
Opbouwende 

cursussen 

Bij ons seminarie hebben we diverse op-

leidingen en cursussen. 

De opleidingen die wij hebben zijn de 

BTO, de MTO en de Bacheloropleiding 

Verder organiseren wij diverse cursussen. 

Deze folder gaat over drie cursussen: 

Er is een Bijbelstudiecursus op elke 

maandag van 18.00 tot 21.00 uur, deze 

cursus duurt een half jaar en begint in 

oktober. 

Er is een cursus voor Zondagsschoollei-

ders of zondagsschoolleidsters. Deze 

cursus duurt een jaar en wordt in principe 

gegeven op dinsdagavond. 

En er is een cursus Pastoraat. Deze cur-

sus duurt een jaar en wordt gegeven op 

donderdag van 18.00 tot 21.00 uur. 

Johan Raillardlaan 1-3 

Paramaribo 

Bij het Jeugdcentrum v.d. EBGS 

Telefoon: 410419/ 410432 

Email: tsebgs@gmail.com 

Kantoortijden van Ma—Vrij 

Tijd: 08.00—14.00 uur 

Theologisch Seminarie  

van de EBGS 

Cursusprogramma 

2017-2018 

Theologisch Seminarie 
van de EBGS 

Telefoon 410419 / 410432/ 

479649 

Leren verrijkt de 

geest en baant 

de weg naar de 

toekomst 

ANDERE CURSUSSEN 

Een cursus Hebreeuws voor Beginners op za-

terdagmorgen. Deze cursus duurt een jaar en 

wordt afgesloten met een tentamen. 

 

Ook wordt er een extramurale cursus gegeven in 

Klaaskreek voor mensen, die actief bezig zijn in 

de gemeente. Deze cursus wordt gegeven in 12 

weekeinden. Zie de special folder. 

 



Cursusprogramma 

2017-2018 

Bijbelstudie cursus,  

elke maandag  

van 18.00 – 21.00 uur.  

De cursus onderdelen:  

Inleiding Oude - en  
Nieuwe Testament 

Bijbelse Geschiedenis 
Bijbelstudie methoden 
Bijbeluitleg 
Bijbelse Begrippen 
Bijbeldidaktiek 

De cursus wordt afgesloten met een ten-
tamen. De cursusduur is 6 maanden.. 

Deze cursus start dit jaar weer in ok-
tober 2017, waarschijnlijk in de eerste 
week van oktober. 

 

 

 

Cursus 

 Zondagsschoolleider /ster 
Deze cursus is bedoeld voor: gemeen-
teleden, in het bijzonder de jongeren van 
jeugdclubs, die graag zondagsschool 
leidster of leider willen worden of zich 
verder willen bekwamen in dit mooie 
werk.  

 

 

 

 

 

 

 
De cursus onderdelen zijn:  

Bijbelstudiemethoden 
Gespreksleiding (Counseling) 
Kinder- en Tienerwerk 
Morele vorming bij kinderen 
Creatieve expressie (groepswerk, sport 

en spel) 
Zondagsschoolpraktijk 
Leiderschap 
Ontwikkelingspsychologie 

De cursusduur is 1 jaar. Elk cursusonderdeel 
wordt afgesloten met een tentamen.  

Deze cursus wordt gegeven op de 
dinsdagavond vanaf 18.00 uur en  
start in principe  
in de eerste week van oktober 2017. 

Cursus Pastoraat 
 
Elke donderdag van 18.00 – 21.00 uur  
 
De cursus onderdelen zijn:  
 
 Inleiding Pastoraat 
 Vormen van Pastoraat 
 Pastorale Psychologie 
 Pastorale counseling 

De cursus duurt1 jaar.  

De cursus wordt afgesloten met een tenta-
men 

Voor meer informatie kunt u terecht op 
het Secretariaat aan de Joh. Raillardlaan 
1 -3 (Jeugdcentrum) 

Tel: 479648/ 410432/410419 

e-mail: ts.studadmin@gmail.com 
             tsebgs@gmail.com  

Deze nieuwe cursus start in de eerste 
week van oktober 2017. 

Een beetje aandacht 

betekent  

een wereld van verschil! 
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