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Ouders, ontdek uw kracht
Dat een gezin bestaat uit

en vooral wat en hoe je iets
doet. Onze roeping als gelovige
ouders is er niet minder op geworden in ruim 2000 jaar tijd.
Ja, er is moed voor nodig. En ja,
er is wellicht meer dan voorheen vorming en bemoediging
voor nodig, zodat ouders en
opvoeders van nu begrijpen
hoe belangrijk hun taak is en
hoe krachtig hun rol kan en
moet zijn bij het doorgeven van
de prachtige boodschap over
relaties en seksualiteit. Het is
onze heilige taak onze kinderen
op te voeden tot bewuste jonge
mensen, die weten waar ze
voor kiezen en weten waarmee
ze geconfronteerd kunnen en
zullen worden.

een man en een vrouw
met hun eventuele kinderen, mag je tegenwoordig (bijna) niet
meer als logisch of vanzelfsprekend aannemen.
Als je daar wel voor wilt
uitkomen, is goede vorming wezenlijk zodat je
als krachtige ouders de
prachtige boodschap van
liefde en relaties, inclusief het onderwerp
seksualiteit, kunt meegeven.
Yvonne Koopman
Het is heugelijk en tegelijkertijd
triest dat paus Franciscus en
patriarch Kirill zich in hun
verklaring na de historische
ontmoeting van vrijdag 12
februari uitdrukkelijk over huwelijk, gezin en waardigheid
van het leven uitspreken. Zij
noemen het gezin het natuurlijke centrum van het menselijk
leven en de maatschappij en
spreken hun zorg uit over de
crisis binnen de gezinnen. Zij
betreuren het dat andere vormen van samenleven worden
gelijkgesteld aan het huwelijk
en dat juist het “vaderschap en
moederschap als afzonderlijke
roeping van de man en vrouw
in het huwelijk, wordt verbannen uit het publieke besef”.
Meteen daarna roepen de kerkleiders jonge christenen op te
getuigen van de waarheid en
niet bang te zijn tegen de huidige seculiere normen in onze
samenleving in te gaan. “Wees
het licht van de wereld” en
voedt jullie kinderen op in het
christelijk geloof.

Meesterwerk schepping
Duidelijke taal die blijkbaar
nodig is zeer nadrukkelijk te
laten klinken en keer op keer te
herhalen. Aandacht voor het
gezin is in het pontificaat van
paus Franciscus sowieso een
van de speerpunten. In zijn ‘gezinscatecheses’ rondom de beide gezinssynodes (oktober 2014
en oktober 2015) spreekt de
paus over het gezin als het
“meesterwerk” van de schepping. “Wanneer God het werk
van de schepping beëindigt,
maakt Hij zijn meesterwerk: dit
meesterwerk, dat zijn man en
vrouw. En Jezus begint Zijn
wonderen precies bij dit meesterwerk, tijdens een huwelijk,
op een bruiloftsfeest (in Kana):
een man en een vrouw. Jezus
leert ons zo dat het gezin het
meesterwerk van de samenleving is.”

rig schoolboek, project of leerlingeninformatie over relaties
en seksualiteit maar op na: in
de meeste gevallen – enkele uitzonderingen daar gelaten wordt aan verschillende soorten liefdesrelaties, inclusief de
seksuele component, dezelfde
waarde toegekend als aan een
huwelijk tussen man en vrouw.
En het maakt niet uit of het materiaal komt van de school zelf,
een particuliere instelling of de
overheid (bijv. GGD, politieke
partijen).

