
 

Data 2019 

 

19 januari 2019  - Inleiding Liturgie 

 

23 februari 2019  - een dag vol praktijk 

 

16 maart  2019  - het lied in de  eredienst 

 

27 april 2019  - Inleiding Eerste testament 

 

18 mei 2019  - Inleiding Tweede testament 

 

5 oktober 2019— Bijbelsetheologie 

 

26 oktober 2019— Liturgie en ons geloven 

 

16 november— Diversiteit en inclusie 

 

In  2020 volgen nog 8 praktijknamiddagen 

voor wie preekbevoegdheid  wil halen. 

 

Liturgie– en 
Preekcursus 
2019 

Liturgie– en 
Preekcursus  

8 zaterdagen van 10 tot 16 uur 

Voor kerkenraadsleden, gemeen-

teleden met belangstelling voor 

liturgie en gemeenteleden die 

een preekbevoegdheid willen 

halen.  

Zowel voor de preekcursus als 

voor de cursus liturgie wordt het 

aantal beperkt tot 12 

deelnemers.  

Inschrijven bij: vorming@vpkb.be 

Prijs van de cursus:  nog niet 

bekend. 

Zien - Gedenken—Verbinden 

VPKB-Vorming 

Brogniezstraat 44  

1070 Brussel  

Telefoonnr.: 0485743411 

E-mailadres: 



Twee cursussen?  

Vanaf februari 2019 bieden we   een 

cursus aan die zowel tegemoet komt 

aan de vraag voor hen die al 

regelmatig voorgaan en hun 

preekervaring willen delen en er uit 

willen leren alsook voor gemeente-

leden en kerkenraadsleden die meer 

liturgische achtergrond wensen en al 

dan niet de wens hebben om in 

kerkdiensten voor te gaan 

De kerkdienst is  meer  dan een 

goede preek. Doorheen de gehele 

dienst mag er iets geproefd, gevoeld 

of ervaren worden van Gods verhaal 

met mensen. Vandaar dat er ook 

aandacht is voor liederen en 

verbeelding. 

Preekbevoegdheid 

De gehele cursus omvat: 

8 ochtenden theorie  

8 namiddagen praktijk Liturgie en/of  

8 namiddagen  praktijk Prediking  

 

De gehele cursus  met toetsing is 

bedoeld voor wie een 

preekbevoegdheid wil aanvragen. De 

districtsbesturen zijn vragende partij als 

het gaat om een cursus voor 

lekenpredikers, zij zijn echter bevoegd 

over het geven van een preekconsent. 

Wie een preekbevoegdheid wil, dient 

contact op te nemen met het 

districtsbestuur.  

 

 

 

Waar en wanneer? 

De cursus zal gegeven worden in het Huis 

van het Protestantisme, Brogniezstraat 

44, 1070 Brussel. 

In de ochtend is er een theoretisch 

programma in de namiddag is er ruimte 

voor praktijk. 

Telkens op zaterdagen van 10 – 16u. 

Lesgevers 

De onderdelen worden gegeven door 

diverse lesgevers waarbij er een 

evenwicht is tussen vrouwen en mannen. 

Ook de diversiteit in spiritualiteit krijgt 

een plaats. Sommige onderdelen kunnen 

door twee lesgevers worden gegeven. 

Waardoor er ook de mogelijkheid is om 

diverse meningen te horen. 

De lesgevers zijn zelf voorganger binnen 

de VPKB, en door de diversiteit aan 

lesgevers krijgt u eveneens een beeld van 

de diversiteit aan spiritualiteit van de 

VPKB.  

 

 


