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WAAR WIL JIJ 
IN GROEIEN?

Deze brochure bevat een overzicht van trainingen en cursussen 

georganiseerd door en onder verantwoordelijkheid van de 

EGHW te Oud-Beijerland. Het aanbod is gevarieerd en afgestemd 

op verschillende doelgroepen, zowel voor gemeenteleden als 

geïnteresseerden van buiten de gemeente. De volgorde zoals 

aangegeven in deze brochure is ook de beste om deze cursussen 

te volgen voor een gezonde geestelijke groei. We hopen dat je 

met belangstelling zult deelnemen en dat het onderwijs leidt 

tot een gezonde geestelijke groei en ontwikkeling.

Voor nadere informatie kun je terecht bij 

de coördinatoren onderwijs.

 Tel: 0186-627643 (Sonja Heijblom)

Tel: 06-18504072 (Arjan IJsselstein)

mail: onderwijs@eghw.nl



ALPHA 
CURSUS

AGENDA (woensdag)

14.09.16  /  25.01.17 (Introductie)

21.09.16  /  01.02.17

28.09.16  /  08.02.17

05.10.16  /  15.02.17

12.10.16  /  22.02.17 

26.10.16  /  08.03.17

02.11.16  /  15.03.17

09.11.16  /  22.03.17

16.11.16  /  29.03.17

23.11.16  /  05.04.17

30.11.16  /  12.04.17 (Slotavond)

LOCATIE

Pand 75, aan de Oostdijk 75 

te Oud-Beijerland

AANVANG 

18.30 uur

AANMELDEN/

MEER INFORMATIE 

Lydia Goeree 

Tel. 0186-722168

fralyd.goeree@solcon.nl  

www.alpha-cursus.nl

De cursus gaat in op vragen als:

• Wie is Jezus?

• Waarom stierf Jezus aan het kruis?

• Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?

• De bijbel lezen: hoe en waarom?

• Waarom en hoe kan ik bidden?

• Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij?

• Hoe leidt God ons?

• Kan God ook vandaag mensen genezen?

• Wat heeft de kerk er mee te maken?

Voor wie is een Alpha-cursus? Alpha is voor iedereen! 

Voor mensen die op zoek zijn naar de zin van het leven. Voor 

mensen die meer willen weten over het christelijk geloof. 

Voor mensen die pas christen zijn geworden. Voor mensen die 

hun geloof nog eens van het begin willen doordenken.

De cursus duurt 10 weken, elke week één avond en een (kort) 

weekend. We beginnen met een warme maaltijd, gevolgd 

door een inleiding van maximaal een half uur. In kleine 

groepen is er gelegenheid om door te praten over allerlei 

vragen die de inleiding oproept. Je bent vrij om alles te vragen 

wat je weten wilt. 

Jong en oud is van harte welkom! 

De cursus is gratis!

Weekend najaar 2016: 28 en 29 oktober

Weekend voorjaar 2017: 17 en 18 maart

AGENDA (woensdag)

26.10.16

02.11.16

09.11.16

16.11.16

23.11.16

30.11.16

LOCATIE

Pand 75, aan de Oostdijk 75 

te Oud-Beijerland. 

AANVANG

Koffi  e en thee: 19.45 uur

Start: 20.00 uur 

AANMELDEN/

MEER INFORMATIE 

Sonja Heijblom 0186-627643

of mail naar

onderwijs@eghw.nl 

De kennismakingscursus is voor mensen die nieuw zijn in onze 

gemeente en overwegen zich in te voegen (lid te worden) in 

de EGHW. Hier wordt eerlijk en open uitgelegd waar onze 

gemeente voor wil staan en wat onze opvattingen zijn. De 

Kennismakingscursus wordt gegeven door de oudsten. Naast 

onderwijs over de onderstaande onderwerpen is er tijdens de 

avonden ruimte voor het kennismaken met de oudsten en de 

coördinatoren.

