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Toerusting & Onderwijs

2022-2023

In deze flyer tref je een overzicht van het 
aanbod toerusting & onderwijs voor het kerkelijk 
seizoen 2022-2023. Niet alle data en locaties staan 
al vast. Houd daartoe de nieuwsbrief in de gaten. 
Je kunt je wel al aanmelden via deze link:
http://bit.ly/camatoerusting

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? 
Najaar: Donderdagavond 13 en 20 oktober 2022, 20.00-22.00 uur
Voorjaar: Donderdagavond 9 en 16 maart 2023, 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

Introductiecursus

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 6 en 13 juni 2023, 20.00-22.00 uur

Waar? 
Locatie nader te bepalen

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

Doopcursus
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Wat?
Wat is een relatie? Hoe hou je een relatie gezond? Wat zijn de valkuilen? Hoe komt het dat 
mensen met elkaar strijden in relaties? Op deze vragen wordt in deze cursus ingegaan. Daar-
bij gaat het niet alleen om huwelijksrelaties, maar ook om familierelaties én om de relaties van 
gemeenteleden onderling. Het Koninkrijk van God is een Koninkrijk van relaties. De relaties 
van christenen met elkaar zijn dus van groot belang voor het functioneren van dit Koninkrijk. 
Daarom moeten we blijven werken aan de kwaliteit van relaties. Daar is deze cursus op ge-
richt. Deze cursus is geschikt voor alle mensen binnen de gemeente die pastoraal betrokken 
zijn. Maar kijkend naar onze pastorale piramide, waarin iedereen een rol speelt in het omzien 
naar elkaar, is deze cursus gemeentebreed van toepassing!

Wanneer? 
Maandagavond 3, 10 en 17 oktober 2022, 20.00-22.00 uur

Waar? 
Maranathakerk, Molenvlietbaan 10 in Woerden (avonden 1 en 3: 3 en 17 oktober)
Rehobothkerk, Leidsestraatweg 130 in Woerden (avond 2: 10 oktober)

Onder leiding van: Hans Groeneboer van St. Koinonia
Informatie en aanmelding: gabriëlle.drost@camawoerden.nl

Cursus Verbinding
Werken aan de kwaliteit van je relaties

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, chocolade of andere dingen? Ga met ons deze inspirerende 
uitdaging aan!

Wanneer? 
Start (as)woensdag 22 februari. Daar op volgend elke week een avond tot Pasen.

Waar? 
Nader te bepalen

Onder leiding van: Anneliese Beerendonk, Zilpa Nap & Andrea Wesselius
Informatie: andrea.wesselius@camawoerden.nl

40 dagen met Jezus (women only) 

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 stich-
ting Raise Up een cursus voor ouders/opvoeders ontwikkeld met praktische handvatten vanuit 
een Bijbels fundament. Te verwachten thema’s: jij als opvoeder, zelfvertrouwen, communica-
tie, grenzen, de invloed van vrienden, (sociale) media en weerbaarheid. Dit seizoen wordt de 
cursus 2x gegeven, in het najaar voor de ouders van tieners (12-17jr) en in het voorjaar van 2023 
voor ouders van kinderen (0-11jr).

Wanneer? 
In het najaar voor ouders van tieners: 
dinsdagavonden 4, 11 en 18 oktober, 1, 8 en 15 november 2022, 20.00-22.00 uur
In het voorjaar voor ouders van kinderen: 
dinsdagavonden 7, 14 en 21 maart, 4, 11 en 18 april 2023, 20.00-22.00 uur

Waar? 
Rehobothkerk, Leidsestraatweg 130 in Woerden

Onder leiding van: Martijn van der Klis & Tienke Bouwmeester
Informatie: mvanderklis@planet.nl

Opvoedcursussen ‘Maak ze sterk’

Leuk om op deze manier 
 tot nieuwe inzichten te 

komen en fijn om te kunnen 
delen met elkaar.

(Patricia Treur, deel-
nemer in 2021-2022) De opvoedcursus vond ik 

erg leuk om te doen! Het is 
heel inspirerend om met 

andere ouders te praten over 
(geloofs)opvoeding en het 
boek ‘Maak ze sterk’ vind 

ik echt een aanrader!
(Arie van Ekeren,

deelnemer in 2021-2022)
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Wat?
Ook behoefte aan ècht tijd voor elkaar? Investeer dan in je huwelijk met een Marriage Cour-
se! 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 ande-
re 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 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? 
Op zeven achtereenvolgende vrijdagavonden in het najaar. Bij voldoende belangstelling ook 
op zeven achtereenvolgende vrijdagavonden in het voorjaar, 19.00-21.30 uur

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

Marriage Course

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? 
Dinsdagavond 9, 16 en 23 mei 2023, 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

Gavencursus

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? 
Vijf zondagavonden in januari/februari 2023

Waar? 
Stadhoudershof 56, Harmelen

Kosten? 
€ 25,00 per stel

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

Pre-marriage Course

Ik beveel deze cursus graag 
aan. Goed om je bewust te 

zijn van wat God je gegeven 
heeft en zo ook als rent- 

meester je gaven in te zetten.
(Zilpa Nap, deelnemer 

2021-22) Ik ben zo enthousiast over deze 
cursus dat er van mij nog wel een 
paar avonden bij hadden gemo-
gen. De cursus heeft mij heel erg 

geholpen om de gaven beter 
te begrijpen en ze in de Bijbelse 

context te zien.
(Marie van Wingerden, 

deelnemer 2021-22)
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Wat?
Wil je de Bijbel beter leren kennen, begrijpen en toepassen? Dan is de ETS- Bijbelcursus 
echt iets voor jou! Met welke voorkennis je ook aan de cursus begint, je zal merken dat je door 
deze cursus blijft groeien in geloof en God beter zult leren kennen. 

Waarom de ETS-Bijbelcursus volgen?
• Je wilt groeien in geloof.
• Je wilt de hele Bijbel doorlezen.
• Je wilt meer begrijpen van de grote lijn en de samenhang van de Bijbel.
• Je wilt meer leren over de achtergrond van de Bijbel.
• Je wilt betrokken worden bij de Bijbelse boodschap voor het leven van alledag.
• Je wilt leren van medegelovigen, over kerkmuren heen.
• Je wilt toegerust wilt worden voor een taak in de kerk. 

Voor informatie of vragen: tabithawerrie@hotmail.com of mienke.smeijers@gmail.com

Informatie en aanmelding: 
www.evangelisch-college.nl/opleidingen-en-cursussen/bijbel/ets-bijbelcursus/algemeen/

Wanneer?
1e en 3e donderdag van de maand van 19.30 - 22.00 uur. 
Data via de website van het Evangelisch college te vinden.

Waar? 
Maranathakerk, Molenvlietbaan 10, Woerden

Evangelische Toerustings School
In 4 jaar tijd de hele Bijbel door
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Ervaring van Mienke Smeijers: 
Door de ETS ben ik meer onder de 

indruk geraakt van het plan wat God 
heeft met Gods volk en met ons. 

Ik heb verbanden leren leggen tussen 
de verschillende Bijbelboeken, bijzonder 

hoe alles tot in detail met elkaar 
samenhangt en hoe je kan lezen 

hoe  God Zijn beloften waar maakt. 
Ervaring van Tabitha Werrie:

Doordat ik alle bijbelboeken van het 
Oude Testament doorgelezen heb en

er uitleg over heb gekregen op de ETS, heb 
ik meer geleerd over de geschiedenis van 

het Joodse volk. Ik heb meer geleerd over de 
veelzijdigheid van het karakter van God 

en Zijn beloftes die Hij altijd nakomt. 
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