
  

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? 

• hoe ga ik om met relaties? 

• tv, internet en sociale media 

• hoe begeleid ik mijn kinderen? 

 

 

WONDER 
VAN HET  

LEVEN 
 

Zaterdag 30 maart 2019 

12:30 u. - 16:30 u. 

Thomas à Kempis Leerhuis 

Broerestraat 12 te Utrecht 

Toegang: 5 euro p.p. contant 

Aanmelden en contact via: 

wondervanhetleven@gmail.com 
 

Met vermelding van: 

-naam en leeftijd 

-presentatie keuze(n) 1, 2 of 3 

 

Programma 
 

 

12:30 Welkom met koffie, thee en fris 

 

12:45 Gebed en verdeling groepen 

 

13:00 Start presentaties 

• Kinderen:  

Presentatie 1  

Spreker: 

Dirk Materne 

(ouders kunnen hierbij  

aanwezig zijn) 

 

• Tieners:  

Presentatie 2 

Sprekers:  

Maureen Altorf en  

Gerard van Houwelingen 

 

• Ouders: 

Presentatie 3  

Spreekster: 

Monica Mertens 

 

 

14:30  Pauze  

 

15:00  Vervolg presentaties 

• Kinderen: 

Vervolg Presentatie 1  

 

• Tieners: 

Jongensprogramma met  

Gerard en Maarten  

Meisjesprogramma met  

Maureen en Marianne 

 

• Ouders: 

In gesprek met Monica Mertens 

 

 

 

16:30 Samenzijn met een hapje en 

een drankje 
 

 

 

De hele dag is er een boekentafel van 

Samuel Advies. Neemt u cash geld 

mee. 

mailto:wondervanhetleven@gmail.com


 

Presentatie  1 - Voor basisschoolkinderen vanaf 10 jaar 

 

De presentatie van Dirk gaat over seksuele voorlichting in 

het plan van God. Met behulp van PowerPoint, een  

filmpje en verschillende materialen zal Dirk de kinderen 

weten aan te spreken.  

 

De presentatie is als volgt ingedeeld: 

- Inleiding 

- Relationele en seksuele opvoeding 

- Wonder van het leven  

- Puberteit  

- Liefde 

Ouders zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Ook tieners zijn hier welkom. Het is raadzaam als uw tiener 

eerst presentatie 1 volgt, en het volgende jaar naar  

presentatie 2 gaat. 

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 kunnen komen, 

weliswaar op aangepaste wijze.  
 

 

 

Maarten en Marianne Keijzer-Heijkoop  

wonen in Alphen aan den Rijn en zijn bijna 5 

jaar getrouwd. 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.  

Presentatie 2 - Voor tieners op de middelbare school 

 

Noot vooraf: tieners die willen zijn ook van harte welkom 

bij Presentatie 1! 

 

Deel 1  Gerard en Maureen zullen op een  

aansprekende en actieve manier de tieners  

uitleg geven over:  

 

- Zelfbeeld en identiteit 

 - Verkering en verliefdheid 

- Sociaal-emotionele kant van seksualiteit 

 

Deel 2 De jongens en de meisjes hebben een eigen  

 programma. 

 

   
 

 

 

 

 

Monica Mertens 

 

is 34 jaar getrouwd, moeder van drie volwas-

sen dochters en oma van 3 kleinkinderen. Zij is 

vele jaren actief als echtgenote, moeder, 

huisvrouw en vrijwilligster binnen kerk en sa-

menleving.  

Als professional is zij werkzaam als trainer weer-

baarheid, contextueel hulpverlener en pre-

ventiemedewerker bij expertisebureau Helse 

Liefde. Dit bureau geeft o.a. voorlichting op 

het probleemgebied van loverboys, hun 

slachtoffers en het sociale systeem.  

 

Presentatie 3 - Voor ouders 

Ouders zijn van harte uitgenodigd om te worden gevoed 

en opgebouwd onder leiding van Monica Mertens tijdens 

presentatie 3.  

Zij zal onder andere vertellen over verandering, inzicht, 

tijdsbesteding, omkering en bekering. Daarna zal zij in  

gesprek gaan met ouders en is er de mogelijkheid om  

ervaringen uit te wisselen. 

 

In plaats daarvan zijn ouders ook van harte welkom om 

met hun kind Voordracht 1 bij te wonen. 

Dirk Materne                                           
www.wondervanhetleven.be 

Hallo, ik ben Dirk Materne, gehuwd met Elena, 

en ben werkzaam in de pro-life vereniging  

‘Pro Vita – Gezin & Leven’ te Mechelen, België. 

Mijn werk bestaat in het opmaken van onze  

maandbladen ‘Gezin & Leven’ en  

‘Jongerenactie’, maar ook in het geven van 

onze voordracht ‘Het Wonder van het leven’  

in vele scholen. Daarmee willen wij zoveel  

mogelijk jongeren informeren over de inhoud 

van de ‘Bijbelse seksualiteit’, en zo een tegen-

gewicht vormen voor de vaak immorele voor-

lichting die in vele scholen gepresenteerd 

wordt. 

 

 

 

P
R

E
S
E
N

TA
TI

E
 1

 
P

R
E
S
E
N

TA
TI

E
 2

 
P

R
E
S
E
N

TA
TI

E
 2

 

 
P

R
E
S
E
N

TA
TI

E
 3

 

Maureen Altorf en Gerard van Houwelingen 

www.noapologies.eu 

Maureen en Gerard zijn beide integraal  

jongerenwerker vanuit stichting No  

Apologies. Stichting No Apologies houdt zich 

bezig met toerusting en onderwijs. Met als doel 

jongeren toe te rusten voor het leven.  

No Apologies heeft een Christelijke identiteit 

die bepalend is voor de morele waarden van 

het onderwijs. No Apologies ziet ieder mens als 

uniek en waardevol en daarmee meer dan de 

moeite waard om moreel verantwoorde  

keuzes te maken.  

 

 


