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Dichterbij

Haal meer uit de Bijbel
Gods woord is levend, krachtig en scherper dan een 
tweesnijdend zwaard. Tegelijkertijd is Gods Woord 
niet altijd zomaar te begrijpen door simpelweg te 
gaan lezen, laat staan te vertalen naar de 21e eeuw. 

De grote uitdaging is steeds opnieuw: hoe kom je 
vanuit het ‘toen en daar’ van de oorspronkelijke 
tekst tot het ‘hier en nu’ van ons leven in deze 
tijd? Hoe kom je tot een goede interpretatie? Het 
geheim ligt in het stellen van de juiste vragen bij de 
Bijbeltekst. Vragen over de context en vragen over 
de inhoud. Per avond bekijken we steeds andere 
literaire stijlen (een brief, een psalm of wetboek) en 
hoe we die het beste kunnen toepassen. Het belooft 
een boeiende serie te worden, met méér begrip van 
het Woord, van God én voor elkaar!

Cursusleider: Arjan Zantingh 
Kosten: Gratis 
Data: donderdagavond 13 september (27-09/11-10) 
Tijden: 19.30 tot 22.00 uur 
Zaal: 4

Cursus Hebreeuws
Heb je zin om de taal van Israël en de bijbel te 
leren lezen, schrijven én spreken? Dan is dit nu 
je kans! Je leert Hebreeuws op dezelfde wijze als 
immigranten in Israël. Direct vanaf het begin leer 
je Hebreeuws. Aan de hand van teksten uit het 
alledaagse leven ontdek je de taal en leer je deze 
direct te gebruiken. 

Cursusleider: Ruty Vos-Moshe 
Kosten: € 210,- 
Data: oktober (20 keer) (vrijdag)

Tijden:  
gevorderden 2:  14:00 - 15:30 uur 
gevorderden 3:  15:30 - 17:00 uur 
gevorderden 1:  17:00 - 18:30 uur 
beginners:  18:30 - 20:00 uur

Get Ready
Voor het eerst naar de middelbare school is een grote 
verandering! Zit je in groep 8 en vind je dat eigenlijk 
best een beetje spannend? Wil je goed voorbereid zijn 
voor de volgende stap? Dan is GET READY voor jou! 

Tijdens 5 vrijdagavonden doen we serieus én hebben 
we lol, om jou voor te bereiden op de brugklas. Dit 
doen we aan de hand van thema’s als vriendschap, 
pesten, alcohol en drugs, groepsdruk en vrije tijd. 
We gaan ook kijken bij een Reflect AM dienst en we 
hebben een boys- & girlsnight over seksualiteit. 

We zien uit naar een geweldige tijd samen, jij 
ook? Kom dan samen met je ouders, naar de 
informatiebijeenkomst op zondagmorgen 30 
september om 11.15 uur. 

Cursusleiders: Joost Mulder 
Kosten: Gratis 
Data: zondagmorgen 30 september, 1e avond: vrijdag 
14 december (8-2-’19/8-3-’19/12-4-’19/10-5-’19) 
Tijden: 19.00 tot 21.00 uur 
Zaal: Kleine Auditorium

Happyme
Een sociaal-emotionele training voor kinderen van 
9 tot 12 jaar. Deze training heeft tot doel kinderen 
te leren ontdekken wie ze zijn in Jezus. Ze leren 
grenzen te bewaken en leugens te weren uit hun 
gedachten. Happyme is er op gericht kinderen sterke 
mannen en vrouwen te laten worden zoals God 
ze heeft bedoeld. Hiervoor komt een kleine groep 
kinderen 8 keer bij elkaar op woensdagmiddag. In een 
ontspannen en veilige sfeer nemen we de kinderen 
stapsgewijs mee in een reis naar zichzelf. Ook ouders 
worden meegenomen in het programma door middel 
van een drietal ouderavonden.

Trainers: Tineke Meerveld, Suzanne Vrolijk en 
Annette de Valk 
Kosten: € 100,- (2e kind € 50,-) 
Data: 9 september kennismakings- en infomoment 
na de 2e dienst. Overige data staan op de website. 
Tijden: woensdagen 14.00 tot 16.00 uur 
Zaal: De Huiskamer

Écht weerbaar worden
Vind je het lastig om je grenzen aan te geven? Heb 
je moeite om je mening te geven, zelfs als er om 
gevraagd wordt? Lukt het je niet om ‘nee’ te zeggen 
terwijl alles in je protesteert? Vind je het moeilijk om 
goede beslissingen te nemen? Ben je (te)veel bezig 
met de mening van een ander?

