STUDIEGIDS

BGA
C@MPUS

DIGITAAL
CURSUSAANBOD

OVER DE
CAMPUS
ONLINE CURSUSSEN

In 2021 gaan we met elkaar aan de
studie in de BGA-Campus! Het woord
‘campus’ betekent in het Latijn letterlijk
‘open veld’ en wordt gebruikt voor
terreinen waar studeren en samenleven samenkomen. Als gemeente
willen we ook een leergemeenschap
zijn die in onderlinge verbinding zoekt
naar diepgang, verrijking en nieuwe
inzichten. Daarom hebben we een heel
aantal bestaande en nieuwe cursussen
samengebracht in de BGA-Campus.

STUDEREN
& SAMENLEVEN

In deze gids vind je het cursusaanbod
met bijbehorende
inhoudsbeschrijvingen. We verlangen
ernaar dat de BGA-Campus helpt in het
doordenken en funderen van het
evangelie in onze levens. Daarom
vrijmoedig deze oproep: schrijf je in voor
een van de cursussen, ontmoet anderen

We starten komende maart met de

met dezelfde interesses en laat je

online (mini) variant van de campus,

verder wortelen en opbouwen in

waarin we een aantal boeiende

datgene dat je leven draagt!

cursussen gepland hebben staan. We
hopen komend najaar de campus live te

Peter Kruijt

kunnen houden, met daarin een nog

Linda Lok

meer cursussen en ruimte voor
ontmoeting....en koffie.

www.baptisten-amersfoort.nl/campus

WERK
WIJZE
OPGEVEN VOOR DE
CURSUSSEN

Je kunt je opgeven voor één van de
cursussen via de campuspagina op
onze website. Kies je cursus en
schrijf je in!
De

cursusleider

zal

je

in

de

bijbehorende groep op de hoogte
houden van de cursus.
We beginnen om 20:00 en ronden
om 21:30 af.

Je ontvangt via je

cursusleider een deelnamelink.
Alle cursussen van de avond starten
tegelijk in de digitale meeting. Na
een gezamenlijke opening gaan we
digitaal uiteen, ieder naar zijn eigen
cursus.

www.baptisten-amersfoort.nl/campus

INTRODUCTIECURSUS
PETER KRUIJT
De introductiecursus is bedoeld voor degenen die nieuw zijn in de
Baptistengemeente Amersfoort (BGA) en willen onderzoeken of de BGA een
gemeente is waar zij zich bij aan zouden willen sluiten. In de introductiecursus
is er ruimte om elkaar te leren kennen en gaan we onder andere dieper in op
de historie van het Baptisme en de BGA. Je leert wat we geloven binnen de
BGA, hoe de gemeente functioneert en welke visie we in de gemeente
hebben.

Geïnteresseerden in de BGA, aspirant leden, nieuwe mensen

23 maart

www.baptisten-amersfoort.nl/campus

ALPHA
CURSUS
ERICA HUISMAN

Ontmoeten, vragen en ontdekken dat doe je op Alpha! Stel al je vragen
en praat met andere deelnemers
door

over

interessante

onderwerpen. Je bent niet de enige
Alpha-deelnemer;

wereldwijd

volgden ruim 25 miljoen mensen
een Alpha. In Nederland zijn dat er al
ruim

300.000!

Alpha

is

voor

iedereen! Heb je vragen over het
leven of over het christelijke geloof?
Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is
alle ruimte om het gesprek aan te
gaan en je vragen en ideeën te
delen.
Kijk hier een (kort) filmpje met de
ervaring

van

een

deelnemers.
Iedereen die even terug wil
naar de basisbeginselen van
het geloof.
Ook voor BGA'ers!
16, 23 en 30 maart
6, 20 en 27 april
18 en 25 mei
1, 8, 15, 22 en 29 juni

www.baptisten-amersfoort.nl/campus

van

de

JE GELD OF JE LEVEN!
BERT DEN HERTOG
Jezus sprak veel over geld. Zestien van de 38 gelijkenissen handelden over
omgang met geld en over bezittingen. In de bijbel gaan er 2350 verzen over
het gebruik van geld en goed. En toch is er vaak grote verlegenheid om met
elkaar te spreken over geld. We zien het als een privé zaak, als iets waar
niemand wat mee te maken heeft. Onze omgang met geld zegt echter veel
over onze toewijding. Daarom is een cursus over de plaats van God en geld in
ons leven een cursus wat werkelijk de fundamenten van ons bestaan raakt. Er
is moed voor nodig om die reis aan te gaan, maar we geloven dat het een reis
is die leidt tot vrijheid en ontspanning over onze dagelijkse omgang met alles
wat ons is toevertrouwd.
Iedereen

23 maart, 6 april, 20 april

www.baptisten-amersfoort.nl/campus

IN DE MIJNEN
VAN ROMEINEN
KARS HARDEBOL

In het tweede kwartaal gaan we als
BGA mijnen in Romeinen! De brief
van Paulus aan de Romeinen wordt
wel

de

kathedraal

nieuwtestamentische

van

alle

brieven

genoemd. Enerzijds kan je, net als in
een kathedraal, overweldigd worden
door reikwijdte en schoonheid van
wat

je

ziet,

anderzijds

kan

de

overweldiging van de details ook het
zicht ontnemen op de grote lijnen
van de brief. Daarom deze cursus die
je helpt in het grondig lezen van
deze prachtige brief.
Opzet cursus:
De cursus bestaat uit vijf modules die je op eigen gelegenheid doorwerkt. Nadat je het
gedeelte in de brief aan de Romeinen hebt gelezen die aangegeven staat in de
module, voorziet elke module in uitleg en verklaring via een filmpje en tekst. Daarnaast
bevatten de modules verwerkingsopdrachten. Na het doorwerken van een module is
er twee wekelijks een ontmoeting via Zoom om datgene wat behandeld is gezamenlijk
door te spreken, inzichten uit te wisselen en vragen te stellen. De eerste ontmoeting
via Zoom is op 6 april, dus kan je tot twee weken daarvoor (vanaf 22 maart) beginnen
met de eerste module. Zodra je je hebt aangemeld ontvang je de eerste module van
Kars en kan je beginnen!

Iedereen

6 april, 20 april, 18 mei
1 juni en 15 juni

www.baptisten-amersfoort.nl/campus

