Je huwelijk is als een tuin,

ervan genieten,
maar het vraagt ook onderhoud
Stichting Generatio
belegt i.s.m. de
Herv. Gem. St. Annaland
een huwelijkscursus
van 3 avonden.
Avonden met Bijbelse en
Praktische handvaten om je
relatie sterker, beter en mooier
te maken.Voor alle fasen van
het huwelijk of jongeren die
zich erop voorbereiden.
Data:
maandag 14, 21 en 28
september 2015
Aanvang 20.00 uur
Plaats:
“Het Trefpunt”,
Ring 1, St. Annaland
Aanmelden via email:
toerusting@solcon.nl of per
telefoon: 0166751300
www. hervormde-gemeente-

Wat is Generatio?
Stichting Generatio wil Gods principes doorgeven aan de volgende generatie. Dit doet zij
door de volgende generaties rechtstreeks toe te rusten, alsmede door de oudere generaties te leren hoe zij Gods principes door kunnen geven aan de volgende generaties.
Generatio wil de verschillende generaties met elkaar verbinden en laat zich hierbij leiden
door de woorden van Psalm 78:1-4 en Maleachi 4:6. Dat het werk van Stichting Generatio nodig is, blijkt uit de vele verontrustende feiten op het gebied van huwelijk, gezin,
opvoeding en generaties. Zo verlaten bijvoorbeeld maandelijks vierhonderd tieners de
kerk, zien zeventigduizend kinderen per jaar hun ouders scheiden en strandt één op de
drie huwelijken. “Een gezonde samenleving is gebouwd op Gods principes”, aldus Rob
Hondsmerk, Directeur van Stichting Generatio. “De hoeksteen van een gezonde samenleving bestaat uit gezonde huwelijken en gezonde gezinnen. Om dat te bereiken blijken
onderwijs en toerusting hard nodig te zijn. Stichting Generatio is in het leven geroepen
om deze visie in de praktijk vorm te kunnen geven en om de volgende generaties te laten
zien dat het evangelie altijd relevant is, zowel in de offline als de online wereld. Dit doen
we door middel van spreekbeurten & trainingen, voorlichtingen & cursussen, advisering
& coaching en evenementen.” De twee grootste projecten van Generatio zijn Family Builders en No Apologies. Family Builders rust ouders toe in de (geloofs)opvoeding van hun
kinderen. No Apologies is een karaktervormend preventieprogramma voor jongeren. Dit
project heeft een eigen website: www.noapologies.eu.

Missie
Onze missie bestaat uit drie onderdelen en wordt als volgt verwoord.
Generatio wil:
• de verschillende generaties met elkaar verbinden opdat zij van elkaar zullen leren
aangaande het toepassen van Gods principes in het dagelijks leven
• bouwen aan gezonde huwelijken en gezinnen op basis van Bijbelse principes
• de volgende generaties laten zien dat het evangelie altijd relevant is, zowel in de
offline als de online wereld.

Generatio: gezonde huwelijken, gezonde
gezinnen, gezonde maatschappij

