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Hoe houden we de sfeer goed?

1e Avond - 28 maart

Geloofsopvoeding is je kind(eren) leren om 
persoonlijk te leven met de Here God. Als ouders 
betekent dit dat je 7 dagen per week een voorbeeld 
bent in alles wat je doet en zegt. Je laat je kind 
zien dat wat je zegt, klopt met hoe je leeft. 
Kinderen zien zo de betekenis van leven samen met 
de Here God in de praktijk van het dagelijks leven. 
Dit vraagt van ouders echtheid, overtuiging en 
afstemming.

2e Avond - 11 april

De voorwaarden voor een gezonde geloofsopvoeding 
hebben we besproken. Deze voorwaarden zorgen ervoor 
dat onze kinderen opgroeien tot stabiele 
volwassenen. Maar hoe houd je de sfeer goed, 
tijdens alle leeftijdsfasen? Tijdens deze avond 
worden bruikbare adviezen aangereikt, die 
betrekking hebben op de vraag: hoe zorg je voor een 
gezond en aangenaam gezinsklimaat?



Niet alleen ouders maar ook familie, 
vrienden,leraren, sportleiders (etc.) hebben 
invloed op jullie gezinsleven. De groep van 
zichtbare en onzichtbare beïnvloeders, zoals 
sociale media in het gezin is heel breed en 
veelomvattend. Een belangrijke vraag is: welke 
ruimte geef jij als ouder deze ‘opvoeder’ in je 
gezin. Hoe houd je het opvoedkundig verantwoord?
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3e Avond - 24 september

Wanneer wij niet in openheid gezonde normen en 
waarden over het leven, relaties en het omgaan met 
elkaar doorgeven en voorleven, worden kinderen 
stuurloos en (onnodig) kwetsbaar. De straat wordt 
hun kennisbron. Juist voor ons als ouders is het 
bovengenoemde een verantwoordelijke taak. De vraag 
aan ouders is: Wat doe jij en hoe doe jij dat?

Voorgelicht of opgelicht,
seksualiteit in het gezin

4e Avond - 29 oktober



Bert Reinds (1960) is getrouwd met Willemien. 
Ze hebben vijf zoons, drie schoondochters en 
vier kleinkinderen. Bert studeerde 
orthopedagogiek op de universiteit in Utrecht 
en heeft een eigen praktijk voor advies, 
coaching en hulpverlening. Hij verzorgde 
jarenlang een rubriek in het radio en 
televisietijdschrift Visie, en sinds kort de 
vragenrubriek van het opvoedingsblad ´Aan de 
Hand´. Ook publiceerde hij verschillende 
boeken, onder andere Vader zijn met hart en 
handen 2.0, Ik lach wel, maar ik ben niet 
blij, Kwetsbaar en We hebben allemaal wat.nl. 
Wie meer wil weten over Bert Reinds en zijn 
werk kan dat vinden op de sites: 
www.wehebbenallemaalwat.nl en 
www.meandmyhouse.nl. 