INHOUD CURSUS

Avond 1:  kennismaking, de Bijbel, wie is God?, wie is Jezus?

 structuur en organisatie EGHW

Avond 2:  het kruis, bekering,  geloof en wedergeboorte

Avond 3:  de doop (tevens doopbespreking), het avondmaal

Avond 4:  de Heilige Geest, gaven en bedieningen

Avond 5:  de Gemeente, Israël, toekomst

Avond 6:  Gods doel met de Gemeente, rentmeesterschap,  

 invoegprocedure

KENNIS
MAKING



DOOP
BESPREKING

AGENDA

09.11.16 (woensdag)

12.04.17 (woensdag)

LOCATIE

Pand 75, aan de Oostdijk 75 

te Oud-Beijerland

AANVANG 

Koffi  e en thee: 19.45 uur

Start: 20.00 uur

AANMELDEN/

MEER INFORMATIE 

Sonja Heijblom 0186-627643

of mail naar

onderwijs@eghw.nl 

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door 

hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest... 

Zo klinkt het eerste deel van de opdracht die Jezus 

Zijn discipelen gaf. Dit zien wij ook als onze opdracht. 

Daarom hebben we drie keer per jaar op zondagmorgen 

een samenkomst waarin we dopen. Iedereen die Jezus 

heeft aangenomen als Redder en Heer kan dan door 

onderdompeling in water worden gedoopt in de naam van de 

Here Jezus. Dopen houdt altijd verband met een introductie 

tot iets nieuws. Door deze doop wordt openlijk getoond dat 

iemand afscheid neemt van de wereld en zijn/haar leven als 

zondaar, om voortaan als discipel van Jezus Christus te leven.  

Met deze stap ‘beken je kleur’: je maakt duidelijk welke weg 

je kiest en dat je aan Jezus’ kant staat.

                         

Er bestaan sterk verschillende opvattingen over de doop. Om 

uitleg te geven over het standpunt dat wordt ingenomen 

binnen de EGHW wordt - voorafgaand aan elke doopdienst 

-  een bespreking gehouden voor iedere belangstellende. 

Tijdens deze avond wordt vanuit de Bijbel onderwijs gegeven 

over de doop en is er uitgebreid de tijd om op vragen in te 

gaan.  We gaan er van uit dat u voor het bezoeken van 

de doopbespreking onze brochure* over de doop hebt 

doorgelezen. Het bijwonen van de doopbespreking is geheel 

vrijblijvend.

*Zie folderkast of www.eghw.nl

DEEL 1: LEREN LEVEN IN DE KRACHT VAN JEZUS

Deze studie heeft als doel de Gemeente van Jezus Christus toe 

te rusten. Juist in onze tijd komt het er op aan stand te houden 

tegen aanvallen en verleidingen vanuit de zichtbare en 

onzichtbare wereld. De Gemeente wordt geschud en beproefd 

en christenen ondervinden dat aan den lijve. Wij geloven dat 

God ons wil toerusten tot een vernieuwd christelijk leven, een 

leven in de kracht van de Heilige Geest. 

Vanuit het Woord van God komen er duidelijke principes 

naar voren, die daarvoor belangrijk zijn. Deze principes voor 

vernieuwing en groei vinden we terug in de evangeliën, waar 

Jezus zelf Zijn leerlingen voor de Grote Opdracht toerustte. 

Deze studie is gebaseerd op diezelfde principes. Als wij, net 

als de eerste discipelen, een diep verlangen hebben om Jezus 

persoonlijk te volgen, zal het eff ect in ons leven hetzelfde 

zijn als destijds bij hen. Jezus is niet veranderd. Hij wil ons 

toerusten om discipelen van Hem te zijn en om discipelen te 

maken. 

Als wij de naam van Jezus Christus belijden, moeten we Hem 

ook volgen. Het zijn deze woorden van Johannes geweest, die 

het fundament vormen van deze studie:

‘Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf wandelen zoals Hij 

gewandeld heeft’ (1 Joh. 2:6). 

Deelname kost circa € 14,50 en de uiterste inschrijfdatum is 

maandag 5 september 2016.

