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Inleiding

Als wij één woord moeten kiezen bij het terugkijken op het afgelopen seizoen, 
dan past het woord “dankbaar” het beste. 
Het is namelijk geen overdrijven als we zeggen dat we met alle verschillende 
onderdelen toch honderden mensen hebben bereikt met een pakkende, 
leidende en inspirerende boodschap uit de Bijbel. En hoewel het mooi is dat 
die honderden met name uit de zes deelnemende gemeenten komen - het 
wordt nog mooier als we beseffen dat dit eigenlijk niet eens zo is: ons bereik 
is namelijk nog veel groter! Er wordt “in den lande” positief gepraat over 
wat er gebeurt in de Monden! Niet dat het gaat om “ons,” maar wel om ons 
getuigenis. Namelijk het getuigenis van Psalm 133: hoe goed en liefelijk het is als 
broeders en zuster samen wonen. Samen wonen en schuilen onder Gods vleugels, 
samen ontdekkend wat Hij wil zeggen tot Zijn kinderen. U wordt opnieuw van 
harte uitgenodigd om dat feest mee te maken in dit nieuwe seizoen. Wij zijn 
ontzettend dankbaar dat we opnieuw zo’n divers aanbod bij elkaar mochten 
sprokkelen en dat de Heer voorziet in zoveel diverse, gezamenlijke wegen 
om Zijn Koninkrijk te laten komen in de Monden. “Komt, ziet, hoe goed en hoe 
liefelijk het is!”

Met vriendelijke groeten van de contactpersonen,
ds. Alex van Elten
 PG Nw. Weerdinge - Roswinkel   |  0591-527353  |  www.pgnwr.info
ds. Timothy Alkema
 BG Nw. Weerdinge  |  06-49219173  |  www.deopenpoort.nl
ds. Helmut Thon
 PG Valthe - Valthermond  |  06-40774489 | www.pgvv.nl
br. Gert Stap
 BG Valthermond  |  06-30038409  |  www.bgvonline.nl
zr. Herma Boerema
 PG Exloërmond  | 0599-671309  |  www.pkn-exloermond.nl
ds. Maurits Luth
 BG 2e Exloërmond (en BG Valthermond)  |  06-10151777  |  www.bgte.nl
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  Vraag & antwoord

Moet ik mij ergens opgeven?

Ja, graag! Per onderdeel staat een email-adres aangegeven waar de 
aanmelding heen mag worden gestuurd (bij voorkeur ook je kerkelijke 
gemeente vermelden, als je ergens lid bent). Aanmelden helpt ons enorm, met 
name ook als er sprake is van maaltijden en materiaal dat we moeten bestellen. 
Als e-mailen geen optie is dan kan een telefoontje ook, natuurlijk (zie onderaan 
de Inleiding).

Kan ik iemand van buiten mijn gemeente meenemen?

Dat kan zeker - graag zelfs! Het Leerhuis draagt de naam “De Open Monden,” 
dus dat impliceert vrije toegang. Bij sommige onderdelen bijvoorbeeld is 
dat zelfs volledig de bedoeling! De Leerhuis-onderdelen zijn in veel gevallen 
misschien wel juist een “laagdrempelige” manier voor mensen die normaal geen 
kerk bezoeken.

Zijn er kosten aan verbonden?

Iedereen die wil deelnemen, moet kunnen deelnemen. Voor de meeste 
onderdelen zullen de kosten ook door de zes deelnemende gemeenten worden 
gedragen. Waar in een enkel geval in materiaal of een maaltijd moet worden 
voorzien is er de mogelijkheid om daar vrijwillig door een giften-pot ter plaatse 
aan bij te dragen. 
Daarnaast kunt u het werk van Leerhuis De Open Monden ook ondersteunen 
door een gift over te maken op NL28RABO 034 595 1603, 
t.n.v. “Bapt. Gem. De Open Poort,” onder vermelding van “gift leerhuis.”
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Op basis waarvan wordt het aanbod aangeboden?

De Bijbel als Gods Woord is per definitie het uitgangspunt voor elk onderdeel; 
bij de Bron vinden wij elkaar. Waar er theologische verschillen, voorkeuren of 
smaken naar voren komen verwachten we dat we daardoor positief worden 
uitgedaagd tot verder nadenken en geloofsgroei. In dit seizoen hebben we 
bewust willen insteken op geloofsgroei (Youth Alpha), relaties (huwelijk en 
gezin) en een aantal zaken die spelen in alle gemeenten (ethiek, zorg voor 
ouderen, Bijbelstudies, eenheid). 

