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Gun je kind een kerk
Veel ouders vinden het jammer dat de kerk hun kinderen niets meer zegt. Hoe
zorg je ervoor dat je kind het geloof en de kerk vasthoudt? Friso Mout draait
de vraag liever om: 'Hoe zorgen we dat de kerk betrokken blijft bij kinderen'

De samenleving fragmentariseert. Vroeger zat je kind met dezelfde kinderen in de
kerk, op school of op de sportclub. Tegenwoordig geldt dat lang niet meer voor alle
kinderen. Kinderen groeien op in een wereld waarin geloven niet meer
vanzelfsprekend is.

Kerk als gemeenschap
Friso Mout (38). specialist geloofsopvoeding bij JOP, is getrouwd met Marleen Kool
(39) en vader van Ezra (6), Eva (4), Aron en Ruben (2). De kerk als gemeenschap
speelt bij geloofsopvoeding volgens Friso een belangrijke rol. "Ik hecht er vooral veel
waarde aan dat mijn kinderen kunnen opgroeien in een gemeenschap als de kerk,
waar ze zich thuis voelen. Ik zie andere gemeenteleden als mede-opvoeders die om
hen en ons heen staan en ook onze waarden delen. Geloofsopvoeding stopt immers
niet bij de ouders."
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Kerk op schoot-vieringen
"In onze gemeente worden er regelmatig Kerk op schoot-vieringen georganiseerd.
Dat is een speciale dienst voor (jonge) kinderen, waarbij ze een bijbelverhaal met al
hun zintuigen beleven. Het is fijn om samen met andere ouders en kinderen daar
een plek te hebben. Zo is er een verband binnen het grotere verband van de
gemeente, waar je echt de ruimte hebt voor geloven en vieren samen met kinderen,
op hun manier en niveau."

Doop
Een belangrijk moment, waarbij zichtbaar wordt dat de gemeente om kinderen heen
staat, is de doop. Friso: "Het dopen of opdragen van een kind in de gemeente
verbindt zowel de ouders als de gemeente aan de geloofsopvoeding. Lees verder>
Lees ook: Bezoekproject gezinnen
Bron: Jente magazine
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