinden. Dit jaar gebruikten we een boekje uit de 
serie Voorleven. We zijn blij met deze uitgave van de HGJB. In 
deze boekjes komen veel verschillende onderwerpen aan bod en 
er is genoeg variatie in de vragen of werkvormen die je kunt ge-
bruiken. Elk hoofdstuk begint met een goed stukje bijbelstudie. 

Waardevol, want zo is de toon van het 
onderwerp voor die avond gezet. Een stuk 
pedagogisch en een stuk bijbels-theologi-
sche uitleg over het onderwerp maakt het 
compleet.
Het is goed om als ouders samen te komen 
en de fijne dingen, maar ook de zorgen uit 

het gezinsleven te delen. Een stukje herkenning kan al ontspan-
ning geven als je er zelf even geen gat in ziet. Wij vinden het op 
onze kring belangrijk dat de Bijbel open gaat bij de onderwerpen 
die we bespreken. Onze kinderen groeien op in een wereld die 
niet veel meer heeft met God en Zijn Woord. Je kunt je als op-
voeder eenzaam voelen, ervaren dat je tegen de stroom in moet 
zwemmen. Elkaar vasthouden en bemoedigen is een heel be-
langrijk doel van een opvoedkring. God is goed en Hij is er altijd 
bij in de opvoeding. Het is Zijn trouw dat Hij ons in de gemeente 
aan elkaar geeft om de één de ander tot hand of voet te zijn.’ 

Gratis digitaal magazine

Opvoedingsbron
Om op een laagdrempelige wijze aan-
dacht te geven aan de geloofsopvoeding 
in de gezinnen, biedt de HGJB het maga-
zine Opvoedingsbron. Opvoedingsbron 
wordt jaarlijks ontwikkeld rondom 
een thema, in samenwerking met de 
Hervormde Vrouwenbond, Hervormde 
Mannenbond en 
Bond van Hervormde 
Zondagsscholen. 
Download de nieuw-
ste uitgave In gebed 
nu via onze website: 
hgjb.nl/gezinnen.


