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Gelukkig is een mens die wijsheid
heeft gevonden, een mens die inzicht wint. -Spreuken 3:13

Pa

Inleiding en achtergrond
In dit boekje vindt u het onderwijsprogramma dat we als Kerk van de Nazarener Dordrecht voor het seizoen 2019-2020 willen aanbieden.
‘We leven in een puberale samenleving’, hoorde ik laatst iemand zeggen. En
hij gaf wat voorbeelden van hoe volwassenen nog steeds puberaal in het leven staan en zichzelf als middelpunt van de aarde zien. Lange tenen, gericht
op zelfontplooiing tot bij het narcistische af. Hij deed een beroep op meer
wijs gedrag wat zich zou moeten uiten in inspirerend leiderschap dan wel
mentorschap richting een jongere generatie.
Hiervoor is wijsheid en inzicht nodig die bijna niemand van nature bezit.
Het moet van boven komen en van binnen verwerkt worden.
“De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede
vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.” – Jacobus 3:17
Ik schat in dat we hier allemaal wel wat van kunnen gebruiken.
Het onderwijsaanbod hoopt een bijdrage te zijn voor de groei in deze door
Jacobus omschreven wijsheid.
We hopen dat je dit boek met aandacht en plezier leest. Dat het je
enthousiast mag maken om aan één of meerdere onderdelen mee te willen gaan
doen.
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Overzicht cursusaanbod
Alpha-cursus

10 avonden,
1 zaterdag

oktober - deccember

7

Bijbel in 2 jaar (B2J) deel 2

21 bijeenkomsten september-juni

8

Oriëntatiecursus

3 avonden

i.o.m. deelnermers

9

Lezing omgaan met geld

1 avond

t.b.a.

10

Luisterend bidden

4 avonden

januari/februari 2020

11

De Bijbel lezen met Rabbi
Jezus – Lois Tverberg

11 avonden

september – juli

12

Cinema Church

1 avond

t.b.a.

13

Micha Cursus

5 bijeenkomsten

september - november

14

Alpha-cursus
Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus
geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis.
De Alpha-cursus is iets voor jou als je...
...meer wilt weten over het christelijk geloof
...wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde
...nieuwe mensen wilt ontmoeten
...je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen
De onderwerpen
Op de cursus worden verschillende thema's van het christelijk geloof
besproken, zoals:
Is er meer?
Wie is Jezus?
Bidden: waarom en hoe?
Hoe relevant is het christelijk geloof?
Hoe leidt God ons?
De cursus wordt gehouden in het gebouw van de speeltuinvereniging
Oosterkwartier aan de Meerkoetstraat 50A (Vogelbuurt). De eerste
avond start op dinsdag 1 oktober. Aantal bijeekomsten: 10
Geïnteresseerd? Ken je mensen die geïnteresseerd zijn? Misschien wil je
samen met iemand anders meedoen?
Opgave: Petra Groeneveld, jpsgroeneveld@gmail.com
Meer info: Sonja van Leeuwen, 0636515761

Bijbel in twee jaar (B2J)
Heb je ooit de Bijbel al eens helemaal gelezen? Het is een heel boeiend
en actueel boek, maar ook raadselachtig, vraag oproepend, controversieel en confronterend. Een boek dat je ooit echt eens helemaal gelezen moet hebben! Vervolgens is het dan ook goed om er met elkaar
over te praten.
Wat raakt je? Wat is de kern? Welke boodschap zit er voor deze tijd in?
Allemaal vragen die we eens per twee weken op een maandagavond
met elkaar bespreken.
Je krijgt les van mensen uit de eigen gemeente.
In ongeveer 42 lesavonden hebben we dan de hele Bijbel met elkaar
gelezen en beleefd!
Een aanrader voor mensen die dieper op de Bijbelse waarheden in
willen gaan.
Alle bijeenkomsten vinden plaats op maandagavonden (21 in getal) en
beginnen om 20:00 uur.
De kosten voor het lesmateriaal bedragen ongeveer € 40,-. Inclusief 2
cursus- mappen met meer dan 600 pagina’s aan informatie. Mochten financien een obstakel zijn, laat het ons dan weten. Dan lossen we dat op.
Dit jaar is het 2de jaar en worden de profeten en het Nieuwe Testament behandeld. Je bent van harte welkom om je aan te melden . Ook
als u al eerder hebt meegedaan en bepaalde gedeeltes opnieuw mee
zou willen doen, bent je van harte uitgenodigd!
De eerste avond zal starten op 9 september.
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Kerk van de Nazarener,Talmaweg 121, Dordrecht
Aanmelden of meer informatie: Hannie Deventer, hanniedeventer@gmail.com of
René Prins, r.j.prins@nazarene.nl

Oriëntatiecursus
Deze korte cursus is bedoeld voor mensen die graag willen weten waar de
“Kerk van de Nazarener” eigenlijk voor staat. Deze cursus duurt normaliter
3 avonden en wordt geleid door ds. Michel Meeuws en ds. Hans Deventer.
Maar het kan ook dat een van twee bij u langs komt om de inhoud te bespreken.
Tijdens de avonden gaan we in op het ontstaan van de kerk (wereldwijd en
landelijk), het theologisch gedachtegoed en de wijze waarop onze kerk is
georganiseerd.
Gebleken is dat de Oriëntatiecursus een goede en gezellige kennismakingsplaats is voor (mogelijk) nieuwe leden!
Avond 1
Ontstaan van de Kerk van de Nazarener
Wesleyaanse theologie
Avond 2
Godsbeeld
De kijk op zonde
Vrije wil?
Avond 3
Volkomen overgave
Hoofdzaken en bijzaken
Ruimte voor extra vragen
De avonden vinden plaats in overleg met geïnteresseerden.
locatie: Kerk van de Nazarener, Talmaweg 121, Dordrecht
Contactpersonen: Michel Meeuws (michelmeeuws@gmail.com) en Hans
Deventer (h.deventer@gmail.com)

