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Informatiebrochure
Cursus Bijbelse Toerusting

Goes 2021-2022

1 Algemene informatie over de CBT- Goes
De Cursus Bijbelse Toerusting (CBT) duurt 3 jaar.

De cursus:
•
•
•
•
•
•
•

is een goede aanzet voor de verdere vorming van het geestelijk leven;
wil persoonlijk Bijbelgebruik en het onderzoeken van de Bijbel stimuleren en daarin een
voorbeeld zijn;
geeft antwoord op ethische en dogmatische vragen van deze tijd;
draagt bij aan kennisvermeerdering en het praktisch toepassen van deze verworven kennis in
het persoonlijk leven en - zo de Heere daartoe roept - in het gemeentewerk;
wordt aanbevolen voor ambtsdragers, vrijwilligers in de gemeente of in het pastoraat en
jongerenwerk;
vraagt daartoe van de cursisten een optimale inzet en een ontvankelijke houding zodat
overdracht kan plaats vinden;
wil kritisch meeluisteren naar alle geluiden die in de wereld en ook in de kerk gehoord
worden en streven naar erkenning;

De cursus wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de kerkenraden van de Hersteld
Hervormde Gemeenten van Goes en Kruiningen. De cursus is in 2020 in Goes gestart en is in eerste
instantie bedoeld voor (gast-)leden van deze gemeenten. Als er plaats over is, kunnen leden van
andere gemeenten ook deelnemen.

Tijdens het seizoen 2020-2021 volgden 30 cursisten het eerste leerjaar. In september 2021 gaan deze
verder met het tweede leerjaar. Tevens start dan een nieuw groep cursisten het eerste jaar. Hieraan
kunnen maximaal 30 cursisten deelnemen.

De lessen worden normaal gegeven in de het kerkgebouw van de HHG in Goes. In verband met
corona start de nieuwe groep echter in september in het kerkgebouw van de HHG in Kruiningen.

2 Cursusonderdelen
2.1 Oude Testament (OT)
•

Inleiding, exegese en theologie.

2.2 Nieuwe Testament (NT)
•

Inleiding, exegese en theologie.

2.3 Dogmatiek (DO)
In het vak Dogmatiek worden de belangrijkste dogma’s (leerstellingen) besproken. Het gaat
daarbij om:
•
•
•
•
•
•
•

De Theologie (de leer over God)
De Antropologie (de leer over de mens)
De Christologie (de leer over Jezus Christus)
De Pneumatologie (de leer over de Heilige Geest)
De Soteriologie (de leer over het heil en de toepassing daarvan)
De Ecclesiologie (de leer over de kerk en de sacramenten)
De Eschatologie (de leer van de laatste dingen)

2.4 Ethiek (ET)
•

De bezinning op het Bijbels verantwoord omgaan met levensbeschouwelijke vragen ten
aanzien van ons handelen.

2.5 Kerkgeschiedenis (KG)
•

De geschiedenis van de kerk vanaf de vroege eerste Christengemeente tot aan de kerk van
vandaag.

2.6 Praktische Theologie (PT)
•
•
•
•
•
•
•
•

Het pastoraat in al zijn facetten;
Pastoraat rondom zieken en stervenden, rondom huwelijk, gezin en echtscheiding en aan de
gehandicapte medemens;
Pastoraat rondom de sacramenten, De Heilige Doop en het Heilig Avondmaal;
Aandacht voor liturgie en diaconaat;
Homelitiek; preekkunde;
Hermeneutiek; Schriftuitleg;
De kerk, haar regering en haar ambten;
Catechese, kring- en verenigingswerk.
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4 Indeling ochtenden
Opening

9.00 uur

9.10 uur

Les 1

9.10 uur

10.05 uur

Pauze

10.05 uur

10.15 uur

Les 2

10.15 uur

11.10 uur

Pauze

11.10 uur

11.20 uur

Les 3

11.20 uur

12.15 uur

Sluiting

12.15 uur

12.20 uur

5 Docenten
Vak

Docent

Emailadres

Telefoon

Oude Testament

Dhr. W. Guijt

wguijt@solcon.nl

0187-651480

Praktische Theologie

Ds. C. Gielen

dsgielen@gmail.com

0187-701048

Dogmatiek

Ds. J.R. van Vugt

dominee@hhgkruiningen.nl

0113-269226

Kerkgeschiedenis

Ds. A.S. Middelkoop

asmiddelkoop@gmail.com

0166-851581

Ethiek

ds. K. den Boer

predikant@hhgsirjansland.nl

0111-724018

Nieuwe Testament

Ds. W.J. van de Brink

dswjvdbrink@solcon.nl

0187-701143

6 Overige informatie
6.1 Cursusgeld
•
•
•

Het cursusgeld is € 200 per persoon per jaar. Voor echtparen of meerdere personen uit
één gezin is dat € 175 per persoon.
Het cursusgeld wordt in rekening gebracht na omzetting van de aanmelding in deelname.
U ontvangt dan een nota van Herst. Herv. St. De Hoeksteen Goes.
Er is een maximum aan het aantal deelnemers, toelating is in volgorde van aanmelding.

6.2 Locaties
Leerjaar 1
Ichthuskerk
Clercqswegje 12
4416 BN
Kruiningen
Leerjaar 2
Kerkgebouw De Hoeksteen
Noordhoeklaan 90
4464 BB GOES

6.3 Cursusleider
Joop Pieper
De Ommegank 16
4415 AM Oostdijk
Tel. 06-54373067 / 0113-501528
Email: jlpieper@kliksafe.nl

6.4 Nadere informatie?
Voor vragen over de cursus kun je bij de cursusleider terecht.

6.5 Coronamaatregelen
Een corona potocol is van toepassing.

INSCHRIJFFORMULIER CBT-Goes.
Ondergetekende geeft zich op voor de CBT-Goes voor het leerjaar 2021-2022.
Man

Vrouw

Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
Emailadres
Kerkverband
Kerkelijke gemeente

MET BOVENSTAANDE INFORMATIE ZAL VERTROUWELIJK WORDEN OMGEGAAN!
-

De Cursus Bijbelse Toerusting is een 3-jarige cursus.
Het cursusgeld is € 200 per persoon per jaar. Voor echtparen of meerdere personen uit één gezin
is dat € 175 per persoon.
Het cursusgeld wordt in rekening gebracht na omzetting van de aanmelding in deelname. Er is
een maximum aan het aantal deelnemers, toelating is in volgorde van aanmelding.
Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen met de administratie.

Opsturen naar: secretariaatkvd@hhggoes.nl

