
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, 06- 44058618 of 06-48753789

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?

Kom naar de Introductiedag van onze 2 jarige opleidingPraktisch Persoonlijk Pastoraat

(zie achterzijde)

PPP OPLEIDINGEN

Nieuwsgierig geworden? Kom naar de Introductiedag of -avond.

PPP OPLEIDINGEN

PPP OPLEIDINGEN

Elk jaar, voor de zomer, organiseren wij een introductiedag. Op deze dag kun je horen, zien en ervaren 
hoe wij werken. 
Wij geven uitvoerig uitleg over de inhoud van de opleiding en laten je een real life pastoraal gesprek 
onder supervisie van een opleider meemaken. Verder is er ruimte voor vragen en ontmoeting met 
andere geïnteresseerden en met twee van de opleiders.

Kijk op de website voor de data en locatie.

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!

Ben je niet in de gelegenheid om op de introductiedag te komen, dan is er na de zomer ook een Infor-
matie avond. Op deze avond wordt je geïnformeerd over deze inspirerende opleiding en alle aspecten 
die daar aan verbonden zijn. Wanneer je na afloop besluit mee te willen doen, dan kun je je inschrij-
ven voor de opleidingsgroep die start in September, mits er nog plaatsen vrij zijn uiteraard.



Leren door Doen
De opleidingsmethode is gebaseerd op de uitgangs-
punten van de Ervaringsgerichte Psychosociale 
Hulpverlening. Deze uitgangspunten hebben grote 
overeenkomst met de Bijbelse principes voor com-
municatie in relaties en gezinnen, te weten: eerlijk-
heid, duidelijkheid, persoonlijk zijn, zorgvuldigheid 
en niet oordelen. Maar ook: zoeken naar verbonden-
heid en tegelijkertijd conflicten niet vermijden, maar 
juist onder ogen zien en oplossen, waarbij vergeving 
een belangrijke rol speelt. Voortdurend wordt deze 
manier van werken verbonden met een Bijbelse ma-
nier van kijken en denken. 

Onze opleiding is niet zomaar een pastorale oplei-
ding. Waar andere opleidingen vaak nadruk leggen 
op colleges, theorie en rollenspelen, geloven wij dat 
je pastoraat leert door te doen. We werken daarom 
met echte situaties door middel van live-supervisie. 

Dit betekