STUDIEGIDS

BGA
CAMPUS

VERDIEPING. ONTMOETING. VERRIJKING

OVER DE
CAMPUS
ALLE CURSUSSEN ONDER ÉÉN
DAK

In het najaar van 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
samen-leven 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
met dezelfde interesses en laat je verder

De cursussen zullen verspreid over zes

wortelen en opbouwen in datgene dat je

avonden gegeven worden op één locatie.

leven draagt!

Tijdens deze studieavonden zal er ook
ruim de tijd zijn voor ontmoeting onder

Peter Kruijt

het genot van een kopje koffie of thee.

Linda Lok

www.baptisten-amersfoort.nl/campus
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AANBOD
OVERZICHT VAN ALLE
CURSUSSEN

BASISCURSUSSEN
Introductiecursus - pagina 5
7 september, 21 september en 5 oktober
Alphacursus - pagina 6
7 september, 21 september, 5 oktober,
2 november, 16 november en 30 november
Doopcursus - pagina 7
2 november en 30 november

THEMACURSUSSEN
tHUIS - pagina 8
7 september en 21 september
Je geld of je leven! - pagina 9
7 september, 21 september en 5 oktober
Kairos cursus - pagina 10
7 september, 21 september, 5 oktober,
2 november, 16 november en 30 november
(en nog drie datums nader met de groep te
bepalen).
Spreek! - pagina 11
5 oktober, 2 november, 16 november en
30 november
Praktijkdag: zaterdag 11 december
Bewust, groen & fair - pagina 12
2 november en 16 november
Stress - pagina 13
30 november

www.baptisten-amersfoort.nl/campus

3

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 online groep op de
hoogte houden van de cursus.
Voor een aantal cursussen vragen wij
een klein bedrag. Van dit bedrag
betalen we deels de kosten van de
BGA Campus, je ontvangt hiervoor na
inschrijving een betaalformulier. De
'eigen'

standaard

BGA-cursussen,

zoals de introductiecursus en de
doopcursus

worden

gratis

aangeboden.

Parkeren

Locatie BGA-Campus

Uiteraard komen jullie op de fiets! In de straat

Evangelische Basisschool ‘De Parel’

van EBS ‘de Parel’ mag niet door ons geparkeerd

Adres: Zuiderkruis 4, Amersfoort

worden. Parkeren kan wel op de parkeerplaats
van

de

Prof.

Groenschool

(Hooglandseweg-

Tijd

Noord 140, Amersfoort). Hiervandaan is het vijf

Start cursus 19:30, inloop en koffie vanaf

minuten lopen naar EBS ‘de Parel’.

19:00 uur. Eindtijd: 21:30 uur.

Mocht dit qua mobiliteit een probleem zijn voor
je, kun je contact met ons opnemen.

Contact
Heb je vragen? Mail naar
officemanager@baptisten-amersfoort.nl.

www.baptisten-amersfoort.nl/campus
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INTRODUCTIECURSUS
PETER KRUIJT & LINDA LOK
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. Tijdens de
introductiecursus zullen verschillende mensen uit de BGA aanschuiven om iets
te vertellen over de verschillende activiteiten in de BGA. Voor iedereen die meer
van de BGA wil weten: van harte aanbevolen!

Geïnteresseerden in de BGA, aspirant leden, nieuwe mensen.
(max. 15 deelnemers)

7 september, 21 september en 5 oktober

www.baptisten-amersfoort.nl/campus
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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 van de deelnemers.

Iedereen die even terug wil
naar de basisbeginselen van
het geloof. (max. 10
deelnemers)
7 september, 21 september, 5
oktober, 2 november, 16
november en 30 november

www.baptisten-amersfoort.nl/campus
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DOOPCURSUS
AD ZOET
Denk je na over de doop? Misschien loop je al langer rond met het
verlangen om gedoopt te worden of heb je op dit punt in je leven alleen
vragen over de doop. Dan is deze cursus voor jou! Met elkaar onderzoeken
we wat de bijbel zegt over de doop en wat dit kan betekenen voor jouw
leven. Je leert waarom de Baptisten zoveel van de doop houden dat ze het
zelfs in hun naam zijn gaan dragen! Er is ruimte voor vragen en er is ook
ruimte voor jouw eigen proces rondom de doop. Dus voel je vrij je op te
geven en meer te leren!

Aspirant dopelingen, geïnteresseerden in de doop.
(max 8 deelnemers)

2 november en 30 november

www.baptisten-amersfoort.nl/campus
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tHUIS
KARS HARDEBOL

Dit najaar staan in de BGA de boeken
centraal uit de Bijbel die de eerste
golven van terugkeer schetsen na de
ballingschap.

Boeken

als

Maar

ook

Ezra/Nehemia.

bijbehorende profeten als Haggaï en
Zacharia.

