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Hans Andreus

Je bent zo mooi anders

Familiedag

Zondag 9 oktober 2011
9.00 u. – 17.00 u.

in de abdij van Averbode

Verdere info en inschrijvingen
 Inschrijven:  vóór 25 september 2011 
  via het inschrijvingsformulier op 
  www.gezinspastoraal.be. 
  Doorklikken naar ‘Familiedag’.

 Bijdrage: € 3 per kind; € 5 per volwassene, 
  met een maximum van € 15 per gezin.
  Gezinnen die hun bijdrage vóór 20 september 2011  
  overschrijven op rekening 775-5693846-64 
  van IDGP vzw betalen slechts € 13 per gezin.
  IBAN: BE29 7755 6938 4664
  BIC: GKCCBEBB
 
 Plaats: Abdij van Averbode, 
  Abdijstraat 1
  3271 Averbode
  Tel. 013 78 04 40
  www.abdijaverbode.be

 Meer info:  IDGP vzw
  Sint-Michielsstraat 6 bus 3101
  3000 Leuven
  Tel. 016 32 84 29 of 30
  E-mail: IDGP@kerknet.be
  www.gezinspastoraal.be

Deze dag wordt georganiseerd door IDGP en de diocesane dien-
sten voor gezinspastoraal, in samenwerking met CCV | partner in 
christelijk vormingswerk, IJD en de abdij van Averbode.

Beurs
Verenigingen en organisaties in het brede veld van de 
relatie- en gezinspastoraal stellen hun gezinnenwerking 
en aanbod rond relatieverdieping, geloof en leven voor. 
Je vindt er folders, beeldmateriaal, affiches,… 

Buffet
In plaats van eigen picknick brengt iedereen iets mee 
voor het buffet (geen belegde boterhammen), bv. brood, 
tomaten, beleg, confituur, cake, eitjes, een koude pasta, 
wat fruit, ... Voor de hoeveelheden reken je wat jouw 
gezin of familie ongeveer opeet (bv. 1 brood, 1 pak kaas, 
4 yoghurtjes). Wij zorgen voor koffie, thee en water.

Welkom aan alle gezinnen en families, (groot)ouders met 
(klein)kinderen, verloofden, koppels zonder kinderen, pastoraal 
geëngageerden, alle geïnteresseerden en sympathisanten. 
Ook wie alleen komt, is welkom.

TIP
Nodig vrienden en familie uit om met jullie mee te komen. 
Het is een kans om elkaar in een ontspannen en familiale sfeer te 
ontmoeten én samen nieuwe dingen te ontdekken.

Programma
 9.00 u. Onthaal
 9.30 u. Startmoment
 9.45 u. Lezingen en werkwinkels
 11.00 u. Eucharistieviering met de abdijgemeenschap
  Er is opvang voor de allerkleinsten voorzien 
  voor wie dit wenst.
12.00 u.  Buffet en infomarkt
13.30 u.  Lezingen en werkwinkels
14.30 u.  Koffiepauze
15.00 u.  Groot familiespel
16.30 u.  Gezamenlijk afsluitmoment
17.00 u.  Wel thuis!



VOORMIDDAG
 Verschillen tussen partners – omgaan met elkaars (inter)
culturele eigenheid (lezing door Marc en Ellen Colpaert) 
voor volwassenen
Deze lezing handelt over manieren waarop partners elkaar tot hun 
recht laten komen. Dat hangt mee af van de mate waarin ze hun eigen-
heid en culturele loyaliteiten ter sprake kunnen brengen. De sprekers 
gaan op zoek naar manieren om in theorie en praktijk naar verbon-
denheid te zoeken voorbij de verschillen in 'cultuur'.

 Vergeving: een nieuw begin (werkwinkel door Katie Velghe) 
voor volwassenen
Hoe kunnen we, telkens opnieuw, mensen vergeven? 
De Vlaamse 'Groeigroepen in vergeving' bieden reeds 11 jaar inzichten 
en stapstenen op weg in vergeving. Een kennismaking met inhouden 
en methodiek.

 Uitgenodigd voor het feest. Creatief aan de slag met een 
Bijbelverhaal (werkwinkel door Han Koole en Dieter Van Belle) 
voor volwassenen en kinderen*
Kinderen en volwassenen gaan samen op zoek naar de diepere beteke-
nis van het evangelieverhaal van deze zondag: de gelijkenis van het 
bruiloftsfeest (Mt 22,1-10). Gaan we in op de uitnodiging, of niet...?

