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cursus

HERSTELD HERVORMDE 
KERK EVANGELISATIE CURSUS VAN TIEN MORGENS

Belangstelling
Voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheden kunt u contact 
opnemen met kerkelijk bureau (tel: 0318 - 50 55 41, email: evangelisatie@hhk.nl, 
www.evangelisatiehhk.nl). 

Bij minimaal 10 deelnemers is het mogelijk om de cursus in uw gemeente te verzorgen. 
Uiteraard wel in overleg en onderlinge afstemming ook met andere gemeenten die 
belangstelling hebben. 



Evangelisatiewerk is niet altijd gemakkelijk, 
maar wel een opdracht aan ons gegeven. 

Zodat velen de stem van de goede Herder mogen horen 
(Joh. 10).

Doel 
De commissie evangelisatie heeft als opdracht om binnen de Hersteld Hervormde Kerk de 
bewustwording van de noodzaak tot evangelisatie als Bijbelse opdracht te vergroten, de 
bezinning op evangelisatie te verdiepen, het plaatselijk evangelisatiewerk te ondersteunen 
en bovenplaatselijk evangelisatiewerk te initiëren en te coördineren. 

Deze cursus is bedoeld om de deelnemers te leren wat: 

de opdracht van de Heere tot evangeliseren inhoudt; 
hoe hieraan vorm gegeven kan worden; 
wat hiervoor de Bijbelse uitgangspunten zijn.

Naast de Bijbelse toerusting is er 
veel aandacht voor de praktijk zodat 
de deelnemers over hun schroom 
heen komen en ervaren waar hun 
persoonlijke mogelijkheden liggen.

Inhoud cursus
Tijdens de cursus wordt evangelisatie vanuit verschillende invalshoeken belicht: 

 Bijbels theologische onderbouwing van evangelisatie
 Maken van inhoudelijke en praktische vertaling naar evangelisatie
  Aandacht geven aan diverse mogelijkheden van georganiseerd evangelisatiewerk,  

zoals kinderevangelisatie, huis-aan-huiswerk, Bijbel-inloophuis, straatevangelisatie  
en Bijbelcursussen

 Inzicht geven in de culturele en sociale context van onze onkerkelijke naaste. 

Als vervolg op de cursus vindt er een terugkomdag (zaterdag) plaats met als doel om 
ervaringen te delen, specifieke vragen naar aanleiding van de praktijk te behandelen 
en tot verdere toerusting te komen. 

Onderwerpen 
De volgende onderwerpen worden behandeld tijdens de cursus:

> Bijbelse zendingsopdracht 
> Communicatie
> De Boodschap 
> Manieren van evangelisatie
> Islam
> Doelgroep wereldgodsdiensten
> De postmoderne doelgroep 
> Communicatie 
> De vraag van het lijden

Praktisch
Het betreft een eenjarige cursus met 10 
bijeenkomsten. De bijeenkomsten duren  
van 09.00 tot 12.30 uur op zaterdagmorgen. 
De pauze is van 10.45 - 11.00 uur. 

Het cursusgeld bedraagt € 100,00 per 
persoon. Echtparen ontvangen korting. 
Zij betalen slechts € 175,00.

Introductie
Wie herkent het niet? Regelmatig een verlangen hebben om het Evangelie uit te dragen, 
maar toch telkens zoveel schroom te ervaren om een gesprek over het geloof aan te gaan. 
De commissie evangelisatie biedt daarom een cursus die op dit dilemma ingaat en mensen 
wil toerusten om in eigen omgeving het Evangelie uit te dragen. 


