
Als een huis
Zorg voor gehuwden

Hennie Zwanenburg –
preventiemedewerker



HENNIE ZWANENBURG

Preventiemedewerker



Informatie Gezamenlijk
inzoomen

op een
bepaald
thema

Aan de slag

Wat gaan we doen



Ik hou van mijn vrouw, omdat ik met haar getrouwd ben.

Waarom bent u met uw vrouw 
getrouwd?

Ik trouw met de vrouw van wie ik hou. 

Ik blijf trouw aan mijn vrouw, zolang ik van haar hou.



Klein onderzoek

Ruim 200 echtparen in relatietherapie



Het ontwerp



Het fundament van het 
huwelijk

Wat zegt Gods 
Woord

Een verbond voor 
het leven 

Een drievoudig 
snoer 

Een afspiegeling van 
de liefde tussen 
Christus en Zijn 

bruid



- Bijbels onderwijs; aandacht in de prediking 

- Toerusting in de gemeente. Een gemeente-avond over bijv. ‘Het 
Bijbelse huwelijk en aanvallen hierop’

- Een toerustingsavond voor de kerkenraad over ‘Pastoraat 
rondom het huwelijk’

Investeer in het huwelijk
“Eén gram preventie heeft meer 

effect dan 1000 kilo 
behandeling”  

Ivan Boszormenyi – Nagy



Bouwen



Vaak verlegenheid om te spreken over 

seksualiteit

• Vraag ernaar tijdens bezoeken

• Organiseer een bijeenkomst voor 
ouders 
• Verschillende modules voor opvoeders

• Ouders krijgen handreikingen voor de 
opvoeding

Bouwen begint in het gezin



Is er aandacht voor 
seksualiteit in de kerk?

Op catechisatie
of op vereniging?

Gastlessen voor 
jongens én
meiden op 
verenigingen of 
catechisatie



Huwelijkscatechese of het 
begeleiden van echtparen in 
hun goede dagen zal meer
echtscheidingen voorkomen
dan het begeleiden van hen bij 
problemen. 

Begeleiden van 
toekomstige echtparen



Huwelijkstoerusting voor 
jong gehuwden

• Huwelijk in Bijbels licht

• Communicatie en m/v 
verschillen

• Je rugzak

• Seksualiteit en 
gezinsvorming

• Huisgodsdienst

Huwelijkstoerusting voor 
langer gehuwden

• Het Bijbelse huwelijk

• Communicatie en 
conflicten

• Patronen in je relatie

• Seksualiteit

• Opvoeding

Houd me vast

waarbij in 4 avonden 
hard gewerkt wordt 
aan meer verbinding in 
je relatie en 
persoonlijke patronen 
onder de loep worden 
genomen 

Huwelijkstoerusting



Een serie APK-avonden, 
waarbij een vaste groep 

echtparen met een 
interactief programma aan 

de slag gaat

Een gemeentedag voor 
echtparen met meerdere 

workshops en een 
romantische maaltijd

Een interactieve dag in de 
buitenlucht, waarbij je als 
echtpaar samen thema’s 

bespreekt 

Een tegoedbon voor één van 
onze producten als cadeau 

bij huwelijk of 
huwelijksjubileum  Kosten 

worden na gebruik in 
rekening gebracht bij de 

kerkenraad.

Toerusten van geschikte 
echtparen in uw gemeente, 

die vervolgens zelf een 
huwelijkskring kunnen 

opzetten.

Themabijeenkomsten 
rondom bijv. 

communicatiepatronen, 
afstand scheppen of 

verbinden, seksualiteit in het 
huwelijk, verschillen 
overbruggen, samen 

opvoeden, gezinsvorming 

Ambtsdragers toerusten voor 
gesprekken met echtparen

Andere gemeenten organiseerden 
m.b.v. De Vluchtheuvel het volgende :



Zorgen voor 
de inwoners



Stimuleer het zoeken van hulp. 
Relatietherapie is een luxe-artikel

geworden – ook in de kerk? 

Werk samen met hulpverlening relaties.stichtingdevluchtheuvel.nl

Herstel is mogelijk



Kinderen van gescheiden ouders

Begeleiding en toerusting
voor kerkenraad en 

gemeente.

Flyer met pijlers voor 
kerkenraden



Wees alert op huiselijk geweld

Aandacht voor herkennen van 
huiselijk geweld en het omgaan
hiermee. 

Hoe ga je het gesprek aan over 
signalen van huiselijk geweld



Een liefdevol hart, een opmerkzaam 
oog en een luisterend oor betekent heel 
veel. 

Organiseer een goede zorgstructuur

Professionele zorg

‘Gewone’ onderlinge zorg 

Gestructureerde zorg



Inzoomen op bepaald thema?

Meer informatie over…?



Het ontwerp

• In prediking

• Voor gemeenteleden

• Voor kerkenraad

Wat wordt er in uw gemeente gedaan?

Waar valt nog winst te halen?

Bouwen

• Gezin

• Kerk

• Huwelijken

Zorg voor inwoners

• Werk samen met hulp

• Kinderen van gescheiden ouders

• Huiselijk geweld

• Zorgstructuur



Hartelijk dank voor uw aandacht. 

Wilt u verder contact: 

hzwanenburg@stichtingdevluchtheuvel.nl

mailto:hzwanenburg@stichtingdevluchtheuvel.nl

