
Wereldreligies: grote stromingen en hun culturele context, 
tevens voorbereiding op de jeugdwijding. 
Informatieavond voor ouders over het onderwijs voor kinderen en jongeren. 

Dinsdagavond 29 augustus 2017 van 19.30 tot 21.00 uur. 
 

De avond is bedoeld voor ouders met kinderen die tijdens het schooljaar 2017 – 
2018, inclusief juli, 12 jaar worden of ouder. Maar ouders met jongere kinderen, 

die zich willen oriënteren, zijn ook van harte welkom.  

 
Bernard Heldt zal kort de inhoud toelichten van de lessen ‘Wereldreligies – grote 
stromingen en hun culturele context’. Doelstelling van deze lessen is het 

ontwikkelen van een authentiek religieus referentiekader door jongeren, 
belangrijk voor hun morele ontwikkeling.   

Met de kinderen van 11, 12 en 13 jaar worden door het jaar heen de 
wereldgodsdiensten besproken, te beginnen met het christendom, jodendom en 
de islam. Het boeddhisme, hindoeïsme en het universeel soefisme komen ook 

aan de orde. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actualiteit en de 
jaarfeesten die rond de betreffende godsdienstlessen aan de orde zijn.  

De gedachte is dat door 
respect voor de 
monotheïstische godsdiensten 

ontvankelijkheid voor de 
essentie van de 

werkzaamheid van de 
Christus zal ontstaan. De 
godsdiensten worden 

behandeld vanuit het 
standpunt dat Rudolf Steiner 

heeft aangegeven: naar 
plaats op aarde, het 

betreffende tijdperk en de 
persoonlijkheid van de 
stichter hebben de 

godsdiensten de mensen hun 
verbinding met de geestelijke wereld gegeven. 

Herkenbaar wordt gemaakt dat de belangrijkste waarden van de wereldreligies 
overeenkomen; aandacht wordt besteed aan bewustzijn, moraliteit en integriteit. 
Er wordt bewustzijn gewekt voor de negatieve werking van dogmatisme en 

fanatisme. 
Bij iedere religie wordt iets uit de biografie van de stichter verteld, alsmede 

verhalen en gedichten voorgelezen ter illustratie. 
 
Mathijs van Alstein zal een toelichting geven bij de voorbereiding op de 

jeugdwijding. 
De data en tijden van de verschillende lessen worden in overleg bepaald. 

Graag vooraf aanmelden bij:  
Bernard Heldt, e-mail: bernard@heldt.nl of mobiel 06 5020 4989. 
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