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Gezin,  
word wat je bent!
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Gezin, word wat je bent! In het plan van God 
de Schepper en Verlosser, ontdekt het gezin 
����ȱ������ȱ£���ȱȁ����������Ȃǰȱ���ȱ ��ȱ���ȱis, maar 
���ȱ£���ȱ ȁ£������Ȃǰȱ���ȱ ��ȱ���ȱ ���ȱ ��ȱ����ȱ
doen. De taken die naar Gods wil in de loop 
van de geschiedenis door het gezin vervuld 
moeten worden, komen voort uit zijn wezen 
zelf en betekenen zijn dynamische en existen-
tiële ontwikkeling. Elk gezin ontdekt en vindt 
in zichzelf de onontkoombare roeping die 
tegelijk zijn waardigheid en zijn verantwoor-
delijkheid bepaalt: word wat je bent!

Johannes Paulus II, Familiaris Consortio



Voorwoord

Word wat je bent, is een roeping voor het 
leven. Vanuit deze gedachte hebben wij dit 

boekje geschreven en danken rector en uitgever 
Filip De Rycke, die het uit wil geven. 

Opgedragen aan onze lieve, dierbare kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen.
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Frans en Annemieke Alting von Geusau
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