Een ontdekkingsreis langs Gods plan
voor kinderen, tieners én ouders :
•
•
•
•
•
•

hoe groeit een ongeboren kindje?
hoe zorg ik goed voor mijn lichaam?
wat is seksualiteit?
wat is puberteit?
hoe ga ik om met relaties?
tv, internet en sociale media…do’s and dont’s

Programma
12:30 Welkom met koffie, thee en fris

12:45 Gebed en verdeling groepen

13:00 Voordrachten ronde 1
•

WONDER
VAN HET
LEVEN

•

•

Kinderen:
Voordracht 1 - deel 1
door
Liesbeth Ronsmans
Tieners:
Voordracht 2
Theologie van het lichaam
door
Pater Johannes Pio
Ouders:
Voordracht 1 óf
Voordracht 3
door
Monica Mertens

14:30 Pauze

15:00 Voordrachten ronde 2

Zaterdag 7 april 2018
12:30-16:30
Thomas à Kempis Leerhuis

•

•

Broerestraat 12
3532 CP Utrecht

•

Kinderen:
Voordracht 1 - deel 2
door
Liesbeth Ronsmans
Tieners:
Deelgroepen
door
Maarten & Marianne KeijzerHeijkoop
Ouders:
In gesprek met Monica Mertens

Toegang: 5 euro p.p. contant (max. 15 euro per gezin)

16:30 gezamenlijke afsluiting
Aanmelden en contact via:

+ broodje knakworst

wondervanhetleven@gmail.com
Met vermelding van:
-naam en leeftijd
-voordracht keuze(n) 1, 2 of 3

De Wonder van het leven-dag is een initiatief
van de katholieke werkgroep ‘Wonder van het
leven’.

VOORDRACHT 1
VOORDRACHT 2

Liesbeth Ronsmans studeerde Taalkunde en
Grafisch Ontwerpen en werkt als leerkracht.
Ze is getrouwd en heeft twee kinderen. Voor
Pro Vita heeft Liesbeth al voor meer dan tweehonderd groepen mogen vertellen over de
schoonheid en grootheid van het levensbegin
en het belang van echte liefde die wacht.
Liesbeth heeft zich gespecialiseerd om
thema’s rondom de seksuele opvoeding op
een geschikte en toch duidelijke manier bij kinderen te brengen. Zij is expert in het omgaan
met vragen op dit gebied waarmee kinderen
van 9 à 12 jaar kunnen zitten.

Pater Johannes-Pio (Broeder van Sint Jan) is afgelopen 1 juli priester gewijd in het Franse Ars.
Op zijn achttiende trad hij in bij de Broeders,
daar volgde hij zijn studie en opleiding tot pater.
In de priorij in de Oude Molstraat in Den Haag
is hij vicaris. Ook is hij belast met de materiële
zorg in het huis. Vanuit de H. Jacobuskerk in
Den Haag is hij betrokken bij de kindercatechese en gezinsmissen. Hij begeleidt retraites
en leidt het Franse Equipes Notre-Dame en de
LVW kampen.

VOORDRACHT 3

DEELGROEPJES

Maarten en Marianne Keijzer-Heijkoop wonen
in Alphen aan den Rijn en zijn bijna drie jaar
getrouwd. Maarten is productmanager bij een
leverancier van grondstoffen en Marianne
werkt in het onderwijs.
Ze hebben een hart voor tieners en vinden
het belangrijk 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.

Monica Mertens is 33 jaar getrouwd en moeder van drie volwassen dochters. Zij is vele jaren actief als echtgenote, moeder, huisvrouw
en vrijwilligster binnen kerk en samenleving.
Als professional is zij werkzaam als trainer weerbaarheid, contextueel hulpverlener en preventiemedewerker bij expertisebureau Helse
Liefde. Dit bureau geeft o.a. voorlichting op
het probleemgebied van loverboys, hun
slachtoffers en het sociale systeem.
Monica Mertens zal ouders zeer concrete en
inspirerende handvatten bieden voor het opbouwen van weerbaarheid van het kind in relaties en seksualiteit.

Voordracht 1 - Voor basisschoolkinderen (groep 7 en 8)
De kinderen maken kennis met thema’s zoals het huwelijk,
seksualiteit, persoonlijke hygiëne, de ontwikkeling van het
ongeboren kindje en relaties in de media.
De indeling is als volgt:
1) Inleiding
2) De drie geboorten (bevruchting, geboorte en overlijden)
3) De ontwikkeling van het kind in de moederschoot
4) Biologische en fysiologische veranderingen in de
puberteit
5) Hygiëne en lichaamsverzorging
6) De bevruchting / de conceptie
7) DVD over de ontwikkeling
8) Het relationele aspect
9) Verwerking in spelvorm
Kinderen vanaf 10 jaar met hun ouders zijn welkom. Ook
tieners zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij
deze voordracht!
Ouders wordt aangeraden om de ondergrens van 10 jaar
te respecteren omwille van het feit dat ook thema’s zoals
anticonceptie en abortus kort aan bod komen, weliswaar
op aangepaste wijze. Als u er echter zeker van bent dat
uw (jongere) zoon of dochter hier rijp voor is, kunt u hem
of haar gerust inschrijven.

Voordracht 2 - Voor tieners op de middelbare school
Noot vooraf: tieners die willen zijn ook van harte welkom
bij Voordracht 1!
In ronde 1 van de voordrachten geeft Pater JohannesPio een inleiding op de ‘Theologie van het lichaam’.
Het eerste deel is gezamenlijk, voor jongens en meisjes.
God is liefde en wij zijn naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. We zijn dus geroepen om Gods liefde in deze
wereld zichtbaar te maken. Daarin speelt het lichaam
volgens de Katholieke Kerk een belangrijke rol.
De puberteit brengt nieuwe uitdagingen en grotere verantwoordelijkheden met zich mee. In alle veranderingen
die de puberteit met zich meebrengt mag je vertrouwen
op Gods plan met jou.
In ronde 2 zullen Maarten en Marianne praktisch ingaan
op de Theologie van het lichaam, in dialoog, met verschillende verwerkingsvormen. Jongens en meisjes zullen
een eigen deelgroep vormen.

Voordracht 3 - Voor ouders
Ouders zijn van harte uitgenodigd om te worden gevoed
en opgebouwd onder leiding van Monica Mertens tijdens
Voordracht 3.
In plaats daarvan zijn ouders ook van harte welkom om
met hun kind Voordracht 1 bij te wonen.

