Hou van je huwelijk
Algemeen
Het programma ‘Hou van je Huwelijk’ leert u als te werken met het gelijknamige programma voor
huwelijkscursussen of – kringen in uw gemeente. Een nieuw programma. Was dat nodig dan? De ontwerpers
van dit nieuwe programma realiseren zich dat er meerdere programma’s voor huwelijkscursussen
verkrijgbaar zijn. Op basis van onderzoek naar huwelijksproblematiek door het Centrum voor
Samenlevingvraagstukken is dit programma ontwikkeld. Aan dit programma ligt een gereformeerde
mensvisie ten grondslag. ‘Verantwoordelijkheid’ en “verantwoordelijkheidsgebieden” zijn hierin
kernbegrippen die het mogelijk maken om óók over thema’s waarin het programma dan net even niet
voorziet, toch met echtparen in gesprek te gaan. Deze eigenschap maakt dit nieuwe programma uniek.
Doel van het programma
Na deelname aan dit programma hebt u als deelnemer:
•
Inzicht deze Bijbelse, gereformeerde mensvisie en inzicht in de betekenis daarvan voor het
“startkapitaal” en voor “verantwoordelijkheidgebieden” voor de vormgeving van de huwelijks- en
gezinsrelatie.
•
Inzicht in maatschappelijke tendensen en de invloed daar van op huwelijken
•
Inzicht in de opbouw en de werkvormen van de huwelijkscursus “Hou van je Huwelijk”
Na deelname aan dit programma bent u inhoudelijk geëquipeerd om het cursusprogramma in uw gemeente
uit te voeren.
Programma op hoofdlijnen
De opbouw van het programma in drie sessies is als volgt:
1.

Sessie 1: Mensvisie, verantwoordelijkheid, startkapitaal en verantwoordelijkheidsgebieden
U maakt kennis met de Bijbelse, de gereformeerde mensvisie die aan dit programma ten grondslag ligt
de mens door God geschapen als een verantwoordelijk wezen. U ontdekt hoe deze
“verantwoordelijkheid” een rol speelt in het “startkapitaal” waarmee partners het huwelijk beginnen.
Vervolgens ziet u hoe deze verantwoordelijkheid zich uitstrekt over vier domeinen. Ook ontdekt u hoe
“erfenissen” en “schuldvragen” vanuit het verleden een rol spelen.

2.

Sessie 2: De verantwoordelijkheidsgebieden uitgewerkt
U hebt in de 1e sessie o.a. kennis gemaakt met vier gebieden waarop huwelijkspartners hun
verantwoordelijkheid hebben te nemen. Gezag/zeggenschap, Omgang/betrokkenheid, Sociale
interactie en Creativiteit/creatuurlijkheid. Deze vier gebieden, maar vooral de mate waarin partners hier
verantwoordelijkheid nemen, hebben grote invloed de invulling van de huwelijks- en de gezinsrelatie.
Tijdens deze sessie maakt u zich de achtergronden hiervan eigen en ontdekt u hoe deze thema’s
uitgewerkt zijn in het programma voor de huwelijkscursus.

3.

Sessie 3: ‘Hou van je Huwelijk’ – programma in uitvoering
U hebt zich in de voorgaande sessies de inhoudelijkheid eigen gemaakt. Voor een succesvolle
uitvoering van een huwelijksprogramma is echter meer nodig: het kunnen begeleiden van groepen en
het voeren van gesprekken. U ziet in deze 3e sessie wat uitvoering van dit programma van u vraagt, u
oefent en bespreekt specifieke, lastige situaties. Zo ontwikkelt u uw communicatieve competenties
verder.

Bij deelname aan deze cursus vult u verschillende vragenlijsten in die u inzicht geven in uw persoonlijke
communicatiestijl.
Kosten van deelname
Kosten van deelname aan dit programma bedragen 250 euro per persoon, inclusief verzorging en
materiaalkosten. Bij een training op basis van open inschrijving geldt een minimumaantal van acht
deelnemers. Het programma is ook bij uitstek geschikt om in uw gemeente, dus ter plaatse, uit te voeren. Na
een intakegesprek wordt het programma toegespitst op uw situatie.
Gesprek
Twijfelt u over deelname aan deze cursus of wilt u meer weten? Maak gerust een afspraak voor een gesprek
of een presentatie over de cursus Hou van je huwelijk. De presentatie of het gesprek is uiteraard geheel
vrijblijvend en kan op locatie worden verzorgd.
Informatie
Mail voor opgave of meer informatie naar academietheologie@gh-gpc.nl. Ook kunt u telefonisch contact
opnemen met Hayo Wijma en Annemiek de Jonge, tel. 038 - 425 55 42.

