KOContact – gezin (4)
Beste ouder(s) / opvoeder(s),
Goede Vrijdag en Pasen ligt nog maar kort achter ons. Hoe anders dan vorig jaar.
Nu luisterden we thuis. Behalve de structuur van de gewone schooldagen, is ook de structuur
van de zondag anders. Er wordt digitaal meegeluisterd of er wordt gezamenlijk een preek
gelezen. Voor kinderen/jongeren is deze verandering wennen. Hoe zorgt u ervoor dat de
zondag een afgezonderde dag blijft? Hoe blijft u verbonden met de eigen gemeente? Hoe laten
we meeluisteren (of meekijken) goed verlopen? Dat valt niet altijd mee. Het is helpend om
hierover met de kinderen in gesprek te gaan. En vaste afspraken te maken en deze op papier
te zetten. Het is vooral heel fijn om jongeren hierbij actief te betrekken. Als jongeren mee
mogen denken, lukt het beter om zich aan de gemaakte afspraken te houden. Ook voor de
zondag geldt dat het goed is om een vaste structuur aan te houden.

GEHOORDE UITSPRAKEN

KERKDIENSTEN OP ZONDAG

Jongere: ‘Ik mis het wel hoor
om naar de kerk te gaan. Dat
had ik eerlijk gezegd niet van
mezelf verwacht.’

Er zijn kinderen die gewend zijn om mee te schrijven
tijdens de kerkdienst. Deze gewoonte is thuis ook prima
te gebruiken. Als u niet gewend bent om dit te doen, is
het een overweging om het nu juist in te zetten. Laat
jongere kinderen drie woorden opschrijven die hen
opvallen of die ze niet begrijpen. Voor oudere
kinderen/jongeren is het fijn om een aantal vragen op
te schrijven. Als de liturgie van te voren bekend is, is
het helpend om een luistervraag stellen. Bespreek deze
woorden en vragen bijvoorbeeld na afloop van de preek.
Voor jonge kinderen, die nog niet kunnen schrijven, is
er de mogelijkheid om een Bijbelse kleurplaat in te
kleuren.
Als er ook nog heel jonge kinderen in het gezin zijn, is
dat vaak zoeken hoe hiermee om te gaan. Als een klein
kind dan over de vloer kruipt of brabbelt, zijn andere
kinderen snel afgeleid. Heeft u er ook over nagedacht
om met de kleine een andere plek op te zoeken?
Een vaste plek voor elk kind kan voorkomen dat er
steeds opnieuw bedacht moet worden wie waar zit.
Over het algemeen wordt in de gezinnen veel gezongen
en muziek gemaakt. Dit is een goede gewoonte die
verbinding geeft. Het is mooi om met elkaar een nieuw
lied in te studeren (zie www.elkzingzijnlof.nl). Ook het
aanleren van een nieuw Bijbels begrip is te overwegen.
Hulpmiddelen zijn o.a. Lerenderwijs, Leert van Mij
(A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree).

‘Als alles weer normaal is, na
de crisis, dan lijkt het me wel
chill om voortaan op de bank
mee te luisteren. Dat gaat nu
toch ook goed?’
'Zou de Heere ons als moeders
niet op deze manier terug
willen brengen in ons gezin?
We hebben iets beloofd aan
het doopvont, en Hij dwingt
ons nu om letterlijk onze
kinderen te 'onderwijzen'.
Onze huizen zien er deze
weken niet uit als geziene
paleisjes. Maar waar de Heere
liefde schenkt, schenkt Hij ook
Zijn zegen.’
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TIP VAN DE DAG

CITAAT VAN Jakobus Koelman

Wist u dat een kind na even lekker
bewegen beter kan luisteren naar de
preek? Wist u dat andere kinderen juist
na de preek graag in beweging zijn?

Spreek veel met hen over de Heilige Schrift.
Laat ze zien hoe Goddelijk, hoe heerlijk, hoe
krachtig de Bijbel is en wat een voorrecht het
is, dat God ons Zijn Woord heeft gegeven. Leer
ze daarom met welk doel dat Woord
geschreven is, waarom wij het moeten lezen
en gebruiken. Geef aan wat de functie is van
Gods Woord voor bekeerden en onbekeerden.
Laat ze zien hoe zij Gods Woord moeten lezen,
hoe zij het moeten horen, als het wordt
gepreekt. Ouders moeten ook laten zien hoe
kinderen zich moeten voorbereiden op het
lezen van de Bijbel en het luisteren naar de
preek."

De zondag is een bijzondere dag in de
week. Het mag ook een gezellige dag
zijn. Zorg voor iets lekkers bij de koffie.
betrek kinderen op zaterdag bij het
bakken van een taart, cake o.i.d.
Lees een boek voor dat alleen op de
zondag wordt voorgelezen. Denk aan De
vrouw met het Boek, De Christenreis.
Gebruik speelgoed of een spel dat
alleen op de zondag gebruikt wordt.
Zie voor een Bijbelse kleurplaat
Emmaüsgangers:

(Uit: Plichten der ouders)

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/2020-04-16Kleurplaat-De-Emma%C3%BCsgangers.pdf

VRAAGBAAK
Onze ambulant hulpverleners staan
klaar om u met raad en daad bij te
staan. Mail ons als u vragen hebt
(toegang@koc.nu). Er zal dan door één
van
de
ambulant
hulpverleners
telefonisch (of via beeldbellen) contact
met u worden opgenomen. We zullen
met u overleggen over een tijdstip dat
voor u praktisch is. Belangrijk: vermeld
in uw e-mail naam en telefoonnummer.
* De aanmelding via Toegang is bedoeld
voor gezinnen die geen cliënt zijn van
KOC Diensten. Cliënten van KOC raden
we aan hun vragen te bespreken met de
eigen hulpverlener.

Veel wijsheid, geduld en sterkte toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Advies- en Redactieteam KOContact gezin
www.koc.nu
toegang@koc.nu
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