
Zaterdag 27 september - Hilversum
www.opgoeisyposium.nl 

voor alle opvoeders:
(goot)ouders, leerkrachten,

jeugdwerkers, gezondheidswerkers,
pastoraal werkenden en

geïnteresseerden

  met:
• Gasten uit binnen- en buitenland
• Praktische handreikingen
• Lunch met ontoeting
• Formgesprek

als opGAVE
seksualiteit

opGROEIsymposium
Praktische inforatie en aanmelden
Het syposium vindt plaats op zaterdag 27 september 2014 
in het Sint-Annagebouw op het terein van de Sint-Vits-
kerk, Emmastaat 5 te Hilversum. 

Het gebouw lig achter de kerk en is te bereiken via het 
kerkplein. Daar is ook parkeergelegenheid. 

Openbaar veroer
De Sint-Vitskerk lig op loopafstand van het teinstation 
van Hilversum. In circa 5 minuten loopt u via de staat 
Schapenkamp naar het Sint-Annagebouw.

Kosten
Deelname aan het syposium kost € 25,- p.p.
Hierbij is een geheel verzorgde lunch inbegepen.
Er is geen kinderrogamma of -opvang voorzien.Er is geen kinderrogamma of -opvang voorzien.

Aanmelden
Aanmelden zo spoedig mogelijk, tot uiterlijk 15 september 
via het aanmeldforulier op de site 
www.opgoeisyposium.nl

Inforatie
www.opgoeisyposium.nl
info@opgoeisyposium.nlinfo@opgoeisyposium.nl

“Laat mij in alle eenvoud tot de gezinnen in Nederland 
zeggen hoe belangijk hun taak is voor de ontlooiing
van de mens. In de schoot van een hecht gezin leer men 
bemind te worden, anderen lief te hebben en ook zichzelf.
In het gezin vererst men de persoonlijke vrijheid en het
onderscheidingsverogen, die eroor kunnen zorgen
dat men niet de speelbal wordt van schadelijke sociale
pressie. Dankzij de rijpheid, waaroe men in het gezinpressie. Dankzij de rijpheid, waaroe men in het gezin
is gekomen, kan men een positieve bijdrage leveren
aan een menselijke en christelijke maatschappij.”

H. Johannes Paulus II, 14 mei 1985 tijdens zijn bezoek aan Nederland

opGROEIsyposium
Het opGROEIsyposium is een initiatief van een aantal
pariculieren en enkele organisaties die actief zijn op het
gebied van gezin&opvoeding, waaronder ‘Samuel Advies’,
‘Institut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding’ (IHGO)
en de afdeling ‘Huwelijk&Gezin’ van Bisdom Roerond.

Seksualiteit als opGAVESeksualiteit als opGAVE
Het syposium biedt opvoeders de gelegenheid zichzelf te
verdiepen in hun mooie en belangijke taak om kinderen
de weg te wijzen in de wereld van het ‘man’ en ‘vrouw’ zijn,
in het licht van onze verbondenheid met God, onze Schepper.



Dagoorzier is Marc Demandt, betokken bij activiteiten
voor jeugd, jongeren en gezinnen in Bisdom Roerond

Nadere details op www.opgoeisyposium.nl

Marha Hoffenkamp is theologisch
medewerker bij Bisdom Anteren.
Ze was  jarenlang moderator van
het rk Sint-Laurenscollege
Roerdam en schreef het boek
‘Mijn school is katholiek!’

Kees van der Staaij is Tweede
Kamerlid voor de SGP en sinds 2010
actievoorzier. Hij pleit geregeld
voor het belang van christelijke
waarden rondom huwelijk & gezin
en de rechten van ouders.

Gabriella Buira, moeder van
vijf kinderen, is logopediste.
Zij is gefascineerd door de
zoektocht naar de eenheid tssen
geest, ziel en lichaam en hoe je
dat concreet kunt maken in je
eigen leven en de opvoeding.eigen leven en de opvoeding.

William Newton is hoogleraar
Pastorale Theologie aan het Inter-
nationaal Theologisch Institut in
Oostenrijk. Hij publiceer en geest
lezingen over huwelijk, seksualiteit
en de Theologie van het Lichaam.

Enkele sprekers
Vanaf 10.00 uur staan de koffie en thee klaar.

10.30 uur   Lezing I
‘Het plan van God voor de mens’
Door prof. William Newton
De lezing wordt simultaan veraald

11.30 uur   Lezing II
‘Hoe kijken we vanuit dit plan naar onze kinderen?’‘Hoe kijken we vanuit dit plan naar onze kinderen?’
Door Gabriella Buira

12.15 uur   Lunchpauze
Tijdens de lunch bestaat de mogelijkheid in deelgoepen 
in gesprek te gaan over de lezingen

13.15 uur   Lezing III
‘De maatschappij, de praktijk waarin we kinderen opvoeden’
Door Kees van der StaaijDoor Kees van der Staaij

14.00 uur  Mini-lezingen
waarin veel praktische handreikingen worden gedaan. 
Deelnemers kunnen kiezen uit ondereren als weer-
baarheid, de rol van het gezin en van de school, en de
invloed van seks op de hersenen.
Sprekers zijn onder meer: Piere Heralsteen (Vlaanderen),
Marha Hoffenkamp, Monica Merens & Kees van Helden

15.00 uur   Form met sprekers
onder leiding van Marha Hoffenkamp

15.30 uur   Afsluiting met gebed

Aansluitend borel tot 16.30 uur

Programma
Kinderen begeleiden op hun weg naar volwassenheid is 
een prachtige en belangijke taak. Kinderen opvoeden tot 
zelewuste mensen is een (z)ware opgave. Zeker wanneer 
het gaat om seksualiteit: die prachtige gave om uitdrk-
king te geven aan de liefde en het leven door te geven. 

Met kinderen praten over seksualiteit is niet altijd eenvoudig. 
Het raakt immers aan het meest wezenlijke van je bestaan 
en dat van je eigen kind, of het kind dat aan jouw verant-
woordelijkheid is toeverouwd. Het hang direct samen 
met de vraag hoe je aankijkt tegen wie je bent, als man, als 
vrouw, als kind van God, als geëngageerde deelnemer aan 
de samenleving.

De balans vinden tssen wat het kind op een zeker 
moment nodig heest en wat het aankan, is een van gootste 
uitdagingen waar opvoeders voor staan. Zeker in een 
wereld waar inforatie en opinies over seksualiteit zo 
ontaal worden geventileerd en je als opvoeder soms het 
gevoel krijg buiten spel te worden gezet.

Het opGROEIsyposium wil opvoeders de gelegenheid Het opGROEIsyposium wil opvoeders de gelegenheid 
bieden zichzelf bewust af te vragen waar zij staan en
waaroe zij geroepen zijn ten aanzien van elkaar, ten
aanzien van de kinderen die aan hen zijn toeverouwd,
en ten aanzien van God.

opGroeien


