I.v.m. kinderprogramma en lunch graag dit formulier in een gesloten envelop opsturen vóór 1 maart.

E-mail:

Telefoon:

Woonplaats:
Postcode:

Adres:

Naam:

ons
dagelijks
brood

m/j

m/j

m/j

m/j

Naam en geboortedatum kinderen:
JA, wij komen naar de GEZINSDAG op zondag 7 maart.

(in een gefrankeerde envelop opsturen aan: IHGO, Postbus 306, 2501 CH DEN HAAG, opgeven kan ook via www.ihgo.nl)

Opgavebon

m/j

folder drieluik, buitenzijde, 298x210mm naar afgewerkt 99x210, 98mm-99mm-99mm

In het gezinsboek voor de veertigdagentijd wordt op duidelijke en kindvriendelijke wijze het leven van Jezus verteld en meebeleefd, op weg naar Pasen.
Het is een boek voor dagelijks gebruik in
de opvoeding van kinderen, thuis, op school
en in de kerk bij kinderwoorddiensten.

IHGO GEZINSDAG

Vast iets
om te delen

Bestel nu
Het gezinsboek kost  17,95 excl. verzendkosten en is
te bestellen bij de stichting IHGO op de website
www.dagelijksbrood.nl (levertijd ongeveer 1 week).
Voor de gezinnen verbonden
met het IHGO geldt
een speciale prijs
van  14,95, vul
hiertoe de actiecode vasten2010
in op de website.

zondag 7 maart 2010
NIEUWKUIJK

Dagelijks Gebed
De dagelijkse gebeden uit het gezinsboek zijn nu ook
uitgegeven op vijf gebedskaarten. Er is een gebed voor
en na het eten, voor het opstaan en voor het slapen
en een gebed om bescherming.
Op de IHGO Gezinsdag zijn de gebedskaarten gratis
verkrijgbaar.
Bestel de gebedskaarten via www.dagelijksbrood.nl

folder drieluik, binnenzijde, 298x210mm naar afgewerkt 99x210, 99mm-99mm-98mm

IHGO Gezinsdag zondag 7 maart

Programma

Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding

Op zondag 7 maart wordt de IHGO Gezinsdag in de
vasten gehouden voor gehuwden en gezinnen,
met of zonder kinderen, iedereen
is welkom. Een mooie dag op
een vertrouwde lokatie. We
komen bijeen op Mariapoli
Mariënkroon te Nieuwkuijk (NB).

-

Het IHGO werd in 1988 opgericht om het geloofsleven
van katholieke gezinnen te bevorderen en hun
onderlinge verbondenheid te stimuleren.

ontvangst (12:00 uur)
lunch
inleiding
in gesprek met elkaar
tijd voor gebed en
wandeling
- workshop ‘Gezin en
opvoeding’
- afsluitende borrel
(17:00 uur)

Thema:
‘Vast iets om te delen’
Alles voor jezelf, of leren
om te delen? Jouw gezin op
een eiland, of een open huis
voor vrienden, bekenden, buren?
Je geloof alleen voor zondags in de kerk,
of een rode draad die zichtbaar wordt in je
gezinsleven? Idealen die misschien met vallen en
opstaan een beetje werkelijkheid worden.
Op deze gezinsdag staan we stil bij het ideaal voor
gehuwden en gezinnen, en denken we na over hoe
dat meer en beter zichtbaar kan worden in jullie
huwelijk, in jullie gezin.

Lokatie: Mariapoli Mariënkroon
Net als vorig jaar
komen we samen op
Mariapoli Mariënkroon
in Nieuwkuijk (NB).
Op het prachtige terrein
van de monumentale
Cisterciënser Abdij is
tevens een centrum van
vorming, dialoog en
ontmoeting gevestigd van de Focolare beweging.
Het is een mooie groene omgeving die uitnodigt tot
bezinning en rust.

Kinderprogramma
Voor de kinderen van van 0 tot en met 2 jaar is er
crèche. Voor kinderen vanaf 3 jaar en voor tieners is
er een apart programma.

Praktische informatie
De bezinningsdag wordt gehouden op zondag
7 maart van 12:00 uur tot 17:00 uur op Mariapoli
Mariënkroon, Abdijlaan 8 te Nieuwkuijk (NB), gelegen
tussen Den Bosch en Waalwijk.
De kosten bedragen  15,00 per gezin (inclusief koffie/
thee en lunch), of – indien de kosten een bezwaar zijn
– een bijdrage naar draagkracht.
Aanmelding is definitief nadat het bedrag is voldaan
op ING Bank 3889842 t.n.v. IHGO Den Haag o.v.v.
bezinningsdag.
Aanmelding graag voor 1 maart via de bijgevoegde
antwoordbon of via internet (www.ihgo.nl). Na
aanmelding ontvangt u een bevestiging per mail met
een routebeschrijving (als er geen mailadres is ingevuld
wordt het per post toegestuurd).

Dit willen we bereiken door middel van:
1 Versterken en verdiepen van het geloofsleven van
gehuwden en gezinnen
2 Bevorderen van geloofsoverdracht binnen het gezin
3 Ondersteuning van ouders bij de opvoeding van
kinderen vanuit katholieke waarden
4 Bevorderen van ontmoeting en netwerken van
katholieke gehuwden en gezinnen
5 Uitdragen van een positieve, katholieke visie op
huwelijk, gezin en opvoeding
Er worden gezinsdagen georganiseerd en publicaties
uitgegeven, zoals het gezinsboek ‘Ons Dagelijks Brood’.
Daarnaast is het IHGO samen met het Katholiek
Nieuwsblad initiatiefnemer van www.katholiekgezin.nl,
een ontmoetingsplaats op internet voor gehuwden en
gezinnen, met nieuws, agenda, gebed en praktische tips
rond huwelijk, gezin en opvoeding.

Informatie
Stichting IHGO
Postbus 306
2501 CH DEN HAAG
telefoon 0412-48 45 81
info@ihgo.nl
www.ihgo.nl
ING Bank 3889842 t.n.v. Stichting IHGO, Den Haag
Het IHGO wordt geheel gedragen door vrijwilligers en
is volledig afhankelijk van giften. Uw giften zijn fiscaal
aftrekbaar.