DISCIPELEN
VAN JEZUS 1

AGENDA (maandag)

12.09.16         07.11.16

19.09.16         14.11.16

26.09.16         21.11.16

03.10.16         28.11.16

10.10.16         12.12.16

24.10.16         19.12.16

31.10.16

LOCATIE

Pand 75, aan de Oostdijk 75 

te Oud-Beijerland

AANVANG 

Koffi  e en thee: 19.30 uur

Start: 19.45 uur

AANMELDEN/

MEER INFORMATIE 

Arjan IJsselstein 06-18504072

Of mail naar onderwijs@eghw.nl

Via www.kerygma.nl/webshop is 

een inkijkexemplaar te zien. 



DISCIPELEN
VAN JEZUS 2

AGENDA (maandag)

06.02.17        03.04.17

13.02.17         10.04.17

20.02.17         08.05.17

06.03.17         15.05.17

13.03.17          22.05.17

20.03.17          29.05.17

27.03.17 

LOCATIE

Pand 75, aan de Oostdijk 75 

te Oud-Beijerland

AANVANG 

Koffi  e en thee: 19.30 uur

Start: 19.45 uur

AANMELDEN/

MEER INFORMATIE 

Arjan IJsselstein 06-18504072

Of mail naar onderwijs@eghw.nl

Via www.kerygma.nl/webshop is 

een inkijkexemplaar te zien.

DEEL 2: LEREN DIENEN IN DE GAVEN VAN DE GEEST

Deze cursus is, net als de eerste cursusmap, gericht op de 

toerusting van de Gemeente van Jezus Christus. We hebben 

in het gebruik van deze lessen gezien hoe God mensen 

ingrijpend heeft veranderd; hoe er een nieuw of groter 

verlangen ontstaat om Jezus te willen volgen en dienen. 

Deze tweede cursusmap is samengesteld om gelovigen te 

helpen hun geestelijke gaven en bediening te ontdekken 

en die verder te ontwikkelen. De eerste vier onderwerpen 

leggen daarvoor het fundament: Liefde, Verbrokenheid, 

Jezus’ voorbeeld en Geestelijke strijd. Daarna wordt er een 

aantal lessen gewijd aan de Gaven van de Heilige Geest en 

hoe daarin uit te stappen. De laatste hoofdstukken gaan over 

Gebed, Geloof en de Zalving van God: drie belangrijke thema’s 

om in iedere bediening ruimte te geven aan de dynamiek en 

de kracht van de Heilige Geest. 

In de Gemeente van Jezus Christus groeit het verlangen om 

te dienen in dezelfde kracht en met dezelfde autoriteit als de 

eerste gemeente in Handelingen. Jezus zelf zet Zijn Gemeente 

op dat spoor. Hij zegt in Johannes 14:12: 

‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, 

die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik 

ga tot de Vader.’ 

Deelname kost circa € 14,50 en de uiterste inschrijfdatum is 

maandag 30 januari 2017.

DEELNEMERS AAN
HET WOORD
Zo ongeveer 35 jaar geleden tot bekering gekomen door een ontmoeting met een levende God. Een God 

die bemoeienis had met mensen en ook met mij. Jaren verdwaald in rationeel denken. Nu tijdens de cursus 

Discipelen van Jezus dezelfde levende God weer ontmoet.

Marianne van der Hoek

Ik ben deze cursus gaan volgen om mijn kennis m.b.t. de bijbel te vergroten. Mijn verwachtingen zijn zeker 

niet teleurgesteld. Maar wat voor mij nog veel belangrijker was, is dat deze cursus mij zoveel dichter bij 

God heeft gebracht. Het verdiept je geloof, van passief tot actief. Je leert hoe belangrijk het is jezelf te 

verloochenen en je kruis op te nemen. Hierdoor groei je in Zijn genade, en neem je een nieuwe identiteit 

aan in Christus. Verder ben ik in de cursus uitgedaagd om me uit te strekken naar de gaven van de Geest. 

Tongentaal en een profetisch woord voor een ander zijn ook voor mij bestemd en dus ook voor iedereen 

die zich hier voor open stelde. De intieme setting in een kleine groep waar zoveel openheid was, de wijze 

waarop werd les gegeven. Een absolute aanrader voor wie wil groeien in zijn gemeenschap met God. Na 

elke les, kijk je met verlangen uit naar de volgende les. Zeer dankbaar voor deze studie.

