
 
Proeverij Theologencursus 

 
Charismatische Vernieuwing (TCV) 

 
Hiernaast vind je informatie over de TCV. Wie 
een dag wil meemaken om deze cursus te 
verkennen is hartelijk welkom op 13 april, van 
10:00-15:30 uur in de Ichthuskerk in Amersfoort.  
 

Op13 april staat het thema Charismatische 

vernieuwing initiëren en begeleiden centraal. Bert 

Bakker van Ekklesia Advies zal die dag spreken en 

met ons werken.  

De ervaring leert dat een dag meedoen helpt bij 

de afweging om al dan niet deel te nemen aan de 

cursus. Je proeft de sfeer, ervaart hoe inhoud, 

spiritualiteit & viering en persoonlijk contact 

worden geïntegreerd.  

Bovendien is de inhoud van die dag (volgens Bert 

Bakker) toepasbaar op bijna elke verandering die 

een pastor zou willen initiëren of begeleiden.  

 

 Aan deelname zijn geen 
kosten verbonden. Graag 
opgeven bij het 
secretariaat, 
engelienbakker@ekklesia.nl 

 

 

 

 

 

 

 
Over de TCV 

 
In de charismatische spiritualiteit gaat het om de 
presentie van de gekruisigde en opgestane 
Christus.  
Deze presentie is een gave van de Geest, ze is 
niet af te dwingen. 
Mensen kunnen zich oefenen om ruimte te 
maken voor die presentie.  
Een ruimte die wordt gecreëerd door de Heilige 
Geest, in samenspel met de menselijke geest. 
 
Doel van de TCV is dat de deelnemers groeien in 
ontvankelijkheid voor de presentie van Christus. 

Er is aan de ene kant aandacht voor ieder 
persoonlijk; we zijn geliefd en aanvaard door 
God. Aan de andere kant is er aandacht voor de 
gaven die de Geest aan de gemeente geeft. Er 
wordt geoefend om ruimte te geven aan het 
werk van de Heilige Geest, toegespitst op de 
verschillende werkzaamheden binnen de 
gemeente. Dit alles met het oog op heelwording 
van de mens, de kerk en de wereld. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van diverse 
werkvormen: 

Luisteren naar lezingen, het delen van eigen 
ervaringen in een kleine groep, bidden voor 
elkaar, creatieve verwerkingen in workshops en 
samen vieren. 

Er is veel ruimte voor lofprijzing en meditatie. 

 

 
Inhoud cursus: 
 

In drie cursusjaren staan we stil bij: 
 
◆ de theologie van de Charismatische 
    Vernieuwing (eerste jaar) 
◆ de pastor persoonlijk (tweede jaar) 
◆ de pastor in de gemeente (derde jaar).  

 
Een cursusjaar bestaat uit zes maandelijkse 
vormingsdagen (van 10.00 - 15.30 uur) op 
donderdag in Amersfoort en een driedaagse 
retraite begin januari. 

 
De cursus staat open voor pastores, theologen en 
theologiestudenten in de laatste fase van de 
studie. Ook partners zijn van harte welkom. 
 

De cursus past binnen het vrije deel van de 
permanente educatie van de Protestantse Kerk in 
Nederland.  

 

Zie ook: www.thcv.nl  
 
Voor je beeldvorming: Opzet cursusjaar 

2022 2023: ‘De pastor in de gemeente’ 

 
29 september 2022 Gaven van de Geest in de 
gemeente onderkennen (dr. Robert Doornenbal) 
 
3 november 2022 Dienst der bevrijding (dr. 
Reinhard van Elderen) 
 
1 december 2022 Dienst der genezing / 
ziekenzalving en gebed om genezing – innerlijk 
en lichamelijk (drs. Simone Visser) 
 
Retraite van maandagavond 9 januari t/m 
donderdagmorgen 12 januari 2023 
met als thema Open voor de Geest 
 
9 februari 2023 Grondhouding van de pastor in 
charismatisch pastoraat (drs. Evelyn Quaak) 
 
16 maart 2023 Profetisch (s)preken (dr. Kees 
van Ekris) 
 
13 april 2023 Charismatische vernieuwing 
initiëren en begeleiden (Bert Bakker)  
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