Bij wie kan ik terecht voor vragen, meer informatie of 
suggesties ter verbetering?

Per onderdeel is er een contactpersoon aangegeven, daar kunt u allereerst 
terecht voor vragen. Maar ook waarderen wij het enorm als u mogelijkheden 
ziet voor verbetering en deze wil doorgeven. Dus schroom niet deze aan ons 
te melden - zo leren we namelijk in en van dit Leerhuis. Voor meer algemene 
vragen kunt ook contact opnemen met Maurits Luth. 

Waar kan ik mijn feedback kwijt?

Achterin dit boekje is een evaluatieformulier te vinden dat u uit kunt 
knippen. Hetzelfde formulier is ook online op de websites van de gemeenten 
te vinden. Deze ingevulde formulieren kunt u inleveren bij de leiding van het 
desbetreffende Leerhuis-onderdeel.
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  Terugblik op het vorige seizoen 
 

“Tijdens ‘Actualiteit of eindtijd?’ werd mij duidelijk dat er nog veel is te doen. 
Niet met de armen over elkaar zitten, maar zorg toch dat ieder het weet: dat 
Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden. Het is voor 
mij persoonlijk nog meer reden geweest om heiliging na te jagen.”

“Er achter komen dat anderen eigenlijk met precies dezelfde vragen zitten 
(uit hele andere kerken!) werkt erg bevrijdend. En dat sommigen dan ook nog 
een antwoord hebben gevonden is helemaal bemoedigend. Dat is de kracht van 
samen leren.”

 “Ik had een paar jaar geleden niet durven dromen dat we zoiets moois 
als het Leerhuis samen konden organiseren.”

“Zicht op rouw: precies dat heb ik ontvangen. Dat maakt het nu niet 
makkelijker, maar wel begrijpelijker. Mijn verdriet mag er nu meer zijn - 
en dat nu te weten maakt het toch wel alsnog een klein beetje makkelijker.”

“Het Leerhuis is een goede plek om God en elkaar beter te leren kennen. 
Het verrijkt je geloof en je leven, maar vooral je relatie met God. Ga in het 
nieuwe seizoen de uitdaging aan met God, met de ander en met jezelf.”
    
“Tijdens ‘De Bijbel zelf aan het woord’ behandelden we de brief van Paulus 
aan de Filippenzen. Dat was een ontdekkingsreis met veel verrassingen. 
Een verfrissende en een nieuwe kijk op het lezen in de Bijbel. 
Voor mij is het nu: eerst kauwen op de Bijbelteksten en dan in alle rust 
herkauwen totdat naar boven komt wat God persoonlijk tegen mij wil zeggen. 
Ik heb erg genoten van Gerda’s enthousiasme.”
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“Samen ook de moeilijke dingen van het leven delen is voor ieder mens van 
‘levensbelang.’ Dit delen is heel goed mogelijk in de christelijke gemeenten.”

“Heel leuk, leerzaam en gezellig om elkaar als verschillende gemeenten te 
ontmoeten, dit is goed en zouden we vaker moeten doen.”
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  1. Eén kerk ?/!

              

Data, tijd & locatie:   dinsdag 18 september 2018
        In BG Nw. Weerdinge, Gedempte Achterdiep 18
        19.45 - 21.30 uur
Leiding:      Alex van Elten, Timothy Alkema
Contactpersoon:    Timothy Alkema
Opgave via:     voorganger@deopenpoort.nl  
   
Afgelopen seizoen hebben er voor het eerst drie Protestantse Gemeenten en drie 
Baptisten Gemeenten samengewerkt in het Leerhuis De Open Monden. 
We zijn God dankbaar voor deze interkerkelijke samenwerking waarbij 
eenheid niet alleen zichtbaar is, maar ook wordt beleefd. Er bestaan natuurlijk 
ook onderlinge verschillen tussen de verschillende gemeenten. Daarom gaan 
twee predikanten met elkaar en met de zaal in gesprek naar aanleiding van de 
Bijbel en onze eigen kerkelijke tradities over de eenheid van de gemeente van 
Jezus Christus. 

