Cursussen voor ambtsdragers
De CGO organiseert classicale en regionale bijeenkomsten voor de toerusting van ambtsdragers.
Daarnaast is het ook mogelijk om als kerkenraad een ‘leergang op maat’ te laten samenstellen.
Afhankelijk van de wensen, die er zijn kan een leergang uit een enkele avond of meerdere avonden
bestaan. Als u als kerkenraad een of meerdere avonden wilt laten organiseren wordt er €250 per
avond in rekening gebracht, ongeacht het aantal deelnemers. Voor de overige avonden wordt €22,50
per avond per deelnemer gevraagd.
Alle lessen worden verzorgd door predikanten of CGO-docenten. Voor vragen kunt u contact
opnemen met drs. J. (Sjaco) van Gurp, jvangurp@cgo.nu.

1. Pastoraat
Keuze uit thema's
Voor een serie van drie avonden of meer (liefst in het voorjaar) kan een keuze gemaakt worden uit
de volgende thema's:
• Het pastorale gesprek – bespreking praktijksituaties
• Geestelijk leidinggeven (tijdens het huisbezoek)
• De kinderdoop en overdopen
• Pastoraat bij rouwverwerking
• Pastoraat bij seksuele diversiteit / gender
• Huwelijksproblematiek en kerkelijk handelen
• Kerkelijke rechtspraak en tucht (kerkrecht)
• Ambtelijke zorg rond doopleden en belijdende leden die weg groeien
• Apologetiek, praktisch nadenken over vragen die leven bij jongeren/ouderen. Dit vanwege
het toenemende aantal kerkverlaters wat vragen met zich meebrengt bij ouders/familie.
• Hoe om te gaan met mediagebruik?

2. Toerusting catechese (in samenwerking met de JBGG)
De toerusting van catecheten is waardevol. Het geeft naast bezinning concrete handreikingen voor
de praktijk van de catechese. In de toerusting zal gebruik worden gemaakt van de nieuwe methode
van de synodale Commissie Catechese. Er is voor gekozen om de aandacht te vestigen op het
pedagogische-didactische element in het catechiseren. Het cursusprogramma omvat 3 avonden. Te
weten:
• Cursusavond 1: ‘Ik ken mijn catechisanten’
• Cursusavond 2: ‘Ik bereik mijn catechisanten’
• Cursusavond 3: ‘De koffer van de catecheet’
De classis/kerkenraad kan inschrijven voor deze avond. Data worden in overleg vastgesteld.
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3. Leergang ouderenzorg
In Zuid-Holland is in samenwerking met Cedrah een cursus gegeven van drie avonden aan
ambtsdragers, die betrokken zijn bij het pastoraat aan ouderen.
Ook voor andere regio's is deze cursus beschikbaar.
Thema's:
• Ouderdom in Bijbels licht en dementie;
• CVA, afasie, dementie en pastorale zorg;
• Terminale pastorale zorg en stervensbegeleiding
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