KOContact – gezin (13)
Beste ouder(s) / opvoeder(s),
Het moment waarop je voor het eerst je kindje in je armen hebt, is een onbeschrijfelijk mooi
moment. Dat vergeet je toch nooit meer?! Wat er dan door je heen gaat, daar zijn nauwelijks
woorden aan te geven. Er verandert iets: je bent vader of moeder geworden. Je voelt intense
liefde voor je kindje, zorgzaamheid, verantwoordelijkheid. Het ouderschap is iets
bijzonders. Ook als je op een andere wijze vader of moeder geworden bent, zal je dit in
zekere zin herkennen. De Bijbel spreekt in Psalm 127 van het voorrecht van het ontvangen
van kinderen met de woorden: “Ziet, de kinderen zijn een erfdeel des HEEREN;
des buiks vrucht is een beloning.” In perioden van zorgen of rouw (bij sommigen al voor of
kort na de geboorte) of wanneer kinderen een beperking hebben,
lijken die woorden soms zo tegenstrijdig met de werkelijkheid.
Over de mooie, maar ook de moeilijke kanten van het ouderschap
denken we in dit laatste KOContact na. Daarnaast delen we nog
een lekker recept en is er ruimte voor een knutseltip. We wensen
je opnieuw veel leesplezier en alvast fijne zomervakantie toe!

DE TAAK VAN MOEDER

UITSPRAKEN

Hoeveel maaltijden kook je per jaar, 300
misschien? De was, neuzen afvegen, tranen
drogen, ruzies oplossen, opruimen en
schoonmaken: het komt steeds terug. Maar
wat is het een mooie taak! Een taak van God,
die in getrouwheid moet en mag worden
uitgevoerd. In Spreuken 31 staat beschreven
hoe de vrouw die geprezen wordt, leeft: ze
staat onder andere zeer vroeg op, ze drijft
handel, haar man vertrouwt haar, ze is goed
voor andere mensen die hulp nodig hebben en
ze zorgt dat het niemand in haar gezin aan iets
ontbreekt. Dit is een vrouw die de Heere
vreest en dat wil de Heere zegenen.
Als moeder ben je de spil van het gezin. Als je
niet zou opruimen, er niet voor de kinderen
en je man zou zijn en niet zou proberen
iedereen met liefde en vriendelijkheid
tegemoet te treden, dan was er waarschijnlijk
geen goede sfeer in huis. Dus besef dat je met
deze kleine dingen iets groots verricht.
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Als papa mij naar bed brengt, mag ik
altijd op zijn rug zitten. Dat vind ik
echt heel stoer. Mijn papa is de
sterkste papa van de hele wereld
(jongen van 3 jaar).
Na de geboorte van onze jongste zoon
kwamen
papa’s
collega’s
op
kraambezoek. Julian (3 jaar) zei trots
tegen ze: “Papa’s collega’s komen
straks ook op bezoek”, waarop één
van de collega's reageerde: “Maar wij
ZIJN papa’s collega’s!” “Neeee,” zei
Julian verontwaardigd, “Jullie zijn
MENSEN!”
Joost vraagt aan zijn tante wat dat
voor vlekjes zijn. Ze zegt: “Dat zijn
moedervlekjes'. Zegt Joost: "Dat kan
