
Ouders parenting children course     

Ouders met puberkinderen zeiden vorig jaar bij de parenting teenagers course: ‘dit hadden we veel 

eerder moeten doen’. Dat klopt, want met de opvoeding van jouw jonge kinderen leg je al de basis 

in het gezin. Waar doe je goed aan? Inmiddels hebben we twee parenting children course avonden 

achter de rug. Met een leuke groep ouders zijn we met elkaar in 

gesprek over de plek van het gezin en de opvoeding van kinderen. 

De eerste avond ging over het opvoedwiel van waarden, liefde en 

voorleven. Hoe draait het morele kompas in opvoeding en relaties? 

De tweede avond ging over de liefdestank van kinderen. Hoe zorg je er voor dat deze gevuld blijft 

om weerbaar te worden, eigenwaarde te ontwikkelen en zich als kind veilig te voelen op de weg van 

volwassenheid? Heb je oog voor hoe je kind thuis komt? Op school doen kinderen nieuwe 

ervaringen op met positieve en negatieve gevoelens. Thuis is dan de veilige plek die zeker is om 

zichzelf te zijn. En daarom van belang hoe je daarop reageert. Erg waardevol om samen met ouders 

in gesprek te zijn en leuke avonden met elkaar te hebben. De volgende avond gaat over hoe liefde 

en grenzen worden gecombineerd. Hoe behulpzaam is dat om in vrijheid te ontwikkelen en 

weerbaar te groeien? 

 

 

Voorbereiden op Pasen       

De 40dagentijd en in het bijzonder over 3 weken de Stille Week - de week voor Pasen - is 
traditiegetrouw een week van bezinning, stilte en soberheid. Goede momenten om samen met je 
gezin je voor te bereiden Jezus’ lijden, sterven en zijn opstanding. Kijk voor meer inspirerende 
creatieve ideeën om samen te doen. https://protestantsekerk.nl/thema/pasen/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infomiddag EH (Evangelische hogeschool) 

Weet je nog niet wat je straks na je examenjaar wilt gaan doen? Dan 

 

‘Dit hadden we veel 

eerder moeten doen’ 

https://protestantsekerk.nl/thema/pasen/


is het EH-basisjaar misschien wel iets voor jou. Vrijdagmiddag 14 april 2023 (13.00-17.00) is er een 

infomiddag om nader kennis te maken met de EH. Tijdens deze middag wordt er een gevarieerd 

programma aangeboden. Je maakt kennis met de EH en met het onderwijsprogramma en krijg je de 

mogelijkheid om mini-colleges te volgen. Daarnaast is er ruim aandacht voor alles wat bij het maken 

van een goede studiekeuze komt kijken. Natuurlijk zijn er ook studenten en docenten aanwezig die 

graag met je in gesprek gaan. Het is handig om je even aan te melden. https://www.eh.nl 

 

 

Belledag 25 maart - tienermeiden      

Zaterdag 25 maart 2023 maken ze er -samen met jou- een supervette party van. Fun, faith & more 

zijn dé ingrediënten van deze Belle dag: of je nu houdt van shoppen, uit je dak gaan met een te 

gekke band, lekker chillen met vriendinnen, de diepte in met een inspirerende spreker, crea bezig 

zijn of juist spectaculair in de actie: this is your moment! Super leuk. Ga met je vriendinnen naar de 

Belledag € 25,- Kijk voor meer info: https://www.huisvanbelle.nl/belle-dag-2023/  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Wat Voor wie Meer info 

18 maart ‘23 Tienertour 

12-14 jaar ’s 

middags en 14-17 

jaar ‘s avonds 

https://www.hgjb.nl/tienertour/ 

25 maart ‘23 
Belle meidendag 

10.30-19.30 in Ede 
Meiden 12-18 jaar 

https://www.huisvanbelle.nl/belle-

dag-2023/ 

9/3, 30/3, 

20/4, 11/5. ‘23 

Parentingcourse voor 

ouders met kids  

20.00-22.00 uur 

Ouders met 

kinderen tussen 

4-11 jaar 

www.stepgouda.nl 

16 mei – 21 

mei ’23 
Taizereis 14-29 jaar heidi@step-gouda.nl 

 

https://www.eh.nl/
https://www.huisvanbelle.nl/belle-dag-2023/

