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In het Groeiplan van juni 2021 staat dat
we de gemeente toe willen rusten tot discipelschap,
geestelijke groei en geloofsverdieping via een
breed en divers aanbod. In deze flyer tref je een
overzicht van het aanbod voor het kerkelijk seizoen
2021-2022. Meld je aan via deze link:
http://bit.ly/camatoerusting
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Doopcursus
Wat?

Heb jij vragen over de doop? Wat zegt de Bijbel over de doop? Hoe zit het nou met het verschil tussen kinderdoop en geloofsdoop? Wel of niet door onderdompeling? Wat is het verschil
tussen doop met water en doop met de Geest? Over deze en andere vragen gaat de doopcursus.
We duiken diep de Bijbel in en nemen ruim de tijd voor gesprek. De cursus is zowel voor hen die
zich alleen willen oriënteren als voor hen die zich willen laten dopen.

Wanneer?

Dinsdagavond 5 en 12 april, 20.00-22.00 uur

Waar?

Rehobothkerk, Leidsestraatweg 130, Woerden
Onder leiding van: Teun van der Leer
Informatie: voorganger@camawoerden.nl / 06 - 33588634

Introductiecursus
Wat?

Wil je meer weten over Cama Parousia Woerden? Overweeg je om lid of vaste bezoeker te
worden? Kom dan naar de introductiecursus. Wat doen we? We maken kennis met elkaar en
vertellen over geschiedenis, geloof en visie van deze gemeente. We gaan in op vragen als: hoe is
alles georganiseerd, hoe raak je betrokken, wat betekent het om lid of vaste bezoeker te worden,
hoe zit het met de landelijke geloofsgemeenschap waarbij we zijn aangesloten, enzovoorts.

Wanneer?

Donderdagavond 10 en 17 maart, 20.00-22.00 uur

Waar?

Rehobothkerk, Leidsestraatweg 130, Woerden
Onder leiding van: Teun van der Leer & Gabriëlle Drost
Informatie: voorganger@camawoerden.nl / 06 - 33588634

www.camawoerden.nl

Cursus getuigen
Wat?

Zou je meer willen leren over hoe je geloofsgesprekken voert? Zou je woorden willen vinden
om jouw verhaal, van wat jij hebt meegemaakt met Jezus, bij de mensen te brengen? En dan
vooral de mensen met wie je werkt, sport, samenleeft? De mensen in je straat, je vriendenkring
of familie? Misschien is deze cursus dan wel iets voor jou! Op verschillende manieren willen we
hiernaar gaan kijken en leren.

Wanneer?

Dinsdagavond 5, 12, 26 oktober, 2 november 2021

Waar?

Nader te bepalen
Onder leiding van: Gabriëlle Drost
Informatie: gabrielle.drost@camawoerden.nl

Marriage Course
Wat?

Ook behoefte aan ècht tijd voor elkaar? Investeer dan in je huwelijk met een Marriage Course!
Na de cursus heb je meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie. Je bent op een leuke en zinvolle
manier een stap dichter naar elkaar toegegroeid. Je doet de cursus tegelijk met andere stellen,
maar het bespreken van de thema’s doe je altijd met z’n tweeën. We starten deze 7 vrijdagavonden met het genieten van een heerlijk diner voor 2 en daarna worden inspirerende onderwerpen
samen besproken. Kijk ook op de website: www.tijdvoorelkaar.nl/waarom-tijd-voor-elkaar om te
ontdekken welke thema’s we behandelen.

Voor wie?

Voor alle stellen die willen investeren in hun relatie.

Wanneer?

Vrijdagavond 17 en 24 september, 01, 08, 15, 22 en 29 oktober 2021 van 19.00-21.30u.

Waar?

Rehobothkerk, Leidsestraatweg 130 in Woerden

Kosten?

€100,- per stel. (Mocht dit bedrag een bezwaar zijn om te kunnen deelnemen, neem dan contact
met ons op.)
Onder leiding van: Eric en Désirée van Gent & Folkert en Andrea Wesselius
Informatie en aanmelding: marriagecourse@camawoerden.nl

Pre-marriage Course
Wat?

Heb je al een tijd een relatie en denk je serieus na over de toekomst? Heb je misschien al
een datum geprikt voor je huwelijksdag? Wil je je goed voorbereiden op je huwelijk? Dan is de
premarriage course wat voor jou! Tijdens deze cursusavonden krijg je meer inzicht in jezelf, in je
partner en in je relatie. Ook groei je op een creatieve en leuke manier dichter naar elkaar toe.

Wanneer?

Zondagavonden 13, 20 februari 6, 13 en 20 maart 2022

Waar?

Nader te bepalen

Kosten?

Nader te bepalen
Onder leiding van: Benjamin en Lianne Gerritsen
Informatie: liannesplinter@hotmail.com

www.camawoerden.nl

40 dagen zonder suiker (women only)
Wat?

