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 Volg nu de

Toerustingscursus Pastoraat!

Toerustingscursus Pastoraat

BIJBEL THEOLOGIE MISSIONAIR WERK PASTORAAT
n ETS-Bijbelcursus
n Verantwoord Bijbelgebruik

n Opleiding Theologie
n Opleiding Gemeentewerk
n Opleiding Bijbel & Exegese
n Sprekersroute
n Bijbeltalen Hebreeuws & Grieks

n Opleiding Missionair Werk
n Cursus Leven met een Missie

n Opleiding Pastorale Hulpverlening
n Toerustingscursus Pastoraat

Deeltijdopleidingen, cursussen en 
toerusting voor volwassenen op het 

gebied van de  Bijbel, Theologie,
Missionair Werk en Pastoraat

Leer de basisvaardigheden 
voor pastoraal werk!



De Toerustingscursus Pastoraat is 
een inleidende cursus voor 
iedereen die toegerust wil worden 
in het verlenen van pastorale zorg 
aan gemeenteleden.

§ 10 lessen met elk een eigen thema
§ Onderwijs vanuit de Bijbel
§ Combinatie van theorie en praktijk
§ Lessen worden verzorgd door 

bekwame docenten van het 
Evangelisch College

§ Geen vooropleidingsvereisten
§ Betaalbare cursusprijs
§ Jaarlijks aangeboden op meerdere 

locaties in Nederland

Toerustingscursus Pastoraat

Inleiding
De Toerustingscursus Pastoraat is een 
inleidende cursus van vijf zaterdagen, 
aangeboden door het Evangelisch College. 

Doelgroep
Pastoraat is: met mensen meeleven, ze 
ondersteunen en begeleiden vanuit Gods 
Woord en door Zijn Geest. Dat gebeurt
in kerken, gemeenten, kringen, organisaties 
en persoonlijke relaties. Iedereen met een 
verlangen zich hierin (meer) te bekwamen 
kan aan de cursus meedoen. Een voor-
opleiding is niet nodig en de studielast is 
laag (geen tentamens en opdrachten).

Inhoud
In deze cursus wordt een basis gelegd voor 
pastoraal werk. Wat moet je weten en 
welke vaardigheden komen van pas? Er 
wordt een theoretische ondergrond gelegd, 
en telkens wordt daarbij de praktijk 
gezocht: hoe pas je dit toe? 
De eigen relatie met God krijgt ook 
aandacht, want van daaruit wordt 
uitgedeeld. Vanuit de Bijbel worden 
principes en voorbeelden aangereikt.

Kosten 
Het cursusgeld bedraagt € 250,- inclusief 
een uitgebreide studiemap met de 
hand-outs van de 10 lessen.
Indien meerdere deelnemers zich gezamenlijk 

aanmelden, wordt er groepskorting aangeboden.

Meer informatie, locaties en aanmelden
Zie voor meer informatie, het actuele 
cursusaanbod en het aanmeldingsformulier:

www.pastoraat.nl.

De cursus in het kort...
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Ochtendprogramma Middagprogramma

Lesdag 1 Pastoraat 
Hoe doen we dat?

Emoties
Een geschenk

Lesdag 2 Karakter en identiteit 
Weet wie je bent

Gesprekstechnieken
Over het voeren van een gesprek

Lesdag 3 Relaties 
Een belevenis

Grenzen 
Stop! Een grens

Lesdag 4 Ziekenpastoraat
Ziek, maar toch geholpen

Ouderenpastoraat
Als de eindstreep in zicht komt

Lesdag 5 Strijd in het denken
De kamer van ons gedachteleven

Bidden en zegenen
Pastoraat: een geestelijke zaak

Cursusprogramma
Op vijf zaterdagen (10:00 tot 15:30 uur) worden door verschillende docenten de volgende 
tien thema’s behandeld (volgorde onder voorbehoud).

De Toerustingscursus Pastoraat in uw kerk of gemeente?
Wilt u het pastoraal team in uw kerk of gemeente toerusten? Nodig ons dan uit om de 
Toerustingscursus Pastoraat bij u op locatie aan te bieden. Zie voor meer informatie 
over de kosten en de voorwaarden: www.pastoraat.nl.Meeleven  |  Ondersteunen  |  Begeleiden