Peter Waaijer

Ik heb discipeltraining 2 gedaan afgelopen seizoen. Het waren voor mij woensdagavonden waar ik naar 

uitkeek. Absolute hoogtepunten waren de openheid van Sonja en Arjan en daarom ook in de groep. We 

deelden, baden voor elkaar en oefenen in het stil worden en luisteren naar Gods stem. Ook werden er 

woorden aan elkaar doorgegeven die echt “raak”  waren, wat een bemoediging! De gaventest bevestigde 

eigenlijk al wat ik dacht, en gaaf is dan ook dat ik weer mocht (her)ontdekken waar mijn passie ligt, en 

wat ik fi jn vind om te doen binnen de gemeente. Het is nooit de bedoeling dat een taak ons leegzuigt, maar 

juist dat we energie krijgen voor hetgeen we mogen doen. 

Trudy Zevenbergen

Ik loop al een tijdje mee als ‘Koningskind’ van God, maar was op zoek naar wat handvatten. Waar ik achter 

ben gekomen is dit; we kunnen veel meer door de kracht van de Heilige Geest dan we zelf beseff en en zijn 

meer in staat dan we beseff en. Gezien de ‘Motorwereld’ waar ik mij in begeef geeft dit mij een stuk meer 

zekerheid, maar ook in mijn dagelijks leven met collega’s. Zeker een aanrader en op naar deel 3.

Martin Catersels



DEEL 3: GROEIEN IN JE ROEPING

Je kunt geweldige talenten en gaven gekregen hebben, maar 

toch Gods doel voor je leven missen. God roept je namelijk 

overeenkomstig zijn bestemming voor jou, en niet vanwege 

je gaven. Als je geen duidelijk beeld hebt van Gods doel met 

je leven, gebruik je je gaven naar éigen inzicht en niet ter 

ondersteuning van wat God wil doen.

De eerste twee hoofdstukken leren je wat roeping is en geven 

je inzicht in een aantal principes. Daarna volgt een belangrijk 

zelfonderzoek, waarin je op een aantal levensterreinen 

kijkt of er dingen rechtgezet moeten worden, gevolgd door 

een aantal praktische lessen over hoe je omgaat met je tijd, 

en over het belang van wachten op God. De volgende drie 

hoofdstukken leren je hoe je uitdagingen met Gods hulp 

oppakt en overwint. De lessen over genezing van je hart, 

bevrijding van vrees voor mensen en van de macht van 

controle en manipulatie, zijn van heel groot belang om tot 

Gods doel te kunnen komen. De twee laatste hoofdstukken 

helpen je Gods visie voor jouw leven te ontdekken.

Misschien ben je enorm gegroeid in je relatie met Jezus en 

heb je prachtige gaven van de Geest ontvangen, maar weet je 

ook wat Gods bestemming voor je leven is? Cursusmap 3 zal je 

helpen die te ontdekken en erin te groeien.

Deelname kost circa € 14,50 en de uiterste inschrijfdatum is 

één week voor aanvang van de cursus.

DISCIPELEN
VAN JEZUS 3

AGENDA

Najaar 2017

13 lesweken

LOCATIE

Pand 75, aan de Oostdijk 75 

te Oud-Beijerland

AANVANG 

Koffi  e en thee: 19.30 uur

Start: 19.45 uur

AANMELDEN/

MEER INFORMATIE 

Arjan IJsselstein 06-18504072

Of mail naar onderwijs@eghw.nl

Via www.kerygma.nl/webshop is 

een inkijkexemplaar te zien.

 

GELUKKIG
LEVEN!

AGENDA (woensdag)

18.01.17         29.03.17

25.01.17         05.04.17

01.02.17         12.04.17

08.02.17         19.04.17

15.02.17         03.05.17

22.02.17         10.05.17

08.03.17         17.05.17

15.03.17         24.05.17

22.03.17

LOCATIE

CSG, scholengemeenschap

Randweg 2, te Oud-Beijerland. 

AANVANG

Koffi  e en thee: 19.15 uur 

Start: 19.30 uur

AANMELDEN/

MEER INFORMATIE

Frank & Magdalena van den Ouden  

0186-621262 of mail naar

frank@caritatea.nl

Gelukkig leven! helpt je om in de vrijheid te komen, vrede te 

ervaren en een sterke persoonlijke relatie met God en mensen 

te ontwikkelen. Jezus biedt genezing en herstel aan: worden 

zoals God jou bedoeld heeft.

