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Informatie en contact

•    06 - 53 41 93 86
•    info@katholiekegezinnen.nl
•    www.katholiekegezinnen.nl
•    Facebook.com/katholiekegezinnen

begin:

einde:

locatie:

aanmelden:

bijdrage:



Spreker

Voor dit weekend hebben we Rector Patrick
Kuipers uit Utrecht uitgenodigd om ons uit te
leggen wat het betekent om een radicale
keuze voor Jezus te maken. Hij bespreekt
met ons of we ons van de opdracht bewust zijn dat ook wij de roemet ons of we ons van de opdracht bewust zijn dat ook wij de roe-
ping hebben om de Blijde Boodschap uit te dragen. En ook hoe we 
dat kunnen doen naar onze kinderen en onze omgeving. Op zon- 
dag gaat kapelaan Luc Simons in op de vraag welke zending we 
als ouders hebben om van onze kinderen goede christenen te maken.

Welkom

Voor de drieëntwintigste keer gaat de Stichting Katholieke Gezinsweeken-
den (SKG) een gezinsweekend houden. Dit jaar opnieuw op de nieuwe
locatie, in SOMEREN! “Wat een goede keuze”, aldus een van de ouders. 
“Schitterende accommodatie, met heerlijke kamers, fijn sanitair en een 
prachtig buitenverblijf, waar je ook heerlijk overdekt buiten kan zitten.”

Dit jaar komen we samen rond het thema:

“Heer, naar wie zouden wij gaan?”
(Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven
en weten dat Gij de Heilige Gods zijt. - Joh. 6, 68.69)

Vragen wij ons wel eens af waar of naar wie we zouden moeten gaan als Vragen wij ons wel eens af waar of naar wie we zouden moeten gaan als 
we Jezus niet zouden kennen? Het is voor ons misschien wel zelfsprekend 
dat wij volgeling van Jezus zijn, maar hebben ook wij echt de bewuste 
keuze gemaakt voor Jezus, zoals Simon Petrus dit in zijn antwoord aan 
Jezus doet?

Maar het katholieke gezinsweekend gaat niet alleen over inhoudelijke en Maar het katholieke gezinsweekend gaat niet alleen over inhoudelijke en 
spirituele verdieping. Ook kun je hier even heerlijk ‘katholiek opladen’ met 
andere gezinnen. Of, zoals een moeder zei: “Het is echt een verrijking om 
onze kinderen te zien voetballen, bidden en zingen met vriendjes en vrien-
dinnetjes die ook geloofsgenootjes zijn. Hier ontbijten we met andere 
ouders die dezelfde levensvragen hebben als wij. Die tegen dezelfde 
dingen aanlopen. Het is fijn om dat hier te delen. Om van elkaar te leren en 
als gezin samen te groeien in een heel gezellig en inspiratievol weekend.” als gezin samen te groeien in een heel gezellig en inspiratievol weekend.” 
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