THEOLOGIE VOOR GEÏNTERESSEERDEN
te Amsterdam

Informatie over een cursus

die verrast, boeit en verdiept
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Enkele nuttige adressen
Websites


Website TVG Amsterdam: www.tvg-amsterdam.nl



Website TVG Nederland: www.protestantsekerk.nl
(zoek op deze site verder via TVG)

TVG Amsterdam organisatoren


André Fox cursusleider
De Lairessestraat 86 hs
1071 PH Amsterdam
tel. 020 – 6731335
e-mail: afox@xs4all.nl



Pieter Licht secretaris
Saturnus 23
1188 EA Amstelveen
tel. 020 - 4417297 / mobiel: 06 83995520
e-mail: pieter.licht@gmail.com



Fred Horst penningmeester
Aristoteleslaan 20
1277 AS Huizen N-H
tel. 035 – 8880609 / mobiel: 06 11901689
e-mail: fredhorst@ziggo.nl

TVG Amsterdam locatie: Arie Biemondstraat 103, Amsterdam

Op de voorkant van dit informatieboekje staat een afbeelding van een schilderij van Jeltje
Hoogenkamp uit een serie schilderijen over Pasen met de titel 'Doortocht'.
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De cursus TVG Amsterdam verrast, boeit en verdiept

In het kort
Wilt u dieper nadenken over vraagstukken van geloof, kerk en samenleving
overweeg dan serieus om de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG)
te gaan volgen. Het is een informatieve cursus die u wegwijs maakt in de
bronnen van het christelijk geloof, de Bijbel, de rituelen en tradities en in
de toepassingen in het dagelijks leven.





driejarige cursus (ook 1 jaar is mogelijk of delen van de cursus)
met kundige, ervaren, enthousiaste docenten
van eind augustus tot eind april (gedurende 34 weken)
elke dinsdagochtend van 10.00 – 12.45 uur (2 lessen van 75 min.)

Cursuslocatie: Arie Biemondstraat 103 in Amsterdam, bereikbaar met tram
1, 7, 12 of 17.

Uitgebreider
Theologie Voor Geïnteresseerden is een cursus voor iedereen die meer wil
weten over de Bijbel, over wat er allemaal over God en geloof gezegd is en
nog steeds gezegd wordt, over hoe er geloofd wordt in andere
godsdiensten. Maar ook een cursus waar plaats is voor iedereen die naast
kennis ook verdieping zoekt van het geloof en wil nadenken over de plaats
van geloof en kerk in een samenleving, waar geloof en kerk immers allang
niet meer vanzelfsprekend zijn. Kortom, de theologie kan ons nog meer
vertellen.
De cursus die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de Protestantse
Kerk in Nederland (PKN) duurt drie jaar. Per jaar worden er op de dinsdagochtend gedurende 34 weken van eind augustus tot eind april bijeenkomsten belegd in Amsterdam.
Theologie
Studie maken van theologie maar ook bezig zijn met het eigen geloof blijft
voor veel mensen aantrekkelijk. Dit gebeurt aan theologische faculteiten en
in hogere beroepsopleidingen, maar niet alleen daar. Ook in de cursus TVG
kunt u hiermee kennis maken. De cursus omvat een groot aantal vakken,
elk met hun eigen inhoud. Deze grote verscheidenheid maakt theologie
tegelijkertijd verrassend en boeiend. In de cursus TVG komen de volgende
vakken aan bod: Oude en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, geloofsleer, ethiek, liturgiek, diaconaat en pastoraat. Deze vakken worden als
kernvakken aangeduid. Daarnaast worden in Amsterdam de volgende
“toegevoegde” vakken gedoceerd: contextuele- en feministische theologie,
Jodendom, wereldgodsdiensten en filosofie. Er wordt les gegeven door
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universitaire docenten of predikanten die elk in hun eigen vak zijn
gespecialiseerd.
Voor Geïnteresseerden
De cursus staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor theologie.
Er zijn geen toelatingsvoorwaarden wat betreft vooropleiding of lidmaatschap van een kerk. Er wordt uitgegaan van het willen leren vanuit eigen
interesse, samen met anderen. De belangstelling voor theologie kan
voortkomen uit bijvoorbeeld:








meer willen weten van de bijbel
zoeken naar verbreding en verdieping van het eigen geloof
vinden van een nieuwe zingeving
andere geloofsdimensies willen ontdekken
oriëntatie op ontwikkelingen in kerk en samenleving
meer willen weten van andere wereldreligies
toegerust willen worden voor activiteiten in een kerk