Vertrekpunt is daarbij wat we lezen in Efeziërs 4:2-6, “Wees steeds bescheiden, 
zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de 
samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 
één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één 
Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door 
allen en in allen is.”
Uiteindelijk draait het gesprek op deze avond om die eenheid in de praktijk. 
Zou de conclusie moeten zijn dat er één kerk per dorp is of zou moeten zijn? 
Hoe zit het dan met die “ene doop”? We hopen met deze dialoog als gemeenten 
dichter bij elkaar te komen. Doet u mee aan dit gesprek? U bent welkom om te 
luisteren en mee te praten. Een mooie concrete kans om u in te spannen voor de 
eenheid van de kerk!
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  2. Holy Crêpe

                     

Data, tijd & locatie:   dinsdag 25 september; 2, 9, 16, 23, 30 oktober 2018
        In BG 2e Exloërmond, Zuiderdiep 85
        18.00 - 20.30 uur
Leiding:      Maurits Luth
Contactpersoon:    Maurits Luth
Opgave via:     voorganger@bgte.nl, vóór 18 september 2018
        Maximaal 10 deelnemers

Zes avonden om in ontspannen sfeer de maaltijd en ons leven met elkaar te 
delen - om op geloofsavontuur te gaan!. 
Wat we gaan eten? In ieder geval “crêpes” (pankouk)! 
Waar we het over gaan hebben? Over de zin en onzin (“crap”) van geloven. 

Waarom zou je eigenlijk wel of niet geloven?
Moet je je verstand uitzetten als je in de Bijbel zou geloven?
Is Jezus gewoon een slimme rabbijn of kunnen we nog meer van Hem 
verwachten? 
En de kerk: is dat meer dan een club schijnheiligen die houden van instituten, 
regels en tradities?

Het gesprek zal centraal staan, waarbij we het afwisselen met input van een 
gesproken tekst en een videofragment of twee. 
Wegens succes herhaald!
Open voor iedereen die zoekt, voor iedereen die klaar is om kritisch na te 
denken, voor iedereen die wel eens samen wil gaan twijfelen... 
Kom alleen of juist samen! Opgave is beperkt, dus wacht niet!
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  3. Huwelijks-marathon (24 uur)

                

Data, tijd & locatie:   vrijdag 12 (19.00 uur) - zaterdag 13 oktober 2018
        (19.00 uur) (thuis overnachten)
        In BG Nw. Weerdinge, Gedempte Achterdiep 18
Leiding:      Maurits Luth, Timothy Alkema, Josee Veldkamp
Contactpersoon:    Timothy Alkema
Opgave via:     voorganger@deopenpoort.nl, vóór 27 september 2018

Vanaf het eerste seizoen van het Leerhuis bestaat de wens om een 
huwelijkscursus aan te bieden. Dit jaar gaan we dat doen in de vorm van een 
“huwelijks-marathon” van 24 uur. De “marathon” is misschien wel een mooi 
beeld als we nadenken over het huwelijk. Voordat je een marathon gaat lopen 
is de voorbereiding erg belangrijk. Maar gedurende de wedstrijd blijken er ook 
opeens genoeg uitdagingen... 
Daarom is deze huwelijksmarathon voor echtparen die nog maar kort of al 
lang met elkaar op weg zijn een mooie kans om aan hun huwelijk te werken. 
Sommige mannen denken misschien: “Is het nodig om te werken aan je 
huwelijk?” “Ja,” zegt Mark Gunger die een huwelijkscursus heeft geschreven, 
waar we ook een paar bijzondere videofragmenten van zullen gebruiken. 
In verband met werken aan je huwelijk noemt Gunger één van zijn favoriete 
Bijbelteksten, namelijk Spreuken 14:4, “Als er geen runderen zijn, kan de 
voederbak leeg blijven, de kracht van ossen biedt een rijke oogst.” Over dit 
vers zegt hij dat het duidelijk is wat het betekent. Als je een rund hebt (lees: 
huwelijkspartner) levert je dat veel op! Maar als je een os houdt, dan moet je 
ook de mest opruimen. Kortom: werken aan je huwelijk! Hopelijk zijn jullie, als 
echtpaar, daarvan overtuigd en pakken jullie de kans om mee te doen. Samen 
ontdekken wat voor verschil Jezus maakt in je huwelijk, in alle vrijheid en 
ontspannenheid, met alle ruimte voor jullie twee! “Happy wife, happy life!”
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  4. Pastoraat +  : Wijs grijs worden

                     

Data, tijd & locatie:   zaterdag 27 oktober 2018
        In BG 2e Exloërmond, Zuiderdiep 85
        10.00 - 15.00 uur
        Zelf lunch meenemen
Leiding:      Wout Huizing 
Contactpersoon:    Maurits Luth
Opgave via:     voorganger@bgte.nl, vóór 20 oktober 2018

Wout Huizing zal ons inleiden in de verschillende fases van het ouder worden 
en de vragen die dit met zich meebrengt. De inzichten hierover zullen 
ondersteunend kunnen zijn in het zelf ouder worden, maar ook en juist met 
betrekking tot het pastoraal op weg helpen van ouderen in de gemeenten en 
daarbuiten. Welke verhalen vertellen onze ouderen en hoe interpreteren we 
die?

