
Cursus TVG

Module / vak Onderwerp Docent Datum

Kerkgeschiedenis De synode van Dordrecht 1618-1619 ds. N.F.L. de Leeuw 13, 20 & 27 sep 2018

Wereldgodsdiensten Niet-westerse spiritualiteit in Nederland dr. J.C. Borst 4, 11 & 18 okt 2018

Dogmatiek Scheppingsleer dhr. H.J. van der Wal 1, 8 & 15 nov 2018

Gemeenteopbouw Kunst en kerk ds. J. van der Wal 29 nov, 6 & 13 dec 2018

Nieuwe Testament Israël in Romeinen 10 dhr. R.L. Dekker 10, 17 & 24 jan 2019

Zending & Evangelisatie Het harnas van de kerkorde ds. J.P. Rozema 31 jan, 7 & 14 feb 2019

Oude Testament Exodus, een cruciaal Bijbelboek ds. G.W. van Wingerden 28 feb, 7 & 14 mrt 2019

Praktische Theologie Pastoraat ds. A. Lagendijk 21 & 28 mrt, 4 apr 2019

Slotavond docenten, cursisten & evt. 
partners 25 april 2019

Theologische Vorming voor Gemeenteleden
Cursusjaar 2018-2019

Voor wie?
Deze avonden zijn bedoeld voor 
diegenen die meer over de Bijbel 
willen weten, hun geloof willen 
verdiepen en praktisch toegerust 
willen worden voor een taak binnen 
de eigen gemeente of daarbuiten.
Er is geen vooropleiding nodig.

Wanneer?
De lesavonden zijn op 
donderdagavond en beginnen 
steeds om 19.30 uur en duren tot 
22 uur. De eerste avond is op 13 
september 2018. Het seizoen loopt 
tot april.

Waar?
De cursus wordt gegeven in 
d’Ekkelkaamp, Kerklaan 7, 9591 AH 
Onstwedde.

Hoeveel kost het?
Per module betaalt u € 25,- (incl. 
lesmateriaal, koffie en thee).
Volgt u alle modules, dan krijgt u 
korting. U betaalt dan € 180,00 per 
cursusjaar.

Aanvragen cursusgids
De cursusgidsen zijn verkrijgbaar bij 
diverse kerken in de regio.
Een digitaal exemplaar krijgt u op 
aanvraag toegestuurd.

Introductie avond
We nodigen u van harte uit om een 
cursusavond vrijblijvend mee te 
maken. Bel voor informatie met
Eveline van de Meent, 0599-788939.

Theologische Vorming voor Gemeenteleden
2018/2019

www.tvg-onstwedde.nl

Opgeven
U kunt zich voor het hele 
cursusseizoen opgeven, maar 
ook voor één of meer losse 
modules. Dit kan door een 
e-mail te sturen aan het 
secretariaat 
eveline.vandemeent@solcon.nl 
of door de antwoordkaart in 
de cursusgids ingevuld aan ons 
terug te sturen.


