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WELKOM

THEMA: JE BENT GELIEFD

THEMA: IK HEB JE LIEF

THEMA: IK WIL JE BLIJVEN 
LIEFHEBBEN
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Welkom op dit relatieseminar 
van ‘Ruimte voor je Relatie’. 
Mooi dat jullie willen investeren in je 
relatie. Dit weekend bestaat uit een 
divers programma waarin jullie samen 
luisteren naar studies, met elkaar 
in gesprek gaan en lekker kunnen 
genieten. Even weg uit de drukte 
van het dagelijks leven 
en tijd voor ‘samen’.

We zullen jullie niet 
vragen om dingen 
uit je relatie te 
delen met anderen. 
Het gaat om jullie als 
echtpaar.

Aan de hand van de thema’s
- je bent geliefd
- ik heb je lief
- ik wil je blijven liefhebben
proberen wij jullie goede tips en 

handvatten aan te reiken. Maar de 
beste tijd is de tijd die je samen in 
gesprek gaat over datgene wat wordt 
aangereikt.

Wanneer je samen tegen dingen 
aanloopt, waar je niet uit komt, spreek 

dan één van de teamleden/
echtparen aan. Daar zijn we 

voor.

Wij hopen dat dit 
weekend voor jullie 

onvergetelijk wordt en 
dat jullie groeikansen 

zien voor je relatie om 
samen nog meer Gods 

beeld te weerspiegelen.

Maak er een mooi weekend van!

Het Ruimte voor je Relatie team

WELKOM



Vrijdag
18.00 Aankomst 
18.30 Avondmaaltijd, welkom en introductie 
 
Thema: Je bent geliefd

20.00 Studie Liefdestalen 
 Koffie
 Studie ‘Je bent geliefd’ 
 2-gesprek
21.45 Even nagenieten / ontmoeting

Zaterdag
08.30 Ontbijt 
 
Thema: Ik heb je lief

09.30 Studie Communicatie 
 Koffie 
 Studie Conflicten 
 2-gesprek

13.00 Lunch

14.30 Studie Seksualiteit 
 Koffie & 2-gesprek
17.00 Intro liefdesbrief

18.45 Aperitief 
 Diner voor twee
 
21.15 Even nagenieten / ontmoeting

PROGRAMMA

Zondag
08.30 Ontbijt 

Thema: Ik wil je blijven liefhebben

09.30 Viering ‘Samen naar de 
Bron’ 
 Koffie 
 Plan van aanpak 

12.45 Lunch
 
13.30 Afsluiting maaltijd & weekend 
14.00 Vertrek


