
Inschrijven voor het komend cursus- 
jaar kan tot eind augustus. Twijfel je 
nog? Het is mogelijk vrijblijvend deel 
te nemen aan de kennismakings- 
morgen op D.V. zaterdag 7 september. 
(Graag vooraf opgeven.)

Schrijf je in >>

TVG iets voor jou?

> > > > > > > > Voor meer informatie, ga naar: www.cursustvg.nl > > > > > > > >
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Neem contact op met de secretaris van de 
cursuslocatie naar keuze om een inschrijf-
formulier te ontvangen:

1 — Locatie Middelharnis
Cursusleider: ds. A.L. Molenaar
Secretaris: Teun Griswis, tel. 0187-681980
E-mail: cursustvgmiddelharnis@gmail.com

2 — Locatie Gouda
Cursusleider: dr. M.A. van den Berg
Secretaris: Ineke Brugmans, tel. 079-5932906
E-mail: cursustvggouda@hotmail.com

3 — Locatie Harderwijk
Cursusleider: ds. W.C. Polinder
Secretaris: Esther ter Maaten, tel.0342-842337
E-mail: tvgharderwijk@gmail.com

4 — Locatie Rijssen
Cursusleider: ds. K.A. Hazeleger
Secretaris: Ria Harbers, tel. 0548-515929
E-mail: riaharbers@gmail.com
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cursus theologische vorming gemeenteleden

U bent van 
harte welkom!

Cursusinformatie

Wat cursisten zeggen:



Lessen zijn vanaf begin september om de week op zaterdagmorgen, in totaal ongeveer 
20 ochtenden per jaar.  Elke cursusochtend bestaat uit drie lesuren onderbroken door 
een korte pauze. (Locatie Middelharnis: lessen vanaf eind september, ongeveer 15 och-
tenden per jaar, vier lesuren per cursusochtend.) Precieze tijden verschillen per locatie, 
zie www.cursustvg.nl voor meer informatie.

De TVG cursus duurt in principe drie jaar. (Allen die aan de volledige cursus hebben deelge-
nomen ontvangen een certificaat en zijn van harte welkom bij het ‘Studium Generale’ 
vervolgprogramma, zie website.) Het accent van de cursus ligt op de lessen. Daarnaast 
doen docenten geregeld suggesties voor zelfstudie, en soms geven ze ook opdrachten. 
De cursist kan grotendeels zelf invullen hoe hij/zij daarmee omgaat — de één heeft hier 
meer mogelijkheden voor dan de ander. De cursus kent geen toetsen of examens.

Het cursusgeld voor 2019/2020 bedraagt €215 per persoon, en €320 voor een echtpaar. 
Daarnaast ontvangen cursisten aan het begin van de cursus een boekenlijst. Het is aan 
de cursist zelf of hij/zij alle boeken ook daadwerkelijk koopt. De kosten voor boeken 
bedragen maximaal €100 per jaar. 
NB Ligt het bekostigen van lesgeld of studiemateriaal tot uw spijt volledig buiten uw 
financiële mogelijkheden maar wilt u wel heel graag de cursus volgen: neem dan contact 
op met de secretaris van de cursusplaats waar u naartoe zou willen.

Schrijf je in >>

Praktische informatie over de lessen

TVG iets voor jou?

Wat kost deelname aan deze cursus?

Voor iedereen die meer wil weten over God, geloof, Bijbel en kerk.
De cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden (TVG) is laagdrempelig. Iedereen 
is welkom ongeacht leeftijd, opleiding of kerkgenootschap — ervaring leert dat diversiteit 
in cursisten van meerwaarde is voor de hele groep.
De cursus is gedegen: samen met theologisch geschoolde docenten en je mede-cursisten 
ga je de diepte in en behandel je fundamentele thema’s van het christelijk geloof. Het 
volgen van deze cursus kan een mooie aanleiding zijn om eindelijk de ‘klassiekers’ te 
lezen die je altijd al hebt willen lezen maar waar je uit jezelf niet aan toe komt.
Kortom: verlang je naar verdieping van je geloof — in leer en leven, theorie en praktijk? 
Dan is deze cursus misschien wel iets voor jou!

Deze cursus gaat over studie en onderzoek, over persoonlijke verdieping en vorming, 
en dienst aan de gemeente. De cursus bestaat uit verschillende theologische vakken:

Theologie (godgeleerdheid) is: het spreken over God. Daarbij is de Bijbel als betrouw-
baar Woord van God het uitgangspunt en de bron. 

Het bestuderen van het Oude Testament en het Nieuwe Testament biedt inzicht in Gods 
openbaring aan mensen. Daarnaast houdt theologie zich bezig met de systematische 
doordenking van de inhoud van het christelijk geloof (Dogmatiek), en bevraagt het hoe 
Bijbels geloof vorm krijgt in christelijk leven en handelen (Ethiek). 
Het vak Kerkgeschiedenis plaatst leer en leven in de context van veranderende tijden, 
en biedt verrijkend inzicht in hoe geloof en belijdenissen inhoud en vorm kregen in eeu-
wen christendom. Praktische Theologie omvat pastoraat, catechese, liturgiek en diaco-
naat, het vak Missiologie behandelt zendingsgeschiedenis en de bijbelse opdracht tot 
zending, en bij Oecumene gaat over het zoeken naar kerkelijke eenheid.

Voor wie is deze cursus?

Waar gaat deze cursus over?

• Oude Testament
• Nieuwe Testament
• Dogmatiek
• Ethiek

• Kerkgeschiedenis
• Praktische theologie
• Missiologie
• Oecumene




