
Geloof in de toekomst 

Geloof in jezelf 

Geloof in God en mensen! 

Telefoon: 410419 / 410432 / 479649 

Email: tsebgs@gmail.com 

 

Ons kantoor is open van 8—14 uur 

op maandag tot en met vrijdag 

Theologisch Seminarie van de 

EBGS 

Johannes Raillardlaan 1-3 

Paramaribo 

Jij bent nodig en daarom nodigen 

wij jou uit om eens een kijkje te 

komen nemen bij ons Seminarie! 

Wil jij iets doen 

in de kerk en 

met mensen?  

 

Dan is Theologie 

misschien een 

studie voor jou! 

Voor wie? 

Voor ieder die graag iets in de 

kerk wil doen. 

 

Toelatingseis: 

LBO of Technische school of 
Nijverheidsschool of een ver-

gelijkbare studie. 

 

Hoe lang duurt de studie? 

3 jaar 

 

Wat zijn de lestijden: 

Van 17.45 tot 21.00 uur op 

maandag, dinsdag en donder-

dag en mogelijk zijn er  ook 

lessen op zaterdagmorgen. 

 

Wat kun je worden? 

 Jeugdwerker 

 Evangelist 

 PR-medewerker 

 Pastoraal medewerker 

 Administratief  

medewerker 

 

Kun je doorstuderen? 

Ja met BTO kun je worden toe-

gelaten tot de Middelbare The-

ologische Opleiding, die o.a. 

opleidt  tot hulppredikant. En 

daarna kun je nog weer verder 

studeren. 

BASIS THEOLOGISCHE 

OPLEIDING 



Hoe is de studie? 

De studie duurt 3 jaar. De lessen zijn 

op 3 avonden + zaterdagmorgen .  

Elk studiejaar is opgebouwd uit 4 stu-

dieblokken van 10 weken. In een stu-

dieblok krijg je een aantal vakken. Na 

8 weken is er een studieweek. De 

week daarop doe je tentamen in de 

vakken. die behandeld zijn. 

Tijdens je eerste twee studiejaren 

werk je ook actief mee in je kerk bv 

bij jeugdwerk of evangelisatie. 

Alle studenten van de BTO volgen alle 

vakken, het verschil komt in het 3de  
jaar. Dan kies jij, loop je stage en 

schrijf jij je eindscriptie. 

Oecumenisch 

De studie is oecumenisch. De Evange-

lische Broedergemeente heeft het Se-

minarie opgericht, maar de studenten 

en docenten zijn van verschillende 

kerken, dus b.v. ook van de Hervorm-
de en Lutherse kerk, van de Rooms 

Katholieke kerk, en de Pinksterge-

meente . Het Seminarie is open voor 

iedereen. 

BASIS THEOLOGISCHE OPLEIDING 

Wat leer je allemaal? 

Je leert in de studie heel verschillende 

dingen: Je leert alles van jeugdwerk, 

maar ook van kinderpsychologie. 

Je leert een website en een facebook pa-

gina maken en twitteren. Kortom PR 

Je leert evangeliseren, maar je ook kerk-

geschiedenis en iets over de verschillen-

de godsdiensten die er in Suriname zijn. 

Je leert veel van kerkrecht, leiderschap 

en administratie, maar ook verhalen ver-

tellen, een dienst leiden. En uiteraard 

leer je van alles over de Bijbel en de ver-

schillende Bijbelstudiemethodes. 

Je leert van alles over pastoraat, de zorg 

voor kinderen en grote mensen, om de 

tijd te nemen naar hun verhaal te luiste-

ren, maar ook leer je bevrijdingsgebed 

en hoe je kunt bidden voor zieken. 

En dit is nog maar een deel van alle vak-

ken, die je krijgt.  

Natuurlijk zijn er ook leuke excursies en 

speciale weekenden, die worden geor-

ganiseerd. Het is een interessante studie. 

Internationaal 

Het Seminarie heeft een internationaal 

karakter, er geven niet alleen mensen 

uit Suriname les, maar er zijn ook do-

centen uit Tanzania, Brazilië, Trinidad 

en Nederland en soms komen er gast-

docenten van andere landen. 

Daarom krijg je bij de studie als basis-

vakken niet alleen Nederlands maar 

ook Engels. 

 

 

 

 

         

Studiekosten? 

De basiskosten van de studie zijn  

500 srd in het eerste jaar,  

625 srd in het tweede jaar en  

875 srd in het derde jaar.  

Daar kunnen nog kosten bij komen 

mede i.v.m. koerswijzigingen. 

Het geld kan eventueel in termijnen 

worden betaald.  

 