Bij Gelukkig Leven! leer je om samen met God op een nieuwe 

manier naar je leven te kijken en ermee om te gaan, zodat 

er een diepe, duurzame verandering plaatsvindt. Jezus leert 

om leeg te worden van jezelf, maar geeft ook ruimte aan je 

verdriet. Hij geeft je leven nieuwe inhoud. Het grote geheim 

van het programma ligt hierin, dat je van nu af aan alles met 

Hem leert te doen. Het uitgangspunt daarbij is de bergrede 

van Jezus zoals die in Mattheüs 5:3-10 staat.

Jezus nodigt alle mensen ‘die vermoeid en belast zijn’ uit. Of 

het nu gaat om identiteitsproblemen, beheerst worden door 

het verleden, angst, schuld of wrok, boosheid, verslaving, 

verkeerde gewoontes, wantrouwen, pesten, mishandeling, 

misbruik, relatieproblemen of God niet kunnen vertrouwen. 

Als je verlangt naar verandering, een ommekeer ten goede en 

je wilt daar ook helemaal voor gaan! Herstel is mogelijk. Óók 

voor jou, waar je ook mee rondloopt!

Deelname kost €40 en de uiterste inschrijfdatum is 12 

december 2016.



THEMA
AVONDEN

AGENDA (dinsdag)

04.10.16

07.02.17

13.06.17

LOCATIE

CSG, scholengemeenschap

Randweg 2, te Oud-Beijerland. 

AANVANG

Koffi  e en thee: 19.45 uur 

Start: 20.00 uur

MEER INFORMATIE 

Sonja Heijblom 0186-627643

of mail naar onderwijs@eghw.nl 

Ook dit seizoen zijn er weer opbouwende thema avonden. Dat 

zijn avonden waarin Bijbelleraren ons uitleg geven over een 

specifi ek thema uit de Bijbel.

Iedere avond staat op zichzelf, maar het onderwerp sluit aan 

bij het centrale thema van dit seizoen in de EGHW.

De sprekers en thema’s van de avonden zullen bekend worden 

gemaakt via de verschillende communicatiekanalen van de 

EGHW (zondagmorgenbrief, website, etc.)

De avonden zijn vooral voor de gemeenteleden bedoeld, maar 

iedere geïnteresseerde is welkom.

PRE-MARRIAGE
COURSE

AGENDA (zaterdag)

Eind augustus t/m november

LOCATIE

Pand 75, aan de Oostdijk 75 

te Oud-Beijerland

AANVANG 

Koffi  e en thee: 19.45 uur

Start: 20.00 uur

AANMELDEN/

MEER INFORMATIE

Frank & Magdalena van den Ouden  

0186-621262 of mail naar

frank@caritatea.nl

Heb je al langer verkering of trouwplannen? Dan is de pre-

marriage course echt een ‘must’! Hier word je samen met 

andere stellen voorbereid op het huwelijk.

DOEL 

Stellen die gaan trouwen voorbereiden op het huwelijk. Liefde 

is een werkwoord en het huwelijk is iets bijzonder kostbaars. 

Investeren in je relatie voor je getrouwd bent is waardevol! 

En leuk!

THEMA’S

• Waarom trouwen?

• Gods plan met het huwelijk

• Wederzijdse toewijding

• Sterke fundamenten leggen

• De kunst van het communiceren

• Liefde in actie (liefdestalen)

• Confl icten oplossen

• De kracht van vergeving

• Ouders en schoonouders

• Seksualiteit

• Mannen en vrouwen; verrassend anders!

• Geld & goed & gemeente

In een zestal avonden gaan we met elkaar aan de slag met 

genoemde thema’s. We gebruiken verschillende werkvormen 

en de ervaring leert dat alleen al het feit dat je met een groep 

bent die allemaal (bijna) in het zelfde (huwelijks)schuitje 

zitten verrijkend is voor je relatie.