In 3 avonden gaan we in 6 stappen op weg naar een 
assertiever en krachtiger leven. Na afloop van de 
cursus heb je handvatten ontvangen om verzoeken 
te kunnen doen (hulp vragen), verzoeken te weigeren 
(‘nee’-zeggen) en om feedback te geven of te 
ontvangen (positief en negatief). Een hele praktisch 
toepasbare training op basis van persoonlijke 
ervaringen en uitgebreide studie.

Cursusleider: Dennis de Valk 
Kosten: € 15,- 
Data: maandagavond 24 september (8-10/5-11) 
Tijden: 19.30 tot 22.00 uur 
Zaal: 6

Alpha Cursus
Ontmoeten, vragen en ontdekken! Dat doe je op 
Alpha. Tijdens de 13 interactieve en gezellige 
bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof 
inhoudt. Onderwerpen die voorbij komen zijn o.a. 
Wie is Jezus? Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof? 
Bidden: waarom en hoe? Hoe leidt God ons? Geneest 
God vandaag nog? 

Elke avond begint met een lekkere maaltijd, hét 
moment om elkaar op een ontspannen manier te 
leren kennen. Na het eten luister je naar een kort, 
inspirerend verhaal over één van de onderwerpen. 
Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te 
delen in kleine groepen. Spreekt dit je aan? Dan is de 
Alpha Cursus voor jou!

De cursus bestaat uit 13 woensdagavonden - inclusief 
maaltijd - én een weekend weg.

Cursusleider: Alma van der Goot 
Kosten: onkostenvergoeding 
Start: woensdag 19 september 2018 om 20.00 uur 
Tijden: 18.30 tot 21:30 uur



Je hebt de onderwijsfolder voor het najaar van 
2018 in je handen! 

Wat geweldig om je het aanbod te mogen 
presenteren. Zo hebben we de bekende titels 
en herkenbare onderwerpen afgewisseld met 
nieuwe verfrissende cursussen. 

We willen als gemeente graag dichterbij Jezus 
komen, het is ons jaarthema. Want dichtbij Jezus 
ontdek je hoe diep genade is. Dichtbij Jezus is 
de plaats waar je meer op Hem gaat lijken, de 
nabijheid van Jezus is een liefelijke plek vol 
vreugde en het is de plek waar je de ander, elkaar, 
ten diepste écht vindt en ziet en leert kennen. 
We willen je uitdagen deze reis samen met ons te 
maken. Doe je mee?

De cursussen zijn bestemd voor iedereen, ben je 
lid of gast; je bent welkom! Op onze website vind 
je meer informatie over het complete aanbod: 
www.stadskerkvbg.nl/cursussen.

Het is de bedoeling dat je je voor iedere cursus 
afzonderlijk inschrijft via de website. Geef je 
dus zo snel mogelijk op, want vol is vol. Na je 
aanmelding en (eventuele) betaling krijg je een 
bevestiging per e-mail; hier kun je de praktische 
info nog een keer op je gemak teruglezen.

We zijn dankbaar voor het aanbod en bidden 
je veel wijsheid toe in het maken van de juiste 
keuze. Mocht je vragen hebben neem dan gerust 
contact met mij op via de website of via  
dennis.de.valk@stadskerkvbg.nl.

Hartelijke groet,  
Dennis de Valk, Hoofd Volwassenen

Introkring
Ben je net lid geworden of ben je gast en wil je 
onderzoeken of de Stadskerk | VBG je thuisgemeente 
kan zijn? 

Dan is dit de ideale kring om dat te onderzoeken. 
In 10 avonden worden verschillende onderwerpen 
besproken zoals intimiteit met God, doop, avondmaal, 
gezinsregels en lidmaatschap. Aan de hand van 
een korte video ga je met elkaar in gesprek over 
de thema’s en is er alle ruimte om je eigen vragen 
te stellen. Na de startavond, worden de kringen 
gehouden bij mensen thuis, zoveel mogelijk op een 
avond naar voorkeur. 

Ben je tussen de 18 en 25 jaar, dan is er voor jou een 
speciale Elevate-introkring. Vanwege de inhoud van 
het programma adviseren we je eerst de introkring te 
volgen voordat je deel gaat nemen aan een huiskring.

Cursusleider: Jan Boonstra 
Kosten: Gratis 
Data: maandagavond 24 september 2018 (startavond) 
Tijden: 19.30 tot 22.00 uur

Durf
Op 25 september begint er weer een nieuw blok 
Durf. Tijdens deze cursus wordt je uitgedaagd stil te 
worden en jouw leven te beschouwen in het licht van 
wie God is.