Daarnaast zal er ruimte zijn voor vragen, gedachten, gesprekken en cases, ook 
over actuele zaken (denk aan de discussie over “voltooid leven”) en staan we stil 
bij de pastorale zorg rondom het sterfbed.

Wout Huizing is docent aan het Baptisten Seminarium te Amsterdam en 
geeft al jaren les in de pastorale vakken. Zelf is hij erg bewogen met ouderen 
en hun levensvragen. Dit komt mede tot uiting in zijn colleges, literatuur, 
projecten, maar ook bij zijn werk voor de Baptisten Unie en in zijn werk als 
stafmedewerker bij Reliëf, een christelijke vereniging van zorgaanbieders.
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  5. Eindtijd & Israël 

          

Data, tijd & locatie:   donderdag 1, 15, 29 november 2018
        In BG Valthermond, Wilhelminalaan 2
        19.30 - 21.30 uur.
Leiding:      Arnold Wagenmakers
Contactpersoon:    Gert Stap
Opgave via:     gertstap@ziggo.nl

Op veler verzoek zal Arnold Wagenmakers - voormalig leraar biologie, natuur- en 
scheikunde én voorganger - ook dit seizoen een boeiende presentatie houden over 
de tijd waarin wij leven. Dit keer betreft het drie avonden.
In de bijbel wordt vele malen gesproken over de ‘eindtijd’ en over Jezus’ 
wederkomst. Wat betreft de tekenen daarvan, maakt Jezus zelf de vergelijking met 
de weeën van een zwangere vrouw.  Ze komen steeds frequenter en nemen toe in 
hevigheid. Hoe herkennen we die tekenen? 
Is de klimaatverandering een eindtijdteken? Zien we nu al voorboden van het 
merkteken uit Openbaringen 13? Waar plaatsen we het duizendjarig vrederijk en 
wat moeten we ons voorstellen bij het nieuwe Jeruzalem? Waar vinden we dat alles 
in de bijbel? 
Dit soort vragen zullen behandeld worden - maar ook vragen van meer politieke 
aard. Welke verdragen en politieke veranderingen zijn van belang en welke 
wereldleiders of landen spelen hierin een rol?  Het land Israël – op het wereldtoneel 
en door de profeet Ezechiël “navel der aarde” genoemd - zal hierin ook uitgebreid 
aan bod komen. Gods plannen met Zijn “oogappel” - en dus de wereld - gaan door! 
Past u al in dat plan? Wat is uw toekomstverwachting? 
En als we werkelijk bij de “final countdown” zijn aanbeland, zijn we dan bereid 
Jezus te ontmoeten en zet het ons nu aan tot actie? Een boeiende presentatie die 
ook een beroep doet op uw navolger van Jezus-zijn in deze tijd.  
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  6. Youth Alpha

          

Data, tijd & locatie:   zondag 6, 13, 20 januari; 
        3, 10, 15-17, 24 februari; 
        3, 9, 10 maart 2019 afsluiting.
        17.55 uur start met maaltijd - 20.30 uur.
        Locatie: nog geheim...
Leiding:      Jeugdleiders uit verschillende kerken
Contactpersoon:    Maurits Luth
Opgave via:     anitalok89@gmail.nl, vóór 21 december 2018. 

Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven? Loop je 
rond met andere levensvragen of wil je meer te weten komen over het christelijk 
geloof? Dan is Youth Alpha echt iets voor jou!

Met andere jongeren ga je, tijdens 10 interactieve meetings, op zoek naar 
antwoorden. Je eet gezellig samen. Daarna luister je naar een kort, inspirerend 
verhaal en praat je daar met z’n allen in groepjes over door. Geen vraag is te 
gek om te stellen!

Je ontmoet leuke, nieuwe vrienden. Je denkt samen na over tien inspirerende 
topics. Iedereen komt met zijn eigen vragen, verhalen en ideeën. Daar is alle 
ruimte voor! Of je nou al lang gelooft of eigenlijk helemaal niet!

