Toerustingsaanbod
voor kerkelijke gemeenten
In onze gemeenten zijn er zorgen op veel verschillende terreinen. Het kan soms lijken alsof iemand alleen
staat in de strijd met psychische problemen, andere geaardheid, huwelijksproblemen of in de opvoeding.
De werkelijkheid is natuurlijk dat één persoon niet de eni-

Het ‘Adviesplein gemeente en gezin’ is ontstaan vanuit de
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leiding te geven aan een gemeente met zoveel verschil-
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bieden een professioneel toerustingsaanbod vanuit de
bekende kerkelijke organisaties.

Toerusting
Toerusting catecheten
WAT Drie avonden voor catecheten.
DOEL Catecheten krijgen naast bezinning ook concrete

handreikingen voor de praktijk van de catechese.

Kerkverlating
WAT Drie toerustingsavonden met ouders van kerkver-

laters (en kerkenraad), waarin veel ruimte is voor
onderling gesprek.
DOEL Meer inzicht in de belevingswereld van jongeren en

handvatten zoeken om met dit verdriet om te gaan.

Huwelijkstoerusting
WAT Er zijn drie vormen van toerusting, die elk 3-5

avonden duren.
1 Huwelijkstoerusting jong gehuwden
2 Huwelijkstoerusting langer gehuwden
3 Houd me vast- cursus (op zoek naar meer
		 verbinding als je langer getrouwd bent)
DOEL Echtparen hebben handvatten om hun huwelijk

volgens Bijbelse principes vorm te geven.

Opvoedingsondersteuning
WAT Verschillende modules voor opvoeders van jongere

kinderen en voor opvoeders van tieners. U kunt hierbij denken aan modules over hechting, geloofsopvoeding, gespreksvaardigheden of gewetensvorming.
DOEL Ouders krijgen handvatten voor de opvoeding van

hun kind.

Veilig Jeugdwerk
WAT Begeleiding/toerusting van kerkenraden en gemeen-

teleden in de bewustwording en vormgeving van
veilig jeugdwerk.
DOEL Kerkenraden en gemeenteleden nemen de verant-

woordelijkheid om (waar mogelijk) onvrijheid en
grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan en zorgen
voor een veilige cultuur in de gemeente.

Seksuele diversiteit
WAT Samen met u als plaatselijke gemeente nadenken

over een Bijbels beleid om de kerk een veilige plaats
te laten zijn voor mensen die worstelen met een
andere geaardheid.
DOEL Door goede voorlichting en meer kennis een veilig

en Bijbels klimaat scheppen in de gemeente rondom
mensen met een andere geaardheid.

Luisterend oor
WAT Begeleiding en toerusting van kerkenraad, coördina-

toren en vrijwilligers rondom psychosociale problematiek.
DOEL In de gemeenten is er een netwerk rondom psycho-

sociale zorg en hebben betrokkenen handvatten om
deze ondersteuning te bieden.

Kinderen van gescheiden ouders
WAT Begeleiding en toerusting van kerkenraad en ge-

meenteleden.
DOEL In de gemeente is er kennis van en oog voor deze

groep kinderen en heeft men handvatten om deze
groep te ondersteunen.

www.helpendehanden.nl

www.cgo.nl

www.deputaatschapdmz.nl

www.stichtingdevluchtheuvel.nl

Informatie en contact
Op de website www.gemeenteengezin.nl vindt u
meer informatie rondom de verschillende thema’s.
Voor meer informatie of vragen kunt u contact
opnemen met Joline van den Ende of Hennie
Zwanenburg, via info@gemeenteengezin.nl

www.gemeenteengezin.nl

www.jbgg.nl/kgjo

www.jbgg.nl