Tijdens de veertigdagentijd lezen we samen het boek: The 40-day Sugar Fast. De auteur daagt
je met 40 overdenkingen uit om je suikers te laten staan. Dé vraag is steeds: laat je je hart vervullen door Jezus of zoek je op momenten van stress, verdriet of verveling (hoe herkenbaar!) troost
in koek, chips of chocolade?

Wanneer?

Start op (as)woensdag 2 maart, gevolgd door 6 maandagavonden: 7, 14, 21, 28 maart,
4, 11 april 2022

Waar?

Nader te bepalen
Onder leiding van: Paulien Vervoorn & Agnieta Berg
Informatie: info@paulienvervoorn.nl

Verdiepingsstudies
Wat?

Verdiepende studies bij de drie Bijbelboeken die het komende jaar in de prediking nadrukkelijk
aan de orde komen: Nehemia, Openbaring en de Psalmen. Welkom om bij te wonen en vragen te
stellen, of om later terug te kijken.

Wanneer?

Donderdag 23 september 2021, 20-22 uur: Nehemia & Ezra
Donderdag 11, 25 november en 2 december 2021, 20-22 uur: Openbaring
Zondagmorgen 2 januari 2022, 10.00-11.30: Psalmen

Waar?

Schulenburch, Kamerik
Onder leiding van: Teun van der Leer
Informatie: voorganger@camawoerden.nl / 06 - 33588634

Gavencursus
Wat?

Samen ontdekken waar je gaven liggen en hoe je die kunt inzetten in de gemeente en daarbuiten. In het Nieuwe Testament lezen we hoe de Geest gaven geeft zoals hij wil aan allen tot opbouw van allen. Zo wordt de gemeente gebouwd door de doorgaande beweging van ontvangen
en geven. In deze cursus leren we wat het NT over de gaven zegt, hoe we ze ontvangen (hebben)
en hoe we ze in kunnen zetten tot opbouw van de gemeente.

Wanneer?

Donderdagavond 27 januari en 10 februari, 20.00-22.00 uur

Waar?

Rehobothkerk, Leidsestraatweg 130, Woerden
Onder leiding van: Teun van der Leer & Arjan de Goffau
Informatie: voorganger@camawoerden.nl / 06 - 33588634

www.camawoerden.nl

Identiteitsavonden
Wat?

We maken deel uit van de Alliantie van Baptisten- en Cama-gemeenten en fuseren binnenkort
met de Unie van Baptistengemeenten. Wat zegt dit over onze identiteit als gemeente? Wat zit er
eigenlijk in ons kerkelijk DNA? In deze cursus duiken we de geschiedenis in: waar komen we vandaan? Wat heeft ons gevormd? Op wiens schouders staan we? En wat betekent dat voor gemeente zijn vandaag?

Wanneer?

Deze avonden schuiven door naar het najaar van 2022

Waar?

Schulenburch, Kamerik
Onder leiding van: Teun van der Leer & Marco Wittenberg
Informatie: voorganger@camawoerden.nl / 06 - 33588634

Gebedscursus
Wat?

In de maand mei, tussen Pasen en Pinksteren, is er deze cursus om kennis te maken met de
enorme waaier aan mogelijkheden om gebed een plek te geven in je persoonlijk geloofsleven
en in de gemeente. We behandelen gebeden in de Bijbel, in de kerkgeschiedenis en in ons eigen
leven. We doen niet alleen Bijbelstudie, maar oefenen met diverse gebedsvormen, tijdens de
cursus en thuis. En ondertussen leven we toe naar het Pinksterfeest dat het antwoord is op het
belangrijkste gebed dat er is: Kom Heilige Geest, in ons leven, in de kerk, in deze wereld.

Wanneer?

Dinsdagavond 10, 17, 24, 31 mei, 20.00-22.00 uur

Waar?

Nader te bepalen
Onder leiding van: Teun van der Leer & Irma Donkersloot
Informatie: voorganger@camawoerden.nl / 06 - 33588634

Opvoedcursus ‘Maak ze sterk’
Wat?

Voor ouders en opvoeders is het soms zoeken in de opvoeding van onze kinderen naar volwassenheid. Dit moeten we niet alleen doen, we kunnen veel voor elkaar betekenen. Als CAMA
Parousia en als ouders met elkaar. Aansluitend bij het boek Maak ze sterk heeft de stichting Raise
Up een cursus voor ouders/opvoeders ontwikkeld met praktische handvatten vanuit een Bijbels
fundament. Te verwachten thema’s: jij als opvoeder, zelfvertrouwen, communicatie, grenzen, de
invloed van vrienden, (sociale) media en weerbaarheid.

Wanneer?

Woensdagavond 9, 16, 23, 30 maart, 6 en 13 april, 20.00- 22.00 uur

Waar?

Rehobothkerk, Leidsestraatweg 130, Woerden
Onder leiding van: Martijn van de Klis en Tienke Bouwmeester
Informatie: mvanderklis@planet.nl

www.camawoerden.nl

