Korte terugblik op vijf avonden Family Builders…

Een tijdje geleden heb ik de cursus Family Builders gevolgd. In ons gezin zijn we bewust
bezig met geloofsopvoeding. Elke week hebben we een gezinsmoment op zondag.
Daarnaast zingen we regelmatig met elkaar, hebben gesprekken over de Heere en over
dingen uit de Bijbel. Als ouders ontdekken we steeds meer hoe mooi het is om, juist ook aan
jonge kinderen, door te geven Wie de Heere is en om actief met elkaar bezig te zijn rondom
Gods Woord. Voor de gezinsmomenten zoek ik regelmatig op internet naar goede ideeën en
zo kwam ik terecht op de site van Generatio. Ik ben blij dat ik kennis mocht maken met deze
stichting.
Eigenlijk zouden alle ouders de cursus Family Builders moeten volgen als ze bewust bezig
willen zijn met geloofsopvoeding. Ik vond het fijn om na te denken over wat je van huis uit
van je ouders hebt meegekregen aan geestelijke, sociale of emotionele bagage.
Tijdens de eerste cursusavond kwam aan bod hoe belangrijk het is om als man en vrouw te
weten wat je ‘erfgoed’ is en samen te bespreken wat je daarvan door wilt geven aan je
kinderen. Je bent meteen enthousiast om actief aan de slag te gaan in je gezin, maar ziet
ook uit naar de tweede avond. Je leert op welke manier je in je gezin een klimaat kunt
creëren dat een geur van liefde voortbrengt. Dat is de beste basis van waaruit je samen met
je kinderen gaat ontdekken Wie de Heere is en wat Hij ons leert in Zijn Woord! Het is mooi
dat de cursus Family Builders je steeds een stapje verder brengt in het vormgeven van een
liefdevol en veilig gezinsklimaat, waarin God de hoogste plaats inneemt.
Na elke avond zit je vol met goede voornemens en ideeën, maar hoe je daar nu in je gezin
mee aan de slag gaat is soms nog lastig. Daarom was het fijn dat er tijdens de derde en
vierde avond aandacht werd besteed aan praktische invullingen van je goede voornemens.
Denk hierbij aan tradities in je gezin… Dit klinkt heel ouderwets, maar bij de cursus gaan je
ogen open voor de actualiteit van gezinstradities en de grote waarde ervan! De avond over
gezinsmomenten was ook leuk. Voor beginners een uitdaging, voor gevorderden erg leuk om
ideeën uit te wisselen. De laatste les heb ik als erg waardevol ervaren. Wat verwachten
vrouwen nu eigenlijk van hun man als vader? En hoe ziet de ideale moeder eruit voor de
man? Het was fijn om van gedachten te wisselen met anderen en te zien hoe velen met
dezelfde dingen worstelen. Maar ook goed om te zien hoe iedereen ernaar verlangt om een
vader of moeder te zijn zoals God het bedoeld heeft.
Ik denk dat de cursus Family Builders daar een prachtige bijdrage aan levert. Hartelijk
bedankt!
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