Lezing: Omgaan met geld
Geld: We lijken er nooit genoeg van te kunnen hebben en dikwijls ervaren
we zelfs een tekort. Het kan een bron van zegen zijn maar even vaak ook een
bron van zorg en ellende.
Vanuit de KvdN Vlaardingen hebben we Peter van der Beukel uitgenodigd
om de lezing te geven over omgaan met geld.
Peter neemt ons vanuit eigen ervarigen en bijbelstudie mee naar gezonde basisprincipes met betrekking tot het omgaan met geld.
Meer info: Michel Meeus (michelmeeuws@gmail.com) en/of Johan Jeras
(jjeras@hotmail.com)

Luisterend bidden
Aan de hand van een cursusboek gaan we in zes
bijeenkomsten op ontdekkingstocht. Kunnen we
echt Gods stem horen? Op welke manieren
spreekt God dan? Hoe kunnen we onderscheiden
wat van God is? En hoe kunnen we woorden van
God op een liefdevolle manier met elkaar delen?
Je gaat iets proeven van Gods betrokkenheid op je
dagelijkse leven. En je hebt ervaren dat God door
jou heen wil werken om anderen op te bouwen, te
troosten en te bemoedigen (1 Korintiërs 14:3), zodat we steeds meer gaan leven als getuigen van
Jezus en zijn Koninkrijk.
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten:
1. Op Jezus gaan lijken: geliefd kind van de
Vader
2. Op Jezus gaan lijken: meewerken met de Vader
3. Gods stem herkennen: manieren waarop God spreekt
4. Gods stem herkennen: leren onderscheiden
5. Een liefdevolle gemeenschap: zorgvuldig bidden met anderen
6. Groeien in vertrouwelijke omgang en een luisterend leven
Wanneer:
Kosten:

begin 2020; tijdstip nog nader te bepalen.
9,50 euro voor het cursusboek.

Verdere informatie bij: Hans Deventer (h.deventer@gmail.com) en/of Jenny Timmers (jenny.timmers@outlook.com)

De bijbel lezen met Rabbi Jezus
– Lois Tverberg
In haar vierde boek over de Joodse
wereld in de eerste eeuw legt Lois
Tverberg uit hoe groot de culturele
verschillen zijn tussen onze industriële
westerse maatschappij en de oosterse
maatschappij in de Bijbelse tijden.
Tverberg laat zien wat ons in de weg
zit om de Bijbel te begrijpen: de
Griekse logica en ons individualisme.
Hans Deventer zal deze avonden gaan
leiden.
Wanneer: September 2019 – juni 2020
op donderdagavond
Frequentie: ongeveer om de 4 weken
Waar: familie De Klerk, Joke Smit-erf
73, Dordrecht
Tijd: van 20:00 – 21:30
Aanmelden en verdere info: h.deventer@gmail.com
Data in 2019: 26/9, 17/10, 21/11, 12/12.
Data in 2020: 9/1, 6/2, 5/3, 2/4, 7/5, 28/5, 2/7.

Cinema Church
Vorig jaar is het helaas niet van de grond gekomen. Daarom dit seizoen in de herkansing: Cinema Church.
Het concept is eenvoudig. Gezamenlijk kijken we een speelfilm. Eentje die genoeg stof tot nadenken of bezinning geeft. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over hetgeen we gezien en gehoord hebben.
Bij wijze van proef starten we met één film. Vanuit daar bekijken we gezamenlijk
of dit voor herhaling vatbaar is en welke titels eventueel in aanmerking zouden
kunnen komen.
De eerste titel zal zijn ‘Come Sunday’
Come Sunday:
Carlton Pearson is een internationaal gerenommeerde bisschop. Hij is een rijzende
ster onder de evangelisten. Wanneer Pearson in een geloofscrisis terecht komt, begint hij te prediken dat er geen hel bestaat. Als gevolg wordt hij verbannen door
zijn eigen kerk en gezien als ketter.
Meer info: Johan Jeras (jjeras@hotmail.com)

Micha Cursus
In het najaar van 2019 verzorgt ‘Zorg voor de Wereld’ opnieuw een Michacursus.
In 5 avonden ontdek je hoe waardevol het is om te groeien in je betrokkenheid op
mensen en je zorg voor de schepping.
Het doet ertoe wat jij doet. Jouw omgang met milieu, jouw gedachten over kwetsbare mensen in de samenleving, de spullen die je koopt, het voedsel wat je eet, het
doet ertoe. Want jij kunt het verschil maken.
Het verschil tussen verbondenheid en eenzaamheid, tussen duurzaamheid en uitputting. Het verschil tussen helpen en aan het lot overlaten. De Michacursus helpt
je om je betrokkenheid bij de mensen met wie en de wereld waarin je leeft, vorm
en inhoud te geven.
Door de Michacursus…
• Denk je na over wat God in de Bijbel bedoelt met recht doen
• Ontdek je dat God in de Bijbel oproept om onrecht te bestrijden
• Krijg je handvatten aangereikt om iets te doen dat bij jou past en waarmee
jij bijdraagt aan herstel van Gods wereld.
Data van de cursusavonden: dinsdag 10/9, 24/9, 8/10, 29/10 en 12/11.
Tijd: 19.30- 21.30 uur
Cursus leiding: Emmy Boor en Rianne van Hof
Aanmelden bij: rvanhof@icloud.com
Kosten 7,50 voor werkboek; Meer informatie: www.michanederland.nl
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