Je mag overigens gerust de eerste avond, zonder verdere verplichtingen, komen 
kijken of het wat voor je is! Neem je vrienden mee!
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  7. Gods plan met Israël   

                    

Data, tijd & locatie:   donderdag 14, 21, 28 februari 2019 
        In PG Nw. Weerdinge, Weerdingerkanaal ZZ 143
        gebouw De Jeugdhaven, achter kerkgebouw
        19.45 - 21.15 uur
Leiding:      Christian Stier & David van Wijck 
        (Stichting Israël en de Bijbel) 
Contactpersoon:    Alex van Elten
Opgave via:     predikant@pgnwr.info, vóór 7 februari 2019

Wist u dat het Nieuwe Testament meer dan 400 aanhalingen uit het Oude 
Testament bevat? De Joodse gelovige David Stern schrijft: “Wie het Nieuwe 
Testament wil bestuderen, zonder het Oude Testament erbij te betrekken, is als 
iemand die zonder begane grond een eerste verdieping wil bouwen”. Meer dan 
80% van de Bijbel gaat over Israël.  Dat maakt de Bijbel een door en door Joods 
boek. Maar zijn we ons tijdens het lezen hiervan ook bewust? 
In een driedelige serie gaan we in op Gods plan met Israël en de verhouding 
Kerk en Israël. Door welke bril lezen wij de Evangeliën? Houden we rekening 
met de Joodse achtergronden bij cruciale Bijbelgedeelten?
Tijdens de eerste avond behandelen we de grote lijnen vanaf de roeping van 
Abraham tot de Evangeliën. In de tweede avond gaan we verder in op de 
verhouding Kerk en Israël. Welke connectie hebben wij met Israël? In de derde 
avond gaan we in op het herstel van Israël. Zijn alle beloften overgegaan op de 
kerk of ligt er voor Israël als volk nog een zegenrijke toekomst weggelegd? 

Christian Stier en David van Wijck zijn werkzaam voor stichting Israël en de 
Bijbel. Deze stichting wil mensen bewust maken dat de Bijbel het Boek is over 
Israël en het Boek is voor Israël. Uit dankbaarheid en uit liefde voor het volk van 
het Boek willen zij hen de Bijbel “teruggeven.”
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  8. Pastoraat + : Ethiek in de gemeente
     maar mag dat eigenlijk wel zo?

          

Data, tijd & locatie:   zaterdag 2 maart 2019
        In BG 2e Exloërmond, Zuiderdiep 85
        10.00 - 15.00 uur
        Zelf lunch meenemen
Leiding:      Henk Bakker 
Contactpersoon:    Maurits Luth
Opgave via:     voorganger@bgte.nl, vóór 23 februari 2019

Henk Bakker wil ons meenemen in de basis van de ethiek en samen met ons 
nadenken over de basis van ons ethische handelen en keuzes maken in de 
gemeente. We geloven vaak allemaal dat de Bijbel ons daarin moet leiden, maar 
hoe komt het dat we die toch zo verschillend uitleggen (hermeneutiek)? En hoe 
gaan we met die verschillen vervolgens om? Welke zaken zijn er voor nodig om 
als gemeente en om als leiders samen keuzes te maken of een koers te varen in 
dit veld van “hete hangijzers”? En hoe bewaar je dan ook nog eens de eenheid? 
Door interactie, cases en doorpraten in kleine groepen willen we hierin samen 
concrete stappen bedenken en maken. 

Prof. dr. Henk Bakker doceert aan de Christelijke Hogeschool Ede, aan de Vrije 
Universiteit (VU) Amsterdam en aan het Baptisten Seminarium. Daarnaast is 
hij bijzonder hoogleraar aan de VU op de “McClendon Chair for baptistic and 
evangelical theologies.”

De “Pastoraat +”-zaterdagen zijn onderdeel van een tweejarig traject van 
toerusting van verschillende pastorale teams, onder leiding van ds. Maurits 
Luth. Dit traject bestaat uit tien avonden en twee zaterdagen per jaar - 
waarbij de twee zaterdagen met boeiende en professionele gastsprekers ook 
toegankelijk zijn gemaakt voor het bredere publiek van het Leerhuis.
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  9. Heilige heldinnen

             

Data, tijd & locatie:   donderdag 7, 14, 21, 28 maart; 4 april 2019
        In PG Valthermond, Zuiderdiep 333
        19.30 - 21.00 uur
Leiding:      Timothy Alkema, Alex van Elten, Maurits Luth,    
        Helmut Thon, Gerda Idema, Josee Veldkamp
Contactpersoon:    Helmut Thon
Opgave via:     ds.thon@home.nl, vóór 1 maart 2019