Ervaringen van cursisten
aan de verwachtingen t.a.v. de
cursus
wordt
voldaan,
zijn
nagenoeg alle cursisten (heel)
positief. Wel is het zo dat het ene
vak of de ene docent je meer
aanspreekt
dan
de
andere.
Gelukkig is het aanbod aan vakken
breed (12 vakken in totaal) en een
cursistengroep niet homogeen. De
voorkennis en voorgeschiedenis
van de één kan sterk verschillen
van die van de ander. Een cursist
verwoordt het aldus: “De lesstof is
inhoudelijk
goed
en
prima
voorbereid, de lessen zijn vrijwel
altijd boeiend, de docenten zijn
kundig
en
plezierig,
het
groepsproces verloopt prettig en
voldoende interactief, zodat het
niet beperkt blijft tot colleges.” Een
ander omschrijft de verschillen
tussen
cursisten
als
volgt:
“Medecursisten verrassen mij vaak
door een andere betekenis te
geven aan hetgeen we gelezen of
gehoord hebben.”

Hierboven stond het al: de theologie kan ons nog meer vertellen.
Dat is ook de ervaring van veel
cursisten. Van hen valt regelmatig
te horen dat ze verrast zijn en
geboeid worden door wat ze in de
lessen te horen krijgen. Het
verruimt de kijk op dingen die
(soms) allang bekend waren
vanwege de eigen achtergrond.
Maar het biedt ook heel veel
nieuwe inzichten. Kortom: een
ervaring!
Waarom gaat iemand deze cursus
doen? Als belangrijkste redenen
worden door cursisten genoemd:
verbreding en verdieping van het
geloof, het meer en gedetailleerd
omgaan met de rijkdom van de
bijbelse verhalen, de breedte en
variatie van het cursusaanbod en
ook om dit juist samen met
anderen te doen die de behoefte
aan verbreding en verdieping
delen. Op de vraag in hoeverre er
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Eén van de relatief wat oudere
cursisten verwoordde het vanuit
zijn ervaring met drie jaar cursus
TVG als volgt: “Ik had niet
verwacht dat theologie zo boeiend
kon zijn. Het is zo breed, met
vakken als geloofsleer, kerk-

geschiedenis, ethiek, filosofie,
Jodendom, enz. Had ik dat maar
50 jaar eerder geweten! Mijn
verwachtingen
vooraf
zijn
ruimschoots overtroffen. Ik heb
gesmuld van alle lessen”.

