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Schrijf u snel in,

want er is veel interesse!

VOL = VOL

Na het grote succes van vorig jaar 
bent u opnieuw van harte uitgeno-
digd voor de tweede editie van het 
gezinsweekend voor de traditie! 
Deze keer zijn wij te gast in De Hoof 
te Someren (Nederlands Brabant). U 
kunt vrijdag aansluiten vanaf 18 uur 
en het weekend eindigt zondagmid-
dag rond 16 uur. Dit weekend wordt 
geleid door Eerwaarde Heer  
Bochkoltz uit Antwerpen.

Thema
Het thema van dit weekend is ‘Een 
katholiek thuis’. Waarin onderscheiden wij 
ons als katholiek gezin, want de wereldse 
invloeden zijn behoorlijk sterk. Wat laten wij 
als ouders wel of niet toe en waarom? Wat 
geven wij de kinderen vanuit huis mee? Wat 
vinden de kinderen fijn om te ondernemen 
rondom het geloof? Er zijn zo veel kleine en 
grote activiteiten om de katholieke sfeer en 
geest in het gezin te brengen! 

Volwassenen
Over dit thema zullen EH Bochkoltz en 
prof. S. Mercier interessante voordrachten 
geven. Dr. J. White spreekt over “Hoe de 
wetten van de Kerk goed zijn, ook voor je 
lichamelijke gezondheid”. Bovendien komen 
de initiatiefnemers van de opstartende 
organisatie ‘My way schooling’ spreken 
over verschillende onderwijsmogelijkheden 
voor katholieke gezinnen. Er zal ook genoeg 
plaats zijn voor discussie en het delen van 
ervaringen.  

Kinderen
Kinderen, tieners en jongeren worden in zes 
verschillende leeftijdsgroepen, begeleid 
door een enthousiast team van vrijwilligers; 
voor de allerkleinsten zal er een crèche 
zijn. In deze groepen leren ze het geloof 
verdedigen en krijgen ze verdieping. Daar-
naast wordt er ook gezorgd voor genoeg 
ontspanning! 

Activiteiten
Naast de programmaonderdelen, waar-
bij de leeftijdsgroepen uiteen gaan, is er 
plaats voor ontspanning en gezamenlijke 
activiteiten en genoeg vrije tijd. Za-
terdagmiddag staat een mooie activiteit 

gepland, waarbij je samen met jouw eigen 
gezin op een creatieve manier weergeeft 
wat jullie belangrijk vinden en wat jullie tot 
een waardevol gezin maakt. Daarna zullen 
de Nederlanders en Belgen tegen elkaar in 
een sportwedstrijd strijden en staat er een 
verzorgde foodtruck klaar om ons van een 
lekkere maaltijd te voorzien. Zaterdagavond 
verzamelen wij rond het kampvuur en 
zondagmiddag sluiten we met alle gezinnen 
het weekend af. Zaterdag en zondag wordt 
tevens de Heilige Mis opdragen. 

We proberen de kosten zo laag als 
mogelijk te houden. Wie kan spon-
soren of iets extra storten, richte 
zich hiervoor tot EH Bochkoltz: 
l.bochkoltz@fsspx.email


