vanaf 5 maart 2019

CURSUS

Bronnen van
spiritualiteit
VERDIEPING,
VERNIEUWING,
VERRIJKING

Eén bron, zes stromen,
twaalf disciplines

De laatste tijd wordt er
regelmatig gesproken over
een ‘spiritueel tekort’ in
kerken en bij predikanten.
Herken je dat? En raakt het
bij jou ook een verlangen
aan om daar iets mee te
doen? Dan is deze cursus
iets voor jou.

In deze cursus gaan we aan de slag met een
verdieping en vernieuwing van de eigen
bronnen van spiritualiteit, om de gemeente te
kunnen voeden en voorgaan. Samen onderzoeken we spirituele stromen en maken we kennis
met spirituele disciplines. Om Geestelijk te
herbronnen.
We maken gebruik van twee boeken van Richard Foster (geboren 1942, bekend theoloog
en auteur op het gebied van spirituele vorming), die we intensief lezen en verwerken om
vervolgens ook de eigen persoonlijke spirituele praktijk te onderzoeken en te verrijken.

Verdiep je eigen spiritualiteit
Verrijk je kennis over spirituele
stromen en spirituele disciplines

Ook is er aandacht voor de vraag op welke
wijze en op welke momenten je als predikant
de gemeente spiritueel kunt verrijken.

Ontdek en ervaar hoe
je aan de slag kunt met
een ‘spiritueel tekort’

Dr. Jos Douma
is voorganger van de Plantagekerk in Zwolle,
hij doceert het vak Christelijke Spiritualiteit
aan de ETF in Leuven en biedt vanuit ‘School
voor Spiritualiteit’ voor verschillende doelgroepen onderwijs en oefening in spiritualiteit
aan. Hij schreef meerdere boeken over
spiritualiteit en over kerk zijn.
Zie ook www.levenindekerk.nl

PRAKTISCHE INFORMATIE
KOSTEN

€ 395,- p.p.
CURSUSDAGEN

5 en 26 maart en 23 april 2019,
van 11.00 tot 15.00 uur (plan de dag vrij).
UITERSTE INSCHRIJFDATUM

18 februari 2019, via
www.pepredikanten.nl
LOCATIE

Theologische Universiteit Kampen
AANTAL DEELNEMERS

Leer anderen te helpen
in de ontwikkeling van
hun spiritualiteit
Ontdek de kerk als
oefenplek voor spiritualiteit

DOCENT

min. 8 - max. 12
OMVANG 3 EC

MEER INFORMATIE
www.pepredikanten.nl/bronnen

9 uur college + 75 uur literatuurstudie, praktische oefening en
reflectieverslagen

