
Een prettige en doelmatige 
manier van werken, met meer 

balans tussen werk en privé

De basisbeginselen van een 
aantal belangrijke methodes 

op het terrein van persoonlijke 
efficiëntie

Reflecteren op de manier 
waarop je je werk vormgeeft en 

de doelen die je wilt bereiken

Op een professionele  
manier functioneren in een 

kerkelijke setting

PRAKTISCHE INFORMATIE
KOSTEN

€ 545,- p.p. all-in (incl. reader 
en certificaat)

CURSUSDAGEN

21 januari en 11 februari 2019

UITERSTE INSCHRIJFDATUM

1 december 2018 via 
www.pepredikanten.nl

LOCATIE

Conferentiehotel Mennorode, 
Apeldoornseweg 185 te Elspeet

AANTAL DEELNEMERS

min. 8 – max. 15

OMVANG 1,5 EC

10 uur voorbereiding
14 uur cursusdagen
18 uur tussentijdse verwerking

DOCENTEN

Prof. dr. Arnold Huijgen 
Hoogleraar systematische theologie 
aan de TU Apeldoorn

Dr. Daniël Timmerman
Predikant NGK Eindhoven en docent
kerkgeschiedenis NGP

De organisatie 
van predikantswerk 

is meer dan time-
management. Het gaat 

vooral om voldoende 
aandacht en mentale 

ruimte voor de dingen die 
je wilt of moet doen. 

Binnen de drieslag ‘ambt – persoon – profes-

sie’ focust Predikant en praktijk vooral op de 

professionaliteit van de predikant. De persoon-

lijke en spirituele dimensie krijgen een geïnte-

greerde plek tijdens de trainingsdagen. Voor de 

onderbouwing maken de trainers gebruik van 

verschillende methodes, zoals Getting Things 

Done (David Allen).

Predikant en praktijk is ontstaan vanuit de 

praktijk van het predikantschap. Arnold Huij-

gen en Daniël Timmerman hebben deze twee-

daagse training ontwikkeld vanuit hun eigen 

werksituatie, toen zij het werk in de gemeente 

combineerden met een deeltijdaanstelling aan 

de TU Apeldoorn. Hun eigen ervaring dat het 

nodig én leuk is om met enige regelmaat naar 

je eigen manier van werken te kijken, motiveert 

hen sinds 2008 om de training te geven aan 

predikanten en studenten in de afrondende 

fase van hun studie.

MEER INFORMATIE

www.pepredikanten.nl/predikantpraktijk

Efficiënt en 
doelgericht
werken in 

de pastorie

TRAINING

Predikant 
en praktijk

vanaf 21 januari 2019