niet, u bent geeneens moeder".
Ik zit even uit te blazen op de bank,
nadat
ik
thuiskom
van
mijn
vrijwilligerswerk. Mijn dochter van 11
jaar: “Mam, ik móet u even knuffelen,
dat hebt u verdiend! Ik vind het zo
knap van u.” Ik: “Hoezo dan?” Zij: “U
bent echt belangrijk, u doet zomaar
van alles om andere mensen te helpen
zonder er geld voor te vragen.”
“Mama waarom bent u steeds verliefd
op papa? Wanneer mag ik nou eens?”
(meisje 4 jaar).
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DE TAAK VAN VADER
Een vader is onmisbaar. Gelukkig proberen de meeste vaders naast hun werk en andere
bezigheden ook in hun gezin aanwezig te zijn. Drie dingen zijn daarbij belangrijk:
Betrokkenheid
Neem je als vader tijd om van je kinderen te genieten? Dat kan door naar ze te kijken, met ze
te spelen en blij te zijn met een goed cijfer voor school of interesse te tonen als je dochter
hele verhalen heeft over haar vriendinnen. Weet je dat het belangrijk is dat deze aandacht
onvoorwaardelijk is? Dan neem je de kinderen zoals ze zijn en niet zoals je wilt dat ze zijn.
Hoe toon je je betrokkenheid bij (de bezigheden van) je vrouw? Weet je wat haar bezighoudt
in haar taak als moeder en als persoon? Het is als vader soms moeilijk voor te stellen hoe het
is om de hele dag bezig te zijn met de huishouding en jullie kinderen. Vraag ernaar en neem
ook een taak voor je rekening. Neem dagelijks tijd voor elkaar.
Communicatie
Als man ben je gericht op oplossingen. Een vrouw wil graag haar verhaal en emotie kwijt. Het
is belangrijk om rekening te houden met onderlinge verschillen. Waardeer de sterke kanten
van je vrouw. Geef bijvoorbeeld eens een compliment over het eten of over de opvoeding.
Natuurlijk mag je ook best positieve en/of opbouwende feedback geven.
Zorg voor humor, hartelijkheid, een glimlach en een knipoog. Neem de tijd voor een gesprekje
met je kinderen en breng de kinderen regelmatig naar bed. Dat is leuk en het verstevigt de
band. Jouw rol doet er zeker toe.
Verantwoordelijkheid
Hoe wil je als vader dat je kinderen later aan je terugdenken? Wat voor vader ben je voor hen
geweest? Onderzoek wat je taak als vader is. Wat staat erover in de Bijbel en wat houdt de
doopbelofte in? Het is je taak om je kinderen dingen aan en af te leren, maar dat gaat niet
zonder voorleven. Als vader heb je een voorbeeldfunctie: je bent een voorbeeld in hoe je met
je vrouw, je kinderen en met anderen omgaat. Vooral voor je zoon(s) ben je identificatiefiguur. Je bent als vader verantwoordelijk voor je vrouw en kinderen, voor hun welzijn en
ontwikkeling. Stimuleer je kinderen tot zelfstandigheid; geef hun ruimte en
verantwoordelijkheden en doe zelf soms een stapje terug.