O
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Overige praktische informatie
Lesmateriaal
Ten behoeve van de lessen ontvangt u meestal enkele dagen voorafgaand
aan een bijeenkomst (per e-mail) ondersteunend lesmateriaal en bevelen
de docenten titels van boeken aan die u zou kunnen bestuderen. Mocht u
het toegestuurde materiaal niet zelf kunnen printen, dan kunt u dit met de
TVG secretaris regelen. Het is raadzaam in elke les een bijbel (NBG 1951,
de NBV 2004 of beide) mee te nemen.
Hele cursus of gedeelten van de cursus volgen
De volledige cursus TVG beslaat drie leerjaren. Het is echter ook mogelijk
om alleen bepaalde vakken (uit het totale aanbod van 12 vakken) te volgen
of voor één jaar in te schrijven. Wie de drie jaar doorlopen heeft, ontvangt
een certificaat. De cursisten van het eerste, tweede en derde jaar volgen
de lessen gezamenlijk, dus na een cyclus van drie jaar heeft iedereen alle
lesstof doorgenomen.
Wanneer en waar?
De cursus wordt gehouden van: 28 augustus 2018 t/m 30 april 2019,
met een onderbreking van twee weken rond de kerst. De bijeenkomsten
zijn op dinsdag van 10.00 uur tot 12.45 uur (2 lessen van 75 minuten)
in: Het Gast-huis, Arie Biemondstraat 103, Amsterdam, bereikbaar met
de tramlijnen 1, 7 en 17. Parkeren in de buurt is moeilijk.
Kosten en wijze van betalen
De kosten van de cursus bedragen € 235,- (voor echtparen € 350,-). Dit
bedrag graag vóór 1 oktober 2018 overmaken op bankrekening NL
81 INGB 0004 871357 t.n.v. Theologie voor Geïntereseerden Amsterdam.
Indien nodig kan in overleg met de penningmeester het bedrag ook in
termijnen worden betaald, twee van € 80,- en één van € 75,-. Indien u zich
opgeeft voor een gedeelte van de cursus is een aangepaste prijs van
toepassing (€ 5,00 per lesuur). Teruggave van cursusgeld behoort in
principe niet tot de mogelijkheden. Overigens mogen de kosten nooit een
bezwaar zijn om de cursus te gaan volgen; in overleg met de cursusleider
is altijd een regeling te treffen.
Aanmelden of toch nog eerst nadere informatie
Wilt u zich opgeven als cursist? Vult u dan het aanmeldingsformulier in dat
u op bladzijde 9 van dit informatieboekje aantreft. U ontvangt dan een
studiegids met extra informatie over de inhoud van de vakken. U kunt zich
ook opgeven voor de cursus via de website www.tvg-amsterdam.nl.
Voor nadere informatie over de cursus in Amsterdam en het aanvragen van
de studiegids kunt u zich ook wenden tot: Pieter Licht (secretaris TVG
Amsterdam), Saturnus 23, 1188 EA Amstelveen, tel.: 020-4417297,
mobiel: 06-83995520 of via e-mail: pieter.licht@gmail.com
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Studium Generale
En dan .... na drie jaar? Wat dan? Velen hebben in Amsterdam de driejarige
cursus gevolgd en willen daarna toch graag op één of andere manier verder.
Via het Studium Generale van de TVG Amsterdam wordt er elk jaar in deze
behoefte voorzien. Natuurlijk kunnen ook de huidige cursisten aan het
Studium Generale deelnemen. In een viertal blokken worden er per blok
telkens drie bijeenkomsten gehouden over zeer uiteenlopende onderwerpen. Op de website van de TVG Amsterdam en in de Studiegids kunt u
meer lezen over de onderwerpen, de docenten en de data waarop de
bijeenkomsten worden georganiseerd. U kunt zich hier via de website voor
opgeven. Ook deze bijeenkomsten vinden plaats in Het Gast-huis te
Amsterdam.
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De cursus TVG Amsterdam verrast, boeit en verdiept

AANMELDINGSFORMULIER CURSUS 2018 - 2019
(met blokletters invullen s.v.p. )
Ondergetekende

Naam:………………………………………………………..........

man 0 vrouw 0*

Voornamen: ……………………………………………………….

Roepnaam:………………………………………….……………..

Adres:

…………………………………………………………….

Postcode:…………………Woonplaats:………………………….

Telefoonnummer: …………………………………………………

E-mailadres:..……………………………………………………….

Geboortedatum:…………………………………………………….

geeft zich hierbij op voor de cursus Theologische Vorming te Amsterdam als:
[bij * graag aankruisen wat van toepassing is]
0 eerstejaars

0 tweedejaars

0 derdejaars *

0 wil alle vakken volgen *
0 wil alleen de volgende vakken volgen:* (€ 5,00 per lesuur)
…………………………………………………………………………..
Ik ben aan de informatie over deze cursus gekomen via:

0 kerkblad

0 (oud)cursisten

0 anders nl:…………………………….….*

0 huis-aan-huisblad

0 internet

Datum:

0 poster of dit infoboekje

Handtekening:

Dit formulier per post sturen of (gescand) per e-mail aan:
Pieter Licht, Saturnus 23, 1188 EA Amstelveen of e-mail: pieter.licht@gmail.com
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