Ontdek aan het IBV
In 2021-2022 bieden we de volgende interessante mogelijkheden tot bijscholing aan:

Module
Gemeenteopbouw
Gottlieb Blokland en Herman Spaargaren
In deze module wordt kennis gemaakt met de vraagstukken rondom
het opbouwen van een kerkelijke gemeenschap. De cursus bestaat uit
een algemeen-oriënterend en een praktijkgericht deel. In het
oriënterende deel komen naast Bijbelse uitgangspunten en
theologische begrippen verschillende historische benaderingen aan
bod. In het praktijkgerichte deel wordt ingegaan op vragen rondom
leiderschap, lidmaatschap en besluitvorming in het gemeentewerk.
 Voor iedereen die in de gemeente werkzaam is/wil zijn.
 Vijf lesmomenten op zaterdag, 09:00-11:00, in de lokalen van
de ETF, op 26/02, 19/03, 23/04, 21/05 en 18/06.
 De module is ingebed in de opleiding kerkelijk werk, maar kan
ook afzonderlijk worden gevolgd. Er bestaat ook de
mogelijkheid tot “vrij student” (enkel lessen, geen examen).
 Aanmelden kan via de website tot 19/02.
 Kostprijs enkele module: € 150,00

Het huwelijk onder
spanning
Een studiedag over huwelijk en relaties in een gebroken wereld
Ignace Demaerel en Gerrit Houtman (Bethesda)
Sinds 2020-2021 biedt het IBV jaarlijks een studiedag aan waarin een
specifiek theologisch, ethisch en/of maatschappelijk thema wordt
uitgediept. Het thema van de studiedag dit jaar is het huwelijk.
In de voormiddag gaat Ignace Demaerel op zoek naar (de verschillende
visies op) het Bijbels onderwijs over het huwelijk én hoe we dit kunnen
toepassen in een gebroken wereld. In de namiddag zal Gerrit Houtman
(Bethesda) praktische handvaten aanreiken om het thema
bespreekbaar te maken in onderwijs, zondagschool en pastoraat.
 Voor iedereen die zich wil verdiepen in het thema ‘huwelijk en
relaties’, voor werk in het onderwijs óf in de kerk.
 Zaterdag 12/03, 09:00-16:30 in de lokalen van de ETF.
 De studiedag is vereist voor hen die het diploma PEGO lagere graad
willen behalen, maar staat open voor iedereen. De studiedag kan
ook gevolgd worden zonder de bijhorende opdrachten voor credits.
 Aanmelden kan via de website tot 08/03.
 Kostprijs: creditstudent: € 150,00 - enkel studiedag: 40€

Wil je graag meer informatie? Aarzel niet ons secretariaat te contacteren:
secretariaat@ibvleuven.be (Coördinator werkt deeltijds, in de regel op woensdag)
Aanmelden kan via de website. www.ibvleuven.be