Vrouwen in de bijbel hebben de meest uiteenlopende eigenschappen. Ze zijn 
mooi en vroom; trouw en volgzaam; heldhaftig en listig.
Bijbelse verhalen hebben al eeuwen een voorbeeldfunctie bij het leiden van een 
goed leven. Dappere vrouwen als Abigaïl of Ester, bijvoorbeeld, getuigden van 
vroomheid voor de vrouw. Maar er zijn ook listige vrouwen, zoals de dochters 
van Lot die hun vader verleidden. De verhalen waarschuwden mannen voor de 
sluwheid van vrouwen. En zo was Rebekka enerzijds een gehoorzame vrouw die 
ingaat op het huwelijksaanzoek en anderzijds zal diezelfde Rebekka later haar 
man bedriegen met een list. 

In het Nieuwe Testament vinden we ook allerlei vrouwen: bijvoorbeeld de 
Kanaänitische vrouw, die bij Jezus pleit voor haar zieke kind dat gekweld 
wordt door een demon. Wanneer zij Jezus er op wijst dat de kruimels van het 
brood toch ook aan de honden gevoerd worden, is Jezus overtuigd van haar 
groot geloof. Haar dochter is genezen. En er zijn de moeders die hun kinderen 
naar Jezus brachten om ze te laten zegenen...
Tijdens de eerste vier avonden worden vier “heilige heldinnen” door onze vier 
(mannelijke) predikanten belicht, en de laatste avond wordt verzorgd door onze 
zussen Gerda Idema (christelijk psychosociaal hulpverlener) en Josee Veldkamp 
(kerkelijk werker).
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  10. Family Builders

Data, tijd & locatie:   dinsdag 14, 21, 28 mei 2019    
        In PG Exloërmond, Zuiderdiep 150
        19.30 - 21.30 uur
Leiding:      Klaas & Annemiek van der Vlist (Stichting Generatio)
Contactpersoon:    Herma Boerema
Opgave via:     scriba@pkn-exloermond.nl, vóór 7 mei 2019
 
“Hoe kunnen wij onze kinderen het geloof doorgeven dat voor ons zo belangrijk 
is?” Dat is de vraag waar het bij Family Builders om draait. In drie avonden 
gaan we met elkaar op zoek naar Gods principes rondom de (geloofs)opvoeding 
en we ontdekken hoe je deze principes kunt vertalen naar de praktijk van jouw/
jullie gezin. We krijgen regelmatig reacties van ouders die Family Builders 
gevolgd hebben en daaruit kunnen we maar één conclusie trekken: Family 
Builders is een praktische cursus die al voor honderden ouders een geweldige 
steun is geweest!

Iedere avond staat in het teken van een aantal thema´s. Zo staan we 
bijvoorbeeld stil bij een goed geestelijk, emotioneel en sociaal “erfgoed,” de sfeer 
in het gezin, de richting die jullie kiezen voor wat betreft (geloofs)opvoeding en 
de daarbij passende normen en waarden. Ook is er aandacht voor de manier 
waarop je waardevolle gezinsmomenten creëert. 

Klaas en Annemiek van der Vlist zijn getrouwd in 1987 en komen uit Nieuw-
Buinen. Ze zijn (pleeg)ouders van vijf kinderen. Klaas ontwikkelt doordeweeks 
nieuwe processen in het papier maken en op zondag spreekt hij wel eens. 
Annemiek is naast haar moeder-zijn ook werkzaam in de professionele 
jeugdhulpverlening. Namens Stichting Generatio verzorgen zij deze avonden.
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  Evaluatieformulier 

Nog een formulier nodig? Download op de website van de gemeenten!

Naam (optioneel): 
Leerhuis-onderdeel: 
Leiding: 

I. Dit neem ik graag van dit Leerhuis-onderdeel mee in mijn (geloofs)leven:

II. Op schaal van (zeer slecht) 1-10 (zeer goed) beoordeel ik de volgende zaken 
met het cijfer:
1. de inhoud           
2. het aantal dagdelen      
3. de lengte van het onderdeel   
4. de leiding          
5. de faciliteiten        

Toelichting met betrekking tot punt(en)   :

III. Dit zie ik als verbeterpunt(en) voor een eventuele volgende keer:

IV. Dit noem ik graag ook nog even:
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