
Maak dan kennis met... 

...deze vernieuwende, unieke en uiterst praktische 
opleiding die gericht is op een effectieve en evenwichtige 

beroepshouding in pastoraat en de christelijke hulpverlening.

Kom naar de Introductiedag van onze 2 jarige opleidingPraktisch Persoonlijk Pastoraat

(zie achterzijde)

Wil jij...

Effectief en goed  PASTORAAT verlenen?

LEREN eerlijk, liefdevol en zorgvuldig te confronteren? 

Met je eigen unieke  KARAKTER anderen tot zegen zijn?

ENERGIE overhouden in plaats van leeg lopen?

Jezus’ LIEFDE leren kennen, ontvangen en doorgeven?



Nieuwsgierig geworden? 
Meld je alvast aan voor de eerst volgende introductiedag – of avond!

Ieder jaar in juni en september in Ermelo.               Hou de website in de gaten voor de data.

Aanmelding: In verband met voorbereidingen is het belangrijk dat je je aanmeldt. 
Aanmelding voor deze dag of avond kan via de website www.pppopleidingen.nl
Deelname aan de introductiedag is gratis, inclusief koffie, thee en lunch.

Je bent van harte welkom en we zien er naar uit je te ontmoeten!

PPP OPLEIDINGEN

Voor
Pastoraal werkers, kerkelijk 
werkers, voorgangers en 
hulpverleners die geloof 
en hulpverlening willen 
integreren, werkers die 
hart hebben voor pastoraat 
en daarin professioneler 
willen worden.

Duur
2 jaar, 22 opleidings dagen 
per jaar (doorstroom 3e 
jaar Ervaringsgerichte Psy-
cho-sociale Hulpverlening 
aan het Kempler Instituut 
Nederland, onder voor-
waarden, mogelijk)

Opbouw en doel
De opleiding duurt twee jaar. Het eerste jaar is gericht 
op het aanleren van een basishouding, waarbij de cursist 
leert zijn of haar eigen balans te vinden tussen autonomie 
en verbondenheid in de diverse relevante relaties. In het 
tweede jaar gaan we in op verschillende thema’s zoals 
pastoraat in relatie, huwelijk en gezin, ontrouw ,echtschei-
ding, rouw, misbruik, en verslavingen. Daarbij staat ook het 
verdiepen van de basishouding op de voorgrond. 

De cursisten leren in deze twee jaar om door middel van 
praktisch oefenen en theoretische vorming een persoonlij-
ke en eigen stijl te ontwikkelen die er op gericht is werke-
lijk iets voor een ander te betekenen. 
Daarbij is een luisterend oor van belang, maar ook - en 
vooral - een eerlijke en persoonlijke reactie, zodat impas-
ses doorbroken kunnen worden, er genezing kan komen en 
gemeenteleden zich gezien en gerespecteerd voelen. 

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar onze website www.pppopleidingen.nl.

Voor vragen zijn wij ook bereikbaar via de mail en telefoon: info@pppopleidingen.nl, 0341-552201 of 06-48753789


