
 

 

 
Grootouders in de rol van (mede)opvoeder. 
 
In deze tijd worden grootouders veelvuldig ingezet bij de opvang van hun kleinkinderen. Dat 
is mooi. Meestal genieten alle partijen hier van. Niet in het minst de grootouders.  
In een aantal gevallen hebben grootouders een vaste oppasdag. De ouders kunnen zich 
dan met andere zaken bezighouden. De grootouders worden zo toch een beetje mede-
opvoeder. Daarbij kunnen ze ook tegen vragen oplopen.  
 
- Hoe gaan we om met regels? 
- Moet het bij opa en oma alleen maar gezellig en leuk zijn of moet er af en toe ook “nee” 

worden verkocht? 
- Welke rol speelt het geloof en de bijbelverhalen? 
- Wat kan je opstelling zijn wanneer de ouders weinig of niets meer met het geloof en de 

kerk hebben?  
- Hoe kun je op een goede manier met je kinderen (de ouders dus) over de opvoeding 

praten? 
- Hoe ga je om met verdriet in een kinderleven? 
- Hoe is je houding wanneer ouders gaan scheiden (of al gescheiden zijn)? 
- enz. 

 
We zouden graag met andere grootouders over deze en andere vragen willen doorpraten. 
We kunnen van elkaar leren. Daarom willen we u in de gelegenheid stellen met elkaar te 
spreken over de vragen die ons soms wel eens bezig kunnen houden.  
 
We plannen daarom één avond: op woensdag 20 november willen onze eigen vragen en 
praktijkervaringen met elkaar bespreken. Het is interessant van elkaar te horen welke 
vragen er leven en welke oplossingen er te bedenken zijn.  
 
We vinden het fijn wanneer u via de mail uw belangstelling kenbaar maakt. Dat mag u doen 
naar mijn mailadres: pallandasje525@gmail.com. Iedereen is welkom. Ook wanneer u (nog) 
geen grootouder bent of wanneer u niet bij onze kerk bent aangesloten. U mag gerust 
bekenden uitnodigen en meenemen. Het is wel fijn even aan te geven met hoeveel u denkt 
te komen. 
 
Vriendelijke groet van Asje Palland 
 


