
Geloof in God 

Geloof in uzelf 

Geloof in uw mogelijkheden 

Geloof in de toekomst van de kerk! 

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 

U bent nodig en daarom nodigen 

wij u uit om eens een kijkje te 

komen nemen bij ons Seminarie! 

U bent nooit te oud 

om theologie te 

studeren.  

 

God roept mensen 

van alle 

leeftijden! 

Voor wie? 

Voor ieder die graag iets in de 

kerk wil doen. 

 

Toelatingseis: 

LBO of Technische school of 
Nijverheidsschool of een ver-

gelijkbare studie. Zelf mensen 

die alleen de lagere school 

hebben afgerond krijgen soms 

de kans te studeren. 

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 kunt u worden? 

 Pastoraal medewerker 

 Evangelist 

 Administratief  

medewerker 

 Jeugdwerker 

 PR-medewerker 

Kunt u doorstuderen? 

Ja met BTO kunt u worden toe-

gelaten tot de Middelbare The-

ologische Opleiding, die op-

leidt  tot hulppredikant.  En met 

MTO kunt u doorstromen naar 

de Bachelor-opleiding. 

BASIS THEOLOGISCHE 

OPLEIDING 



Hoe is de studie? 

De studie is een deeltijdstudie en 

duurt 3 jaren.  

Elk studiejaar is opgebouwd uit 4 stu-

dieblokken van 10 weken. In een stu-

dieblok krijgt u een aantal vakken. Na 

8 weken is er een studieweek en de 

week daarop doet u tentamen in de 

verschillende vakken die behandeld 

zijn. 

Tijdens uw eerste twee studiejaren 

werkt u ook actief mee in uw kerk . 

Alle studenten van de BTO volgen alle 

vakken, het verschil komt in het 3de 
jaar: Dan kiest u uw richting, dan loopt 

u stage en schrijft u uw eindscriptie. 

Internationaal 

Het Seminarie heeft ook een interna-

tionaal karakter, er geven niet alleen 

mensen uit Suriname les, maar er zijn 

ook docenten uit Tanzania, Brazilië, 

Trinidad en Nederland en soms ko-
men er gastdocenten van andere lan-

den. 

BASIS THEOLOGISCHE OPLEIDING 

Wat leert u allemaal? 

U leert in de studie heel verschillende 

dingen: U leert evangeliseren, maar u 

leert ook wat van kerkgeschiedenis en 

van de verschillende andere godsdien-

sten die er in Suriname zijn. 

U leert het opzetten van een liturgie, pre-

ken en welke liederen te zingen. 

U leert veel over kerkrecht, leiderschap, 

rentmeesterschap, vergadertechnieken 

en administratie. 

U leert over pastoraat, hoe belangrijk het 

is om naar mensen te luisteren en hun 

aandacht te geven, maar u leert ook be-
vrijdingsgebed en gebed voor zieken.  

U leert over jeugdwerk, catechetiek en 

ontwikkelingspsychologie. 

U leert een website maken en een face-

book pagina voor uw gemeente, maar 

ook twitteren. Kortom Public Relations 

Uiteraard leert u over de Bijbel en de 

verschillende Bijbelstudiemethodes. 

En dit is nog maar een deel van alle vak-

ken, die u krijgt.  

Natuurlijk zijn er ook leuke excursies en 

speciale weekenden die worden georga-

niseerd. Bovendien gaan studenten soms 

op bezoek bij de Synagoge en er is jaar-
lijks een studentenretraite. 

A en toe kijken studenten bij andere ker-

ken of gaan zij op bezoek bij een tempel 

of moskee. 

We zijn internationaal, daarom is het vak 

Engels ook erg belangrijk bij ons! 

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 van de Pinksterge-

meente . Het Seminarie is open voor 

iedereen 

Wat kost de studie? 

De kosten van de studie zijn onder 

voorbehoud in ver band met de koers. 

De basiskosten zijn nu: 

500 srd in het eerste jaar,  

625 srd in het tweedejaar en  

875 srd in het derde jaar. 

Het geld kan eventueel in termijnen 

worden betaald.  

Wordt u al enthousiast? 

Komt u vooral langs om meer 

informatie in te winnen, 

U bent altijd welkom!!! 


