
Persbericht 
 

Commissie Vormingswerk Christelijke Gereformeerde Kerken 
 

D.V. in het seizoen 2016 / 2017 wordt weer de vormingscursus gegeven.  
De Commissie heeft een nieuw programma samengesteld. 
 
Feedback van  cursisten van het afgelopen seizoen: 
“Fijn cursusseizoen” “Ik heb de afwisseling erg gewaardeerd” “Dank voor cursus, was 
afwisselend en informatief” “Als verrijkend ervaren” “Zeer positief over de docenten” 
 
 
Het programma winter 2016-2017 bestaat uit de volgende onderwerpen:  
 

1. Het evangelie naar Johannes, sleutel tot het lezen     drs. R. van de Kamp 
2. Feestvieren in het Oude Testament       drs. A.J. van der Toorn 
3. De onbekende Luther                                               mw. drs. C.T. Boerke 
4. Hoe delen mensen in het heil?       prof. dr. J.W. Maris 
5. Vreemdelingschap in de vroege kerk: 

de eerste christenen als minderheid in een 
niet-christelijke omgeving                                            drs. A.J.T. Ruis 

6. Missionair kerk-zijn vandaag – waarom en hoe? 
In gesprek met de 20e eeuwse Zendingstheoloog 
Lesslie Newbigin                                                         drs. R. Strengholt   

 
In Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht wordt elk onderwerp verspreid over 3 zaterdagen 
behandeld. Per zaterdag behandelen 2 docenten elk 1 uur een deel van hun onderwerp. 
In Goes wordt elk onderwerp op 1 zaterdag volledig behandeld in 2 uur. Daar is 1 docent 
aanwezig. 
 
De cursuszaterdagen per cursusplaats zijn als volgt: 
 
Apeldoorn: 
10 september 2016; 1 oktober 2016; 22 oktober 2016; 5 november 2016; 26 november 2016;  
17 december 2016; 7 januari 2017; 28 januari 2017;18 februari 2017  
 
Drachten: 
3 september 2016; 24 september 2016; 15 oktober 2016; 5 november 2016; 26 november 2016;  
17 december 2016;  14 januari 2017; 4 februari 2017; 25 februari 2017 
 
Sliedrecht: 
10 september 2016; 1 oktober 2016; 15 oktober 2016; 12 november 2016;  26 november 
2016; 17 december 2016; 14 januari 2017; 4 februari 2017; 25 februari 2017  
 
Goes: 
3 september 2016; 24 september 2016; 5 november 2016; 3 december 2016 
21 januari 2017; 18 februari 2017  

In Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht wordt er les gegeven van 10.00 – 12.30 uur met een 
pauze van 11.00 uur tot 11.30 uur. In de pauze kunt u koffie kopen. 

In Goes zijn de lessen van 10.15 uur tot 12.45 uur met een pauze van 11.15 uur tot 11.45 
uur. In de pauze kunt u koffie kopen 

 
Wij zijn ook op Facebook https://www.facebook.com/VormingscursusCGK  
 



 
 
U kunt zich voor deze cursus opgeven via 

- e-mail: vormingswerk.cgk@gmail.com o.v.v. naam, adres, woonplaats en de 
cursusplaats van deelname 

- de website:   www.cgk.nl/index.php?vormingswerk 
 
 
De kosten zijn € 45,- per persoon. Voor cursusplaats Goes € 35,- per persoon.  
Dit bedrag dient meteen na inschrijving overgemaakt  te worden op  
banknummer  NL33 INGB 0001 9750 25 t.n.v. COMM VORMINGSWERK CHR. GEREF 
KERKEN te Scherpenzeel Gld o.v.v. Cursusplaats en naam deelnemer(s) 
 
Wij hopen u in het nieuwe seizoen (weer) te mogen ontmoeten. Wilt u ook anderen uit de 
gemeente of omgeving attenderen op deze cursus? 
 
Aanmelding liefst vóór 12 augustus 2016, zodat we de plaatselijke cursusgroepen kunnen 
indelen.  
 
De commissie: 
 
Mevrouw drs. C.T. Boerke                Apeldoorn   voorzitter  
De heer W. van Zwol       Wierden  secretaris 
De heer B. Oostenbrink  Scherpenzeel (Gld) penningmeester  
Prof. dr. J.W. Maris   Apeldoorn  lid 
Dr. J.W. van Pelt                    Oud-Beijerland lid 
 