Niemand discrimineren
Die simpele waarheid staat in
onze huidige maatschappij flink
onder druk. Sla er een willekeu-

Dat maakt ouders soms onzeker: ze willen niemand discrimineren, maar het liefst hun
kinderen wel voorhouden dat

Agenda
Afscheid mgr. Léonard
Beauraing (B), zo 21 feb
Mgr Léonard neemt afscheid van gelovigen van het bisdom Namen-Luxemburg waar hij 19 jaar bisschop is
geweest. Aanvang H. Mis: 15.45 uur.
Locatie: Heiligdom van Beauraing.
Info: (0032) (0)8 27 11 218, e-mail: ndbeauraing@gmail.com, beauraing.catho.be.
Orgelconcert
Maastricht, zo 21 feb
Concert in de Koepelkerk (Heerderweg

3) op het grootste elektronische orgel
van Zuid-Nederland, verzorgd door
organist Bertus Lap. Het orgelspel is
van 10.15 uur tot 10.30 uur, wanneer de
H. Mis begint. Na de Mis is er koffie en
kunt u nog ongeveer 30 minuten naar
het orgelspel luisteren.
Info: (043) 31 01 990, e-mail:
jozeph28@ziggo.nl
Presentatiedag Biddende Moeders
Gilze, do 25 feb
Presentatiedag van de parochies uit de
regio Alphen-Gilze over het gebedsinitiatief ‘Biddende Moeders’. Aanvang:

er een logische ordening in de
schepping zit. Bovendien maakt
het hen, voor hun eigen gevoel,
weerloos. ‘Als ze het op school
leren… wat kan ik daar dan
tegen doen?’ En ouders die wel
een ander geluid (willen) laten
horen, vrezen dat hun kind een
buitenbeentje wordt. Allemaal
te begrijpen gevoelens en gedachten. En toch… we mogen
ons er niet door laten
ontmoedigen of ons leven
erdoor laten bepalen.
Heilige taak
Want … het is voor christenen
helemaal niet nieuw om tegen
de stroom in te zwemmen, om
op te vallen door wat je denkt

09.00 uur. Alle moeders, oma’s én vrouwen met een hart voor kinderen zijn
welkom. Locatie: Parochiecentrum ‘De
Sleutel’ (Kerkstraat 116).
Info/opgave: secretariaat@bisdombreda.nl,
www.bisdombreda.nl
Kloosterweekend voor jongeren
Arnhem, vr 26 t/m zo 28 feb
Het jongerenplatform van het Aartsbisdom Utrecht organiseert een kloosterweekend voor jongeren (16-30) bij de
zusters trappistinnen in Abdij Koningsoord (Johannahoeveweg 79). Deelnemers leven mee met het ritme van het

Boodschap van God
Elk gezin moet zijn eigen weg
vinden in die gelovige opvoeding. Alle hulp die ouders en
opvoeders daarbij kunnen krijgen, is heel belangrijk en ik durf
te zeggen noodzakelijk. Het opGROEIsymposium, dat 5 maart
in Hilversum plaatsvindt, is een
initiatief dat relaties en seksualiteit binnen de gelovige opvoeding centraal stelt. Onder de
titel Prachtig&Krachtig, als krachtige ouders een prachtige boodschap brengen, belichten sprekers uit binnen- en buitenland
precies die aspecten rondom
relaties en seksualiteit waarbij
je als ouder/opvoeder wel wat
extra input kunt gebruiken: wat
is de boodschap van God, waarmee worden wij/onze kinderen
geconfronteerd en hoe kunnen
we het in onze opvoeding aanpakken. Er is onder meer aandacht voor de genderideologie,
het omgaan met tieners en de
opvoeding van jongens. Op
www.opGROEIsymposium.nl
vindt u meer informatie en kunt
u zich aanmelden.
Yvonne Koopman is moeder en
journaliste, en medeorganisator
van het opGROEIsymposium.
www.opgroeisymposium.nl

klooster. Begeleiding door vicaris
Pauw en het jongerenplatform. Kosten
50 euro.
Info/opgave: (06) 48 45 95 98, (06)28 44 88
75, jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl
Edith Stein/Johannes van het Kruis
Oosterbeek, za 27 feb
Lezing door dr. Ilse Kerremans o.c.d.s.
over de heiligen Johannes van het Kruis
en Teresa Benedikta van het Kruis,
Edith Stein, karmelietes en filosofe.
Thema: ‘Wetenschap van het kruis –
wetenschap van de liefde’. Locatie:
Missiehuis Vrijland (Johannahoeve 4).