HELDERE SPIEGEL
Als u eer van uw kinderen wilt hebben, geef
ze dan een goed voorbeeld. Kinderen
hebben geen achting voor hun ouders, als
het leven van die ouders in strijd is met hun
voorschriften. (…) Als ze hun kinderen
voorhouden de Heere te vrezen, terwijl ze
zelf een los leven leiden. Als u wilt dat uw
kinderen u eren, geef hun dan een
voorbeeld van heiligheid. Een vader is een
spiegel, waarvoor het kind dikwijls staat om
zichzelf te bekijken. Laat die spiegel helder
zijn en niet vol vlekken. Ouders behoren in
hun hele leven zich correct te gedragen,
opdat zij geen aanleiding geven dat hun
kinderen, net als de dienaar van Plato,
tegen hen zeggen: “Mijn heer heeft een
boek geschreven tegen haastige toorn,
maar hij is zelf driftig.” Of zoals een zoon
eens tegen zijn vader zei: “Als ik kwaad
gedaan heb, heb ik het van u geleerd.”
Citaat van Thomas Watson
www.koc.nu
toegang@koc.nu
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IN DE SPEELTUIN

KNUTSELTIP

Mark en Annelies zijn met hun kinderen in
de speeltuin. Floris van bijna 4 jaar klimt
steeds hoger op het klimtoestel. Vader
staat er trots bij en moedigt Floris aan om
nog een stapje hoger te gaan. Moeder vindt
het maar eng om Floris zo hoog te zien
klimmen en zegt tegen Mark dat hij Floris
naar beneden moet halen. Herkenbaar
voor u?
Over het algemeen zijn moeders meer
beschermend
en
vaders
meer
bemoedigend. Kinderen hebben beiden
nodig. Als je bezorgd bent, ben je alert. Dit
is nodig om je kind de veiligheid te bieden
die het nodig heeft. Door je kind te
beschermen, blijf je verbinding houden en
voelt je kind dat je geïnteresseerd bent.
Het is belangrijk dat je een balans vindt
tussen het beschermen en het loslaten van
je kind zodat het stukje bij beetje de eigen
identiteit vindt.
Opvoeden betekent stukje bij beetje
loslaten. Als ouder bepaal je wanneer en in
hoeverre je het kind loslaat. Belangrijk
hierbij is dat je luistert naar je eigen
gevoel, kijkt naar je kind en probeert in te
schatten waarom je kind onafhankelijk wil
zijn. Door los te laten, erken je de
eigenheid van je kind. Met vallen en
opstaan worden ze groot.

We hebben een knutseltip voor je om papa
en/of mama te verrassen in de komende
zomervakantie:

 Teken je hand op een gekleurd papier
en knip het uit. Doe dit 6 keer. Het is
leuk als je verschillende kleuren papier
gebruikt.
 Bedenk 3 leuke of lieve dingen over
papa en mama, bijvoorbeeld: “U bent
de allerliefste papa” of “Mama, U
maakt me blij als we samen koekjes
bakken”. Schrijf elke zin op een
papieren hand. Versier de handen met
een leuke tekening of foto, maar zorg
wel dat je de tekst nog goed kunt
lezen.
 Bedenk 3 klusjes die je kunt doen voor
papa of mama, bijvoorbeeld: “Ik maak
een kopje koffie voor u klaar” of “Ik
help u om de auto te wassen”. Schrijf
deze klusjes op de overgebleven
handen. Op elke hand 1 klusje. Versier
de handen met tekeningetjes of
stickers.
 Maak de handen aan elkaar vast met
een nietje aan de kant van de pols.
Je verrassing is klaar! Vraag of papa of
mama een krul op de hand zetten als de
klus klaar is.
Je kunt ook anderen verrassen met zo’n
gezellige hand, zoals je opa of oma, een
oom of tante, een broer of zus. Misschien
kunnen vaders en moeders ook zo'n hand
maken
voor
hun
kinderen,
met
complimenten en/of leuke activiteiten die
de kinderen mogen verzilveren. Wat voor
leuke ideeën heb jij?

www.koc.nu
toegang@koc.nu
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ZOMERS RECEPT
•
•
•
•
•
•
•

75 g ongezouten roomboter
100 g lange vingers
1¾ g espressostick
150 g mascarpone
250 g volle kwark
2 el poedersuiker
125 g frambozen

Doe de boter in een steelpan en laat op laag vuur
smelten. Neem van het vuur. Doe de lange vingers in
een keukenmachine en maal fijn. Er mogen wat
stukjes in zitten. Meng de boter, lange vingers en
koffiepoeder door elkaar. Verdeel over de glazen en
druk aan.
Meng de mascarpone, kwark en poedersuiker door
elkaar. Verdeel voorzichtig over de glazen. Zet 30
min. in de koelkast, zodat de bodem een beetje
opstijft. Verdeel de frambozen over de glazen: zet ze
rechtop. Serveer direct.

• KOContact is terug te lezen
op de website:
https://kocdiensten.nu/koco
ntact/

HULP NODIG?
Neem contact met ons op als u vragen of
zorgen hebt over uw kind.
Wanneer u vragen heeft of u wilt zich
aanmelden voor diagnostiek, begeleiding of
behandeling, stuurt u een mail naar
toegang@koc.nu met vermelding van uw
naam en telefoonnummer.

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