
      

 

 

      

Cursusinformatie  

 
Inhoud van de cursus 
De cursus ‘Groei in Identiteit’ helpt je in het proces om te groeien in je identiteit als kind 

van God. Deze identiteit is een feit, maar werkelijk elke dag hieruit leven is een 

groeiproces. In je hoofd weet je meestal prima hoe het zit, maar in je hart leven vaak heel 

andere waarheden. Hierdoor is je gedrag niet altijd in overeenstemming met wat je 

verstandelijk weet.  

 

In deze cursus ga je op zoek naar diepgewortelde waarheden, overtuigingen en denkwijzen 

die niet, of niet helemaal, in overeenstemming zijn met Gods waarheid. Vaak zijn deze 

overtuigingen en denkwijzen zo vertrouwd dat ze onopgemerkt blijven. Maar de invloed 

ervan is sterk en niet zoals God het bedoeld heeft. Dit kan beschadigend zijn voor wie je 

bent en voor je relaties. 

 

De cursus begeleidt je door een persoonlijk proces en is tegelijkertijd praktisch van aard, 

zodat je er direct mee aan de slag kunt gaan in je dagelijkse leven. 

 

 
Voor wie is de cursus bedoeld? 
Ieder gemeentelid kan aan deze cursus deelnemen. Met name wanneer je verlangt naar 

verdieping in je leven kan de cursus erg waardevol zijn. Wanneer je bijvoorbeeld een 

hoofd vol kennis hebt, maar het niet altijd kunt toepassen. Of wanneer je je blijdschap 

bent kwijtgeraakt, of op een kruispunt in je leven staat. En natuurlijk als je gewoon graag 

wilt groeien in je relatie en wandel met God.  

 

Verder is de cursus heel waardevol voor mensen die werkzaam zijn in pastoraat of 

leiderschap. Er is ook de mogelijkheid om de cursus als kleine groep te volgen. 

 

 

De avonden 
De cursus vindt plaats in het voorjaar van 2020. Iedere avond start na een korte opening 

met 25 minuten onderwijs over een bepaald thema. Het onderwijs zal gegeven worden 

door Miriam Verhage en Rienk den Toonder. Vervolgens gaan we aan de hand van vragen de 

stof verder uit diepen en persoonlijk maken in een gespreksgroepje. We sluiten de avond 

af met een kort moment van bezinning. Meestal zijn er ook nog vragen om thuis mee aan 

de slag te gaan. De locatie wordt nog nader bekend gemaakt. 
  
 
Relatie tot de Rapha Retraite 
De cursus behandelt een deel van de stof die op de Rapha Retraite ook behandeld werd. 

Maar er is ook leerstof weggelaten en er zijn nieuwe dingen toegevoegd. De cursus staat 

dus op zichzelf, maar is ook geschikt als ‘opfrisser’ na een Rapha Retraite. 

 

 

  



Planning en data 
Deze cursus draait op de dinsdagavond van 19.30-21.30 uur; inloop vanaf 19.15 uur.  

 

Het programma is opgebouwd uit 8 avonden en één weekend (thuis slapen). 

Het is niet mogelijk de cursus te volgen als je niet bij het weekend aanwezig kan zijn. 

Dit zijn de data: 

 

Dinsdag      25 februari 

Dinsdag      3 maart 

Dinsdag      10 maart 

Dinsdag      17 maart 

 

Weekend: 

Vrijdag       20 maart 

Zaterdag    21 maart (overdag t/m het avond eten) 

 

Dinsdag      31 maart 

Dinsdag      7 april 

Dinsdag      14 april 

Dinsdag      21 april 

 

 

Kosten 
De kosten van de cursus bedragen € 50,- per persoon (graag contant meenemen op de 
eerste avond). Wanneer dit een probleem is, neem dan contact op met Miriam.  
In overleg zoeken we hiervoor een oplossing. 
 

 

Contact 

Voor meer informatie, vragen of opgave kun je contact opnemen met Miriam Verhage. 
Telefoon:  0113-230220 
E-mail:  miriamverhage7@gmail.com 

 

 