In

de

verdiepingscursus

tHUIS zal Kars ons aan de hand van
dit

thema

meenemen

achterliggende

naar

de

theologie

en

chronologie van deze boeken. Met
interessante wetenswaardigheden en
stevige

bijbelstudie

boeken

verder

Voorbij

de

zullen

ontsloten

oppervlakte

deze

worden.

lekker

de

diepte in. Van harte uitgenodigd om
mee te graven!

Iedereen. (max 25 deelnemers)

7 september en 21 september

€ 10,00

www.baptisten-amersfoort.nl/campus
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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. (max 10 deelnemers)

7 september, 21 september en
5 oktober

€ 15,00

www.baptisten-amersfoort.nl/campus
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KAIROS
CURSUS
JOOP STRIETMAN

Wil jij vruchtbaar leven voor Gods
Koninkrijk? Dan zal deze interactieve
cursus je niet teleurstellen.
Kairos gaat over Gods grote plan met
alle volken op aarde. De rode draad
door de Bijbel, van de belofte aan
Abraham in het eerste Bijbelboek, tot
aan

het

toekomstperspectief

in

Openbaring aan het eind. De inhoud
geeft je in negen lessen een Bijbels,
historisch en praktisch perspectief op
de uitvoering van dit magnifieke plan
van God. Het daagt je niet alleen uit
tot

zelfreflectie,

maar

ook

tot

deelname aan dit hemels initiatief.
Elke avond vraagt vooraf minimaal
twee

uur

Serieus

lezen

werk

dus!

en

doordenken.

Naast

de

zes

avonden van de BGA campus, zijn er
bovendien nog drie extra avonden
Iedereen (max. 10 deelnemers)

voor nodig. (Data nog onbekend.)
De cursus wordt al in meer dan

7 september, 21 september, 5
oktober, 2 november, 16
november en 30 november.
(en nog drie datums nader
met de groep te bepalen)

tachtig landen aangeboden. Je bent
dus niet de enige die deelneemt. Er
kunnen

maximaal

10

deelnemers

meedoen. Wees er dus snel bij.

€ 30,00

www.baptisten-amersfoort.nl/campus
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SPREEK!
PETER KRUIJT

Verlang je er naar om te spreken of te
groeien in spreekvaardigheid? In deze
cursus word je toegerust om de
Bijbelse boodschap overtuigend en
cultuurbewust over te brengen. Met
aandacht voor jou als spreker, voor
exegese

van

de

Bijbel

en

het

structureren van je boodschap. Deze
cursus

wordt

aangeboden

in

samenwerking met het Evangelische
College. Voor BGA'ers hebben we 8
plaatsen

beschikbaar

voor

een

gereduceerd tarief. Het Evangelisch
College

heeft

ook

8

plaatsen

te

vergeven in deze cursus voor het
reguliere tarief (= € 225,-).

Iedereen. (max 8 deelnemers)

5 oktober, 2 november, 16
november en 30 november
Praktijkdag: zaterdag 11
december.

€ 100,00 (incl.
studiemateriaal)

www.baptisten-amersfoort.nl/campus
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BEWUST, GROEN EN FAIR.
HUGO GRAAFLAND, WIMCO ESTER EN ESTHER VAN EKKENDONK
Het herstel van de relatie met de schepping en de relatie met de ander
zijn twee van de vier pijlers in het onderwijsprogramma van de BGA. In
twee avonden wil de werkgroep Bewust, Groen en Fair specifiek bij deze
pijlers stilstaan. Tijdens de eerste avond leggen we een basis door te
kijken wat de Bijbel zegt over omgang met de schepping en met elkaar.
Tijdens de tweede avond kijken we samen hoe we dit praktisch handen en
voeten kunnen geven. Met filmpjes, testjes en vooral gezamenlijk gesprek
willen we met elkaar zoeken naar mogelijkheden binnen handbereik.

Iedereen. (max 25 deelnemers)

2 november en 16 november

€ 10,00

www.baptisten-amersfoort.nl/campus
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STRESS
PASTORAAL TEAM
De afgelopen periode kan flink wat stress bij je oproepen. Wat gebeurt er
eigenlijk bij jezelf als er sprake is van stress? Hoe ga je er mee om? Welke
mogelijkheden zijn er om keuzes te maken? Leden van het pastorale team
willen deze avond rustig stilstaan bij dit onderwerp wat breed in de
samenleving speelt. Er zijn, ook nu, mogelijkheden om dingen anders te
gaan doen en beter voor jezelf te zorgen. Over het 'waarom' en 'hoe'
daarvan hopen we je op deze avond wat handvatten te kunnen aanreiken.

Iedereen. (max 25 deelnemers)

30 november

€ 5,00

www.baptisten-amersfoort.nl/campus
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