
WELKOM BIJ CGO

Centrum voor Godsdienstonderwijs biedt:
• Toerustingscursussen voor kerkleden en ambtsdragers
• Hbo-opleidingen

We voelen ons hartelijk verbonden aan de Heilige Schrift en 
de (gereformeerde) Belijdenis. 

In deze flyer vind je meer informatie over de 
Toerustingscursussen.
Graag tot ziens bij CGO.

Meer informatie en inschrijven 
www.cgo.nu



Basiscursus (2 jaar) en 
Vervolgcursus (1 jaar)
€305,- per cursusseizoen  
• ca. 20 lesochtenden te Amersfoort, Dordrecht en Goes  
• ca. 30 donderdagavonden te Gouda  
• ca. 20 dinsdagavonden te Elspeet 
• Ca. 18 donderdagavonden te Rijssen

Welkom bij CGO Toerusting

“Onderling is er 
ruimte om in 

gesprek te gaan, 
ook over 

kerkmuren 
heen.“ 

Karin Stip

Je krijgt een grondige basis in 
de Theologie aan de hand van 6 
lesvakken:

Bijbelkunde ∙ Dogmatiek ∙ 
Kerkgeschiedenis ∙  Ethiek ∙  
Bijbelse oudheidkunde / Sekten 
en stromingen ∙  Kerkelijke 
oriëntatie / Apologetiek

Tijdens de lessen is ruimte voor 
gesprek en wordt de lijn naar 
vandaag gelegd.

“Mooi om na 
mijn belijdenis 
mij te blijven 
verdiepen.“

Anne-Marthe 
van der Net

Elk vak wordt afgesloten met een 
tentamen of opdracht. Bij 
voldoende resultaat ontvang je 
aan het einde van jaar 2 een 
certificaat en na afronding van 
de Vervolgcursus behaal je een 
getuigschrift. 

Het is ook mogelijk de cursus 
zonder toetsing te volgen; je 
ontvangt dan een bewijs van 
deelname.



Leergangen
Meer informatie en inschrijven: www. cgo.nu/toerusting/

Brieven van Paulus I Dordrecht
De leergang zal in 6 avonden 
gegeven worden. Ds. W.A. 
Zondag zal de leergang doceren. 
De lesinhoud is op dit moment 
nog niet bekend.“Leerzame cursus in een 

prachtig werk van 
bekende oudvader!

De docent verzorgt de 
lessen op een heel 

eigentijdse en boeiende 
wijze.

Van harte aanbevolen!” 
Ben Kok

De inhoud van de leergangen 
wisselen ieder cursusseizoen. Zo 
wordt de Verdiepingscursus, een 
verdieping op de Basis- en 
Vervolgcursus, wel ieder jaar of 
om het jaar georganiseerd. Voor 
het actuele aanbod, zie onze 
website. 

Verdiepingscursus
In seizoen 2023-2024 wordt deze 
cursus georganiseerd te 
Amersfoort, Dordrecht, Ede, 
Elspeet, Emmeloord, Goes en 
Gouda.
Het aantal lessen, de lestijden, 
en het dagdeel zijn onderling 
verschillend. Kijk op www. cgo.nu 

Israël en de Bijbel | Apeldoorn
Hoe moet onze houding zijn ten 
opzichte van Israël? In 7 avonden 
gaan we op zoek naar 
antwoorden. (i.sm. 
Deputaatschap voor Israël)



Leergangen 2023-2024 vervolg
Meer informatie en inschrijven: www. cgo.nu/toerusting/

Vervolgde Kerk | Moerkapelle
Er wordt stilgestaan in 5 
avonden bij de vervolging 
vroeger en nu. Vervolging 
vanuit verschillende 
perspectieven bekeken en 
onze roeping daarin.

De Bijbel Door| Tholen
Wandel de Bijbel door van 
Genesis t/m Openbaring in 6 
avonden. Drs. J. van Mourik zal 
per avond een gedeelte uit de 
Bijbel met u doornemen.

Seksuele Ethiek | omg. Zwolle en 
Scherpenzeel
De wereld verandert snel. En dat is 
duidelijk te zien op het terrein van 
seksualiteit. In 6 avonden wordt er 
vanuit dit thema lesgegeven.

Christinnereis | Werkendam
U volgt Christinne op haar 
levensreis. In 5 avonden wordt 
het boek behandeld.



Leergangen 2023-2024 vervolg
Meer informatie en inschrijven: www. cgo.nu/toerusting/

Onfeilbaar Woord | Zeist
In 3 avonden zal er lesgegeven 
worden over de plaats van de 
Bijbel in het licht van het 
gereformeerde belijden in een 
postmoderne tijd. Ook 
Schriftuitleg komt aan de orde.

Het Gekrookte Riet | Middelburg
Lesinhoudelijk is er nog niet 
bekend over deze leergang. De 
leergang start begin 2024.

Leergang Petrus Immens | Gouda
in 5 avonden worden thema’s als 
“het geloof”, “het verbond der 
genade” en “de praktijk van het 
Heilig Avondmaal” besproken.

Romeinenbrief | Barneveld
In 5 avonden wandelt u met 
dhr. C. van den Brink door de 
brief aan de Romeinen.  
Diverse thema’s worden 
behandeld.

Des Christens Groot Interest | 
Veenendaal
Lesinhoudelijk is er nog niets 
bekend over deze leergang. De 
leergang zal in 5 avonden gegeven 
worden, start najaar 2023. 



Meer weten over een Hbo-
opleiding?
www.cgo.nu/hbo-opleiding/

CGO Hbo
Toe aan een uitdaging op Hbo-niveau? Hbo biedt de volgende 
opleidingen:
 Basis Hbo Theologie (BHT)
 Pastoraal Werk (PW)
 Opleiding Godsdienstleraar (GL) i.s.m. Driestar Educatief
 Losse modules Pastoraat
 Post Hbo Hebreeuws/Grieks

www.cgo.nu/toerusting

secretariaat@cgo.nu

06-83485570 (ma, di en do)

jvangurp@cgo.nu

06-26017046


