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Aan de voorganger van de gemeente,
Aan de leden van de redactie van het kerkblad,

Geachte Lezer,

Bij deze overhandig ik u informatie over cursussen die verzorgd worden door de Theologische
Vorming Gemeenteleden en geïnteresseerden te Rotterdam.
Graag verzoek ik u deze informatie in uw kerkgebouw op de leestafel neer te leggen c.q. te publiceren
in uw kerkblad.
Ter informatie het volgende:
De TVG cursussen vinden plaats onder auspiciën van het Landelijk Dienstencentrum van de PKN te
Utrecht en zijn organisatorisch ondergebracht bij het Centrum voor Vorming en Educatie aldaar.
In Zuid-Holland worden TVG cursussen gegeven in vier plaatsen: Den Haag, Gouda, Middelharnis en
Rotterdam.
Het werk van de TVG Rotterdam omvat de regio van Maassluis tot Gouda, een deel van de eilanden
en heeft verder Zoetermeer en Hardinxveld-Giessendam tot ‘grenssteden’.
TVG Rotterdam organiseert een 3-jarige basiscursus en een aantal korte cursussen in het kader van
de zg. voortgezette TVG.
De 3-jarige basiscursus geeft veel informatie aan mensen die interesse hebben voor de Bijbel en alles
wat met geloof te maken heeft. Deze basiscursus is bedoeld voor iedereen die zijn/haar kennis wil
uitbreiden of opfrissen en die zoekt naar persoonlijke verdieping. Er worden geen eisen gesteld aan
vooropleiding of kerkelijke gezindte.
De lessen worden gegeven in kerkgebouw ‘De Hoeksteen’ te Capelle aan den IJssel.
De basiscursus duurt dus drie jaar en per cursusjaar gaat het om 31 lessen, één per week op
maandagavond of dinsdagmorgen; in de schoolvakanties zijn er geen lessen.
In Rotterdam ligt de aandacht sterk op de zogenaamde basisvakken, die elk jaar worden gegeven
(Oude en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis).
Het vakkenpakket bestaat verder uit: dogmatiek, ethiek, liturgiek, pastoraat en wereldgodsdiensten,
die in twee cursusjaren aan bod komen en de vakken rabbinica, diaconaat, spiritualiteit, filosofie en
gemeente-opbouw, die in één jaar worden behandeld.
Bij beëindiging ontvangen de cursisten een certificaat, waaraan geen bevoegdheden kunnen worden
ontleend. In enkele gevallen is de cursus een opstap naar een HBO-opleiding.

Cursussen in het kader van de voortgezette TVG beslaan 1 tot 3 dagdelen, op dinsdagmorgen en
vinden plaats in de Verrijzeniskerk te Rotterdam-Alexander. Aan bod komen bijbelse onderwerpen of
aan de Bijbel gerelateerde zaken. De cursussen van de vTVG zijn indertijd gestart op voorspraak van
cursisten die de 3-jarige basiscursus hadden voltooid en graag door wilden gaan met verdieping van
hun kennis van de Bijbel en bijbehorende achtergronden.
De volledige tekst van de gidsen voor de 3-jarige basiscursus en voor de voortgezette TVG zijn in te
zien via de website www.pkn.nl/tvg onder de cursusplaats Rotterdam.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevr. R. Bezemer, Constantijn Huygenslaan 209,
3351 XB Papendrecht, e-mail: tvgrotterdam@online.nl of bij mw. M. Koole, tel. 0167-536671.
Waar mogelijk stel ik reclame voor het werk van de TVG erg op prijs.
Met hartelijke groet en bedankt voor uw medewerking,

Wim van Zoest, secretaris

