
WONDER VAN HET LEVEN 
Een ontdekkingsreis langs Gods plan voor kinderen, 

tieners én hun ouders rondom relaties en seksualiteit

UITNODIGING
zaterdag 28 mei 2016

Hoe groeit een 
ongeboren kindje?

Wat is seksualiteit? Hoe 
ermee omgaan?

Wat is puberteit?
Hoe ervaar je deze 

veranderingen?

Hoe omgaan met relaties? 
Hoe dit als gelovige jongere 

beleven?
Televisie & internet? 

Op wat letten?

Persoonlijke hygiëne?
Hoe draag je zorg 
voor je lichaam?

SPREKERS
Pro Vita
Is een Belgische, katholiek geïnspireerde pro-life organisatie met werking 

op verschillende niveaus. Naast hulpverlening voor onverwacht 
zwangere vrouwen bieden zij ook een brede waaier aan in-
formatie rond abortus, contraceptie en het begin van het le-
ven. Pro Vita trekt al verschillende jaren met het programma 

‘Wonder van het Leven’ langs honderden Vlaamse scholen om 
kinderen de schoonheid van het ongeboren leven en seksualiteit 

binnen het huwelijk bij te brengen. Bovendien hebben ze veel ervaring met 
jongeren door hun jongerenwerking ‘Echte Liefde Wacht’. De voordrachten 
worden gebracht door ervaren, pedagogisch geschoolde medewerkers die 
de nadruk leggen op de katholieke waarden rond relaties en seksualiteit. 

Maarten & Marianne Keijzer-Heijkoop
Maarten en Marianne Keijzer wonen in Alphen aan den Rijn en zijn 

bijna een jaar getrouwd. Maarten is productmanager bij een 
leverancier van grondstoffen en Marianne werkt in het onder-
wijs. Ze hebben een hart voor tieners en vinden het belang-
rijk om aan hen door te geven hoe God liefde heeft bedoeld. 

Maarten en Marianne zijn betrokken bij het tienerwerk van de 
Katholieke Charismatische Vernieuwing en zetten zich in als lid van 

het pastorale team. Daarnaast zijn ze actief in de parochie en begeleiden 
ze vormelingen in het vormseltraject. Door Gods liefde geleid proberen zij 
tieners te bereiken. 

Monica Mertens
Monica Mertens is 31 jaar getrouwd en moeder van drie volwassen doch-

ters. Zij is reeds vele jaren actief als echtgenote, moeder, huis-
vrouw en vrijwilligster binnen kerk en samenleving. Als pro-
fessional is zij werkzaam als trainer weerbaarheid, contextueel 
hulpverlener en preventiemedewerker bij de stichting “Helse 

Liefde”. Deze stichting geeft o.a. voorlichting op het probleem-
gebied van loverboys, hun slachtoffers en het sociale systeem. Mo-

nica Mertens zal ouders zeer concrete en inspirerende handvatten bieden 
voor het opbouwen van weerbaarheid van het kind in relaties en seksuali-
teit.

De Wonder van het Leven-dag is een initiatief van de katholieke werkgroep ‘Wonder van het Leven’ 
in samenwerking met de Belgische katholieke vereniging Pro Vita.



Voordracht 1 - Voor kinderen op de basisschool (groep 7 en 8)
De kinderen maken op aangename wijze kennis met thema’s zoals het huwelijk, sek-
suele omgang, persoonlijke hygiëne, relaties in de media en de ontwikkeling van het 
ongeboren kindje. Tijdens de voordracht worden voldoende verwerkingsmomenten 
en adempauzes voor de kinderen voorzien. 

1) Inleiding
2) De drie geboorten (bevruchting, geboorte, overlijden +…)
3) De ontwikkeling van het kind in de moederschoot
4) Biologische en fysiologische veranderingen in de puberteit: 
 a) van jongen tot man
 b) van meisje tot vrouw
5) Hygiëne en lichaamsverzorging
6) De bevruchting/de conceptie
7) DVD over de ontwikkeling
8) Het relationele aspect

Kinderen vanaf 10 jaar met hun ouders zijn welkom. Ouders worden aangeraden om deze 
leeftijd te respecteren omwille van het feit dat ook thema’s zoals anticonceptie en abortus 
kort aan bod komen, weliswaar op aangepaste wijze. Indien u er echter zeker van bent dat 
uw (jongere) zoon of dochter hier rijp voor is, kan u hem/haar gerust inschrijven. 

Voordracht 2 - Voor tieners op de middelbare school
In deze voordracht, ondersteund door een powerpointpresentatie, zal de spreker de 
thema’s seksualiteit, relaties en voortplanting voorstellen vanuit katholiek perspectief. 
De bedoeling is onder andere om aan te tonen dat de regels die de Kerk voorhoudt, 
enkel begrepen en in de praktijk kunnen worden gebracht als men ze leert ‘beschou-
wen in het licht van de Liefde’. 

Komt onder andere aan bod: 
- Het verschil tussen verliefdheid, liefde en echte liefde. 
- De spiritualiteit van de beweging: Echte Liefde Wacht.
- Het doel van seksualiteit, en wat er allemaal kan mislopen met wat meer nadruk op 
het thema abortus.

Voordracht 3 - Voor ouders
Ouders zijn van harte uitgenodigd om te worden gevoed en opgebouwd onder lei-
ding van Monica Mertens tijdens Voordracht 3.
In plaats daarvan zijn ouders ook van harte welkom om met hun kind Voordracht 1 
bij te wonen.
Een boekentafel met onder andere voorlichtingsboekjes voor ouders zal aanwezig zijn 
tijdens deze dag.

PROGRAMMA

12u00		 Verwelkoming	met	koffie,	thee	of	fris
12u30  Gebed en verdeling groepen 
13u00		 Kinderen:	Voordracht	1	door	Pro	Vita	-	deel	I
	 	 Tieners:	Voordracht	2	door	Pro	Vita		
	 	 Ouders:	Voordracht	3	door	Monica	Mertens
14u30		 Pauze	&	boekentafel
15u00		 Kinderen:	Voordracht	1	door	Pro	Vita	-	deel	II
	 	 Tieners:	Maarten	&	Marianne	Keijzer
	 	 Ouders:	In	gesprek	met	Monica	Mertens
16u30		 Gezamenlijke	afsluiting	met	zegen
	 	 Broodje	knakworst	en	frisdrank

PRAKTISCH

Zaterdag 28 mei 2016 om 12u00
Thomas à Kempis Leerhuis

Broerestraat 12, 3532 CP, Utrecht
Toegang: 5 euro p.p. met een maximum van 15 euro per 

gezin. Contante betaling op de dag zelf. 

Aanmelden via: wondervanhetleven@gmail.com 
met vermelding van
1. Namen 
2. Voordrachtkeuze(n) 1, 2 of 3

CONTACTINFORMATIE
Contact over Pro Vita en de inhoud van de voordracht vind je op 

www.wondervanhetleven.be of tel.: + 32 15/42.29.14 
Contact over het programma: wondervanhetleven@gmail.com 