Wat bouwt je op? 
Wie ben je echt? 
Hoe ontmasker je de leugens in je leven? 
Hoe omarm je de waarheid?

Over het hele seizoen bieden we 3 blokken aan, van 
elk 8 (dinsdag)avonden. Centraal staan ontmoeting, 
onderwijs, aanbidding en stille tijd.

Cursusleiders: Fré Riepma, Herbert en Hillise Sturing 
Kosten: € 10,- 
Data: dinsdag 25 september  
(2-10/16-10/30-10/6-11/13-11/20-11/27-11) 
Tijden: 19.20 tot 22.00 uur 
Zaal: Kleine Auditorium

Durf Huwelijk
Zeven avonden waarin je als echtpaar tijd voor elkaar 
maakt. Jullie worden uitgedaagd, gevoed, opgebouwd, 
verrijkt en gezegend. De avonden starten onder het 
genot van een kopje koffie of thee. Er is tijd voor 
ontmoeting, ruimte voor gebed en aanbidding in het 
Huis van Gebed. We bieden to the point onderwijs 
en onder begeleiding van enthousiaste teamleiders 
ga je aan de slag met verrassende, inspirerende en 
opbouwende opdrachten.

Zoek je verdieping? 
Wil je groeien in geloof? 
Wil je je huwelijk versterken? 
Ga je de sleur doorbreken? 

Cursusleiders: Peter en Mirjam Bulder 
Kosten: Gratis 
Data: zaterdag 15 september 2018  
(22-9/29-9/13-10/20-10/27-10/3-11) 
Tijden: 19.30 tot 22.00 uur 
Maximaal aantal deelnemers: 15 echtparen 
Zaal: Nieuwe Koffiehuis

Huwelijkscursus
Ben je minder dan 3 jaar getrouwd en vind je het leuk 
om samen meer te leren over je huwelijk? Misschien 
hebben jullie in alle hectiek richting de bruiloft 
geen voorbereidingscursus kunnen volgen. Is het 
huwelijk wat je er van verwacht had of misschien niet 
helemaal? Geef je dan op voor de huwelijkscursus.

Deze cursus wordt bij de cursusleiders Frank en 
Rozemarijn thuis gehouden. Het adres (in de stad) 
ontvang je nadat je je hebt aangemeld. We starten de 
avonden om 20.00 uur (19.45 uur inloop) en ronden af 
rond de klok van 22.00 uur.

Cursusleiders: Frank en Rozemarijn Hummel 
Kosten: Gratis 
Data: donderdag 4 oktober 2018  
(11-10/18-10/25-10/1-11/8-11) 
Tijden: 20.00 tot 22.00 uur

De Bediening van Gebed
Deze toerusting is bestemd voor jou als je dient in 
het Gebedsteam op de zondag, bij Kingdom Culture, 
Elevate, Wildfire of het Vrouwen- of Mannenhuis 
van Gebed. 

We nodigen je uit voor een avond vol inspiratie, 
praktische tips en aanbidding. Wil jij groeien in 
leiderschap en autoriteit? Kom dan 22 november 
naar het Huis van Gebed. 

Cursusleiders: Thomas en Angelique Bos en Claudia 
Zantingh 
Kosten: Gratis 
Datum: donderdagavond 22 november 
Tijden: 19.30 tot 22.00 uur 
Zaal: Huis van Gebed

Into His Presence
3 dagen – van 3 t/m 5 oktober – vormen we het 
Kleine Auditorium om tot een Huis van Gebed; 
als plaats van ontmoeting met de Vader, Zoon en 
Geest. 3 dagen van aanbidding, voorbede en gebed 
en van verdiepend gebedsonderwijs en praktische 
workshops. 

We dieper gaan in wat het betekent om te mogen 
naderen voor de troon van de genade, te mogen 
rusten aan het hart van de Vader, te mogen weten 
dat wij Gods geliefde kinderen zijn en vrije toegang 
hebben tot zijn nabijheid.

Sprekers komen van binnen maar ook van buiten 
de Stadskerk. We hebben Hudson Taylor Wells 
uitgenodigd, een veel gevraagd spreker als het 
gaat om intimiteit met de Vader. Hij heeft hart voor 
gebed, veel Huizen van Gebed helpen opzetten in 
Noord- en Zuid Amerika.

We zien er enorm naar uit om meer in Zijn 
aanwezigheid te komen, jij ook?

Cursusleiders: Theo van den Heuvel en Thomas Bos 
Kosten: €75 (inclusief lunch en diner) 
Datum: woensdag- 3 tot vrijdagavond 5 oktober 
Tijden: 19.00 uur (startavond)

ONDERWIJSFOLDER NAJAAR 2018


