Programma LCJ – RO
Voor: Ouders, ambtsdragers, leidinggevenden
Thema: Kind en echtscheiding
1. Aanleiding en relevantie
Ook binnen de kerkelijke gemeente komt echtscheiding helaas
steeds vaker voor. Kinderen van gescheiden ouders worden ook
wel ‘het kind van de rekening’ genoemd. Bijna altijd brengt een
echtscheiding negatieve gevolgen voor een kind met zich mee. Als
ambtsdrager of leidinggevende is het belangrijk om oog te hebben
voor deze speciale groep kinderen. Niet alleen de scheidende
ouders hebben pastorale zorg nodig, ook de kinderen hebben hier
behoefte aan. Maar dat vraagt tegelijk wel om een specifieke vorm
van pastoraat. Hoe dit omzien naar scheidingskinderen vanuit de
gemeente vormgegeven kan worden, bespreken we in dit
programma.
2. Doelstellingen
 Bewustwording voor ‘kinderen van de rekening’ creëren
 Handvatten bieden aan gemeenteleden en ambtsdragers
om pastoraat te verlenen aan kinderen rondom
echtscheiding
3. Uitvoering
In het programma voor ouders, ambtsdragers en
leidinggevenden dat we samen met de RO maken, hebben
jongeren ook steeds een belangrijke plaats. Daarom zal in dit
programma ook een jongere aan tafel zitten om te vertellen over
de scheiding van zijn ouders en de manier waarop zijn omgeving
daarop reageerde. In het gesprek geven een predikant, ambtsdrager, jongere en een expert hun
mening en praktische adviezen over hoe we als gemeente om deze kinderen en jongeren heen
kunnen staan.
Na de uitzending verwijzen we ouders, ambtsdragers en
leidinggevenden die kijken door naar onze website. Hier willen we
‘nazorg’ bieden. Een luisterend oor voor hun vragen, maar ook
praktische tips. In de mediatheek die we voor elke doelgroep op
onze site hebben, wordt een pagina gevuld met ‘kijk-, lees- en
luistermateriaal’ rondom dit thema. Artikelen die de weg wijzen,
columns die een mening weergeven, audiofragmenten met tips,
verwijzingen naar boeken over dit thema, videofragmenten, en
dergelijke. Met de bedoeling om achtergrondinformatie te geven,
toe te rusten en te vormen. Al dit materiaal zal een antwoord
geven op de vragen die tijdens het programma opgeroepen
worden. We zorgen ervoor alle doelgroepen aan te spreken, op de diverse niveaus, en houden
rekening met de aspecten hoofd, hart en handen. Zo leveren we materiaal dat aansluiting vindt,
antwoorden geeft en praktisch toepasbaar is.