MARRIAGE
COURSE

AGENDA (zaterdag)

05.11.16         07.01.17

19.11.16         21.01.17

03.12.16         04.02.17

17.12.16

LOCATIE

Onbekend

AANVANG 

Koffi  e en thee: 19.30 uur

Start: 20.00 uur

AANMELDEN/

MEER INFORMATIE 

Jaap & Hanneke van den Hooven  

0186-610005 of mail naar

hooven.5j@solcon.nl

Heeft u vragen of wilt u met            

Jaap en Hanneke over uw huwelijk 

spreken, neem dan gerust contact 

met hen op.

Elk huwelijk is bijzonder en ieder echtpaar is uniek en kan 

zijn eigen bijzondere verhaal vertellen.  Door ervaringen te 

delen, leren we dat we bepaalde middelen nodig hebben om 

een sterk en gelukkig huwelijk te bouwen. We leren  hoe we 

moeten communiceren, hoe we de ander het gevoel geven 

geliefd te zijn, elkaar te zegenen en voor elkaar te pleiten 

voor Gods troon. We moeten leren  hoe confl icten op te lossen 

en vergeving in de praktijk te brengen. We ontdekken dat de 

vreugde van seksuele intimiteit niet vanzelfsprekend is.

Ieder huwelijk verdient onderhoud, een goed huwelijk kan 

altijd beter en waar barsten zitten kan heling komen is onze 

stellige overtuiging. 

In zeven bijeenkomsten gaan we, als echtparen samen, aan de 

slag. Dat betekent dat u de opdrachten, huiswerk etc. samen 

met uw partner bespreekt en niet in de grote groep. Natuurlijk 

is het fi jn om met anderen samen de cursus te volgen en is er 

mogelijkheid tot gesprek (geen verplichting).

GELOOFS-
OPVOEDING

AGENDA (woensdag)

28.09.16         25.01.17

12.10.16         15.02.17

02.11.16         22.03.17

30.11.16         12.04.17

         10.05.17

         24.05.17

LOCATIE

CSG, scholengemeenschap

Randweg 2, Oud-Beijerland

AANVANG 

Koffi  e en thee: 19.45 uur

Start: 20.00 uur

AANMELDEN/

MEER INFORMATIE 

Cobie Steenhoek 0186-621021

of mail naar kinderwerk@eghw.nl

Zie ook:  www.raiseup.nl 

 www.timotheus.nl

De missie van de pijler Kinderwerk is dat onze kinderen de 
Here Jezus leren kennen en gaan groeien in hun geloof. 
Geloofsopvoeding vindt zowel thuis als in de kerk plaats. Hoe 
jonger de kinderen onderwezen worden hoe waardevoller 
dit is voor de rest van hun leven. Daarom is het van groot 
belang dat ouders en kinderwerkers toerusting krijgen om de 
geloofsopvoeding van kinderen handen en voeten te geven.
 
Geloofsopvoeding in kerk en gezin zijn tien thema avonden 
waarbij iedere avond op zichzelf staat.

De avonden zijn bedoeld voor ouders, crèche-medewerkers, 
kinderwerkers en jongerenwerkers, maar ook andere 
belangstellenden zijn van harte welkom. 

Sprekers op deze avonden zijn o.a. Annasjouk Nijhof van 
Timotheüs, Wietse Noordzij van Raise Up en Corjan Matsinger. 

Let op de verschillende communicatiekanalen van de EGHW 
(zondagmorgenbrief, website, etc.) voor meer informatie.

Op de avonden zal er een collecte gehouden worden.

Avond 1: Geloofsopvoeding in kerk en gezin
Avond 2: Nul tot vier jaar, een basis van levensbelang 
 in gezin en kerk
Avond 3: Always Connecting, Omgaan met Social Media
Avond 4: Praten over God en zo, 
 geloofsgesprekken met kinderen
Avond 5: Up2date, Geloofsopvoeding en Seksualiteit
Avond 6: Workshopavond I met verschillende thema’s 
Avond 7: Verborgen geheimen (occultisme)
Avond 8: Tieners actief in de (kinder)kerk, 
 het coachen van (bijna) tieners.
Avond 9: Bidden met kinderen
Avond 10: Workshopavond II met verschillende thema’s 

IN KERK
EN GEZIN


