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‘Mam, God kan zich wel in dúízend stukjes verdelen!’ 
 
 
Auteur Kitty Bouwman ziet het kind als gids in spirituele zoektocht 
 
Tjeu van den Berk: “Bijzonder vernieuwend boek.” 
 
 
Bij KBS verscheen De spiritualiteit van je kind, een nieuw boek van Kitty Bouwman. In deze uitgave 
reflecteert de auteur op de spontane omgang van jonge kinderen met het goddelijke. Volgens de 
overtuiging van Kitty Bouwman is het kind zélf een bron van spirituele ervaring, omdat het nog dicht 
leeft bij de oorsprong. In haar tekst stelt de auteur dat volwassenen juist kunnen leren van kinderen 
door naar hen te luisteren en de ervaring te delen: “Sta stil bij hun bron, die ook de jouwe is.”  
 
In dit boek verbindt Kitty Bouwman inzichten uit de traditie van de christelijke spiritualiteit met 
ervaringen van ouders en kinderen vandaag.  
Ontroerende uitspraken illustreren haar verhaal: “Mam, God kan zich wel in dúízend stukjes verdelen!” 
Hoe kunnen volwassenen hier zó op reageren dat het kind zich verstaan voelt? 
 
Catecheet dr. Tjeu van den Berk presenteerde het boek op een symposium van het Dekenaat Utrecht en 
de KBS en zei daarbij: “Het is in catechetisch opzicht bijzonder vernieuwend. Geen pedagogie, geen 
didactiek, maar het biedt wel onwaarschijnlijk veel handreikingen om anders te luisteren naar je kind.” 
 
Dit boek geeft leerkrachten, catecheten en vooral ouders inzicht in de vele verschijningsvormen van 
spiritualiteit bij kinderen. Naast individuele lezing biedt het boek ook een handreiking voor bespreking in 
groepen. Ervaringsverhalen illustreren de verschillende thema’s in de tekst. Bezinningsvragen, 
werkvormen en tips helpen om thuis, op school of in de kerkelijke omgeving het gesprek over kind en 
geloof te beginnen en de gevoeligheid voor spiritualiteit te verfijnen. 
 
Drs. Kitty Bouwman is theologe, werkzaam als dienstverlener catechese bij het dekenaat Utrecht en is 
daarnaast actief als spiritueel vormingswerkster en geestelijk begeleidster. In 2001 verscheen onder 
redactie van Bouwman en Kick Bras Werken met spiritualiteit bij uitgeverij Ten Have. 
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