Huwelijksweekend op
camping Beloofde Land
Van vrijdag 24 mei tot en met zondag 26 mei (uitchecken is
mogelijk tot maandagmorgen 10:00 uur) organiseert Camping
Beloofde Land samen met Harm en Riemke Renkema een
huwelijksweekend.
Het huwelijk is een avontuurlijke reis die je samen maakt. Dit geldt voor echtparen die net op pad zijn
maar ook als je al jaren met elkaar onderweg bent. Een avontuur is iets waarvan je bij voorbaat niet
weet hoe het afloopt. Dit maakt het avontuur van jullie huwelijk ook zo uitdagend en verrassend. Een
ding is zeker: dit avontuur beleef je samen!
Dit weekend staat in het teken van het samen ontdekken, verdiepen en versterken van jullie relatie.
Van vrijdagavond tot en met zondagmiddag gaan we op een (inter)actieve wijze met elkaar aan het
werk met verschillende thema’s.
* De Bijbelse betekenis van het huwelijk. Wist je dat de bijbel begint met een echtpaar en eindigt
met een bruid en een Bruidegom?
* Wie ben jij en wie is die ander? Hoe is jouw identiteit gevormd door het gezin van herkomst en
welke invloed heeft dit op jullie relatie? Wat is jouw verlangen en waar hoop je op?
* Hoe communiceren jullie met elkaar? Hoe laat je zien wat je voelt voor de ander, hoe luisteren
jullie naar elkaar? Welke liefdestaal spreek jouw partner?
* Samen-zijn, over intimiteit en seksualiteit.
* Visie voor jullie gezamenlijke toekomst. Hoe krijgen jullie een relatie waarin je dankzij de ander
steeds meer jezelf mag worden?
Tijdens het weekend worden er korte inleidingen gegeven over de thema’s, ga je als echtpaar met
elkaar aan de slag en is er veel ruimte om gedachten en ervaringen met elkaar te delen. Dit alles in
een kleine groep deelnemers (maximaal 12 echtparen). De inleidingen zullen op verschillende
locaties op en rondom de camping gehouden worden.
Camping Beloofde Land is een plek waar je heerlijk kunt recreëren. We zullen tijdens het weekend in
mei ook zoveel mogelijk gebruik gaan maken van de prachtige bosrijke omgeving. Het is dus een
weekend waarbij je geïnspireerd en geactiveerd zult worden. Ook tijdens het weekend kom je als stel
in beweging en gaan we met elkaar op pad. Neem je wandelschoenen dus mee!
Het is een weekend voor echtparen die op een boeiende en actieve wijze hun huwelijk willen
vernieuwen en versterken. Het is geen weekend voor echtparen met ernstige relatieproblemen. Het
is belangrijk om dit weekend volop aandacht aan elkaar te kunnen geven. We gaan er vanuit dat jullie
met z’n tweeën komen zonder kinderen en/of huisdieren.

Harm over Riemke:
Riemke is een gevoelige, praktische en vooral gelovige vrouw. Ze houdt van mensen (met name als
het kinderen zijn!) Ze is avontuurlijk en zet zich met hart en ziel in voor haar medemens. Het is
geweldig om al meer dan 30 jaren met elkaar op reis te zijn. Ik ben benieuwd wat God nog meer voor
ons in petto heeft.
Riemke over Harm:
Mijn geliefde Harm ken ik al meer dan 34 jaar. Als levensmaatjes hebben we te maken met
verrassingen, met uitdagingen en ook met irritaties. Naast deze praktijkervaring is hij docent en
coach. De laatste jaren weet hij als spreker de gedachten en verlangens van mensen te verwoorden
en hoopt dat God op deze manier door hem heen werkt.
Het weekend wordt georganiseerd met Harm en Riemke Renkema. Ze zijn gehuwd, (groot)ouders
van vier kinderen en vijf kleinkinderen. Riemke heeft als gastouder al vele jaren een eigen
kinderopvang. Harm is docent, spreker en coach. Hij is actief bij de christelijke mannenbeweging de
4e Musketier en is één van de sprekers bij camping Beloofde Land in de zomervakantie.