 Gezin-zingen (onder leiding van Jos Bielen) 
voor volwassenen en kinderen*
Met heel het gezin samen zingen. Doorheen leuke en zinvolle liederen 
ontdekken wat God in ons leven kan betekenen.

 Getuigenis door de broeders van Tibériade (in het Nederlands) 
voor volwassenen en kinderen*
Enkele broeders van Fraternité de Tibériade  uit Lavaux-Sainte-
Anne getuigen over hun leven, zending en werk met jongeren en ge-
zinnen, en over de manier waarop zij omgaan met verschillen.

Info over de lezingen en werkwinkels

NAMIDDAG
 Maakt het gezin een verschil? 
(lezing door Hans Van Crombrugge) voor volwassenen
Elk kind is er één. Maar ook elke ouder is er één. Hoe kunnen we 
recht doen aan verschillen tussen ouders en kinderen? En is dat dan 
nog rechtvaardig? Bestaat opvoeding niet juist in het cultiveren van 
verschillen in verbondenheid?

 Eén en toch twee. 
(werkwinkel door Mark en Françoise Cortens-Supeley) 
voor volwassenen
Betekent eenheid in het koppel hetzelfde willen en niet willen, het-
zelfde denken, doen en voelen? Zijn verschillen alleen maar hinderlijk 
of toch een rijkdom?

 Wervelend kleurenpalet (werkwinkel door IJD) 
voor tieners (middelbare school)
Iedereen anders. Elk zijn eigen kleur (verf), een penseel (of iets an-
ders?), veel papier (of iets anders?), luisteren met je ogen, antwoor-
den met kleur…
Benieuwd naar het resultaat van die diversiteit aan kleuren? Geef je 
(gezins)dag kleur en geniet van wat we samen brengen in een wer-
velend kleurenpalet!

 Creativiteit troef in ‘Iedereen is zo mooi anders’ 
voor lagereschoolkinderen
In deze werkwinkel ervaren kinderen al knutselend dat ze allemaal 
mooi én allemaal anders zijn.

Baby’s en peuters: opvang met speel- en slaapruimte   •   Kleuters: spelletjes, liedjes, knutselen,…

* voor kinderen vanaf 6 jaar

 Symboolpanelen. Creatief aan de slag met Bijbelse verhalen 
(werkwinkel door Eva Gelper) voor volwassenen en kinderen*
Ben je wel nieuwsgierig aangelegd? En achterhaal je graag zelf, samen 
met anderen, wat een Bijbelverhaal jullie vandaag zou willen zeggen? 
Dan zijn de symboolpanelen jullie ding! Jong en oud kunnen er heel 
wat fantasie, verbeeldingskracht en andere vormen van creativiteit in 
kwijt; en gaandeweg zal je wel merken: ook het verhaal gaat spreken...

 Bibliodrama (werkwinkel door Caroline Decanniere en 
Annemie Dillen) voor volwassenen en kinderen*
Heb je veel fantasie? Hou je van improviseren? In Bibliodrama verken-
nen we, (groot)ouders, kinderen en jongeren samen, een Bijbelverhaal 
op een intense, speelse en creatieve manier. We kruipen in de huid 
van de personages van het verhaal, om te voelen wat zij voelden en te 
denken wat zij dachten. Zo kan het verhaal een spiegel worden voor 
ons eigen leven.

 Getuigenis door de broeders van Tibériade (in het Nederlands) 
voor volwassenen en kinderen*
Enkele broeders van Fraternité de Tibériade uit Lavaux-Sainte-
Anne getuigen over hun leven, zending en werk met jongeren en 
gezinnen, en over de manier waarop zij omgaan met verschillen.

 Op verkenning in de abdij voor volwassenen en kinderen*
Een abdijverkenning voor heel het gezin door een van de paters van 
de abdij.

 Cultuurshock of niet? (werkwinkel door IJD) 
voor tieners (middelbare school)
Ga eens lekker uit je bol. Door spel en beweging ontdekken we hoe 
verschillend we zijn, …. en toch ook weer niet! We zijn allen anders, 
maar vullen elkaar aan. Doe met ons mee en kom tot eigenaardige 
ervaringen!

 Samenspel voor lagereschoolkinderen
Spelenderwijs ontdekken dat iedereen zo mooi anders is.


