Hart voor je huwelijk
Opnieuw in onze gemeente!
In het najaar van 2018 willen we opnieuw een serie van zes thema-avonden over
het huwelijk organiseren. Want investeren in je huwelijk is ontzettend belangrijk
en leuk!
Daarom worden in onze gemeente deze avonden georganiseerd en hopen we dat
jullie hier tijd voor willen vrijmaken.
Of eigenlijk: tijd voor elkaar willen vrijmaken!
Voor wie?
Voor echtparen van alle leeftijden die willen investeren in hun huwelijk.
Voor echtparen die hun relatie willen verdiepen.
Voor echtparen die ervaren dat hun relatie in beweging is en blijft en daarom om
bezinning vraagt. Kortom: voor álle echtparen!
Hart voor je huwelijk geeft getrouwde stellen de mogelijkheid om in elkaar te
investeren. Hart voor je huwelijk doet dat op een veilige, ontspannen en Bijbelse manier. In Hart voor
je huwelijk ben je als man en vrouw vooral samen, privé, aan het werk.
Thema’s
In zes avonden komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Terug naar het begin
Communicatie in je relatie
Hoe je relatie kan groeien
Omgaan met verschillen
Samen intiem zijn
Samen geloven

Eerdere ervaringen
“Ik ben door mijn vrouw overgehaald om hier aan mee te doen. Ik ben niet zo van de cursussen en
van praten. Maar ik merk dat we samen over dingen nadenken waar we anders niet aan toe komen…”
“Dit waren avonden die we niet hadden willen missen. Het geeft ons huwelijk een nieuwe impuls. Je
neemt tijd voor elkaar en wordt op een positieve manier gedwongen om je te verdiepen in de relatie.”
Planning
We zouden graag willen starten vanaf half september. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de
Voorhof en ieders agenda is er dan 1 x per 2 weken een avond.
Hebben jullie hart voor je huwelijk en willen jullie er graag in investeren? Heb je behoefte aan
praktische handvatten om samen in gesprek te gaan en je huwelijk te verdiepen? Of hebben jullie
gewoon zin in zes avonden quality-time samen?
Dan zien we jullie aanmelding graag uiterlijk 30 augustus a.s. tegemoet.
Dick en Rianne Verburg
Ruben en Nienke Gorter

Lever onderstaande strook voor 30-08-2018 bij ons in (Julianalaan 7 /dick-rianne@solcon.nl) zodat we
Namen: ……………………..………………………………………………………………………………………
Adres : ……………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer(s) : ……………………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………...........................................................
Voorkeur avond(en): ……………………………………………………………………………………………..

