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Jaarlijks biedt het Theologisch  Semina-

rie van de EBGS ook diverse cursussen 

aan: 

Zo is er een Bijbeluitlegcursus op maan-

dagavond, er komt een cursus Pastoraat 

op donderdagavond en een cursus voor 

Zondagsschoolleiding op dinsdagavon-

den een cursus  Hebreeuws voor begin-

ners op zaterdagmorgen. 

Daarnaast wordt er een extramurale 

cursus in het Binnenland gegeven, nl in 

Klaaskreek, want waar het voor mensen 

niet mogelijk is om naar de stad te ko-

men, daar brengen wij cursussen naar 

de mensen toe. 

In de toekomst zullen er meer cursussen 

in de districten worden georganiseerden 

daarover wordt tijdig informatie gege-

ven, blijf ons volgen op onze website. 

Leren verrijkt de geest en de toekomst 

Cursussen in Paramaribo 

en in het Binnenland 

Theologisch Seminarie EBGS 

Theologisch Seminarie EBGS 

Leren maakt vrij! 



Het Theologisch Seminarie biedt di-
verse cursussen aan: 

In oktober 2017 starten we met een 
nieuwe cursus, nl een cursus  

Hebreeuws voor Beginners 

Deze cursus is bedoeld voor al die men-
sen, die altijd al graag de Bijbel in de 
oorspronkelijke tekst wilden leren 
lezen. 

De cursus wordt eenmaal per week 
gegeven. De cursus start in oktober 
2017 en wordt op zaterdagmorgen 
gegeven. De cursus duurt een jaar en 
indien daar vraag naar is, komt er een 
vervolgcursus. 

2 Cursussen die al gepland zijn 

Extramurale Cursus 

In oktober start ook een cursus in het 
binnenland, namelijk in Klaaskreek, 
dit is een cursus voor mensen, die al 
actief zijn in de gemeente, maar die 
zich speciaal willen verdiepen in het 
geven van Bijbelstudie, in het Pre-
ken, in het maken van een Liturgie 
en in het Pastoraat. 

De cursus wordt georganiseerd door 
het Theologisch Seminarie en er 
worden bekwame docenten naar het 
binnenland gestuurd. 

Deze cursus wordt gehouden in een 
aantal weekenden, deze weekenden 
zullen twee maal per maand worden 
gehouden van vrijdagavond tot 
zondag met een gevuld programma 
en ook vele praktijkoefeningen.  

Voor mensen, die niet in Klaaskreek 
wonen wordt voor logies gezorgd en 
ook voor eten en drinken wordt ge-
zorgd. 

Deze cursus duurt zeker een half jaar 
en wordt afgesloten met tentamens in 
de verschillende vakken.  

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 

e-mail: tsebgs@gmail.com  

De cursus onderdelen zijn: 

Homiletiek 
Liturgiek 
Bijbelstudie methoden 
Het opzetten van een Bijbelstudie 
Pastoraat 
Bevrijdingspastoraat 
Apostolaat 
Zendingswetenschap 
Jeugdwerk 
Didactiek 
Catechetiek 
EBG-geschiedenis 
Het eigene van de EBGS 
Contextuele Theologie  

(wij als Christenen in  
onze omgeving) 

mailto:ts.studadmin@gmail.com
mailto:tsebgs@gmail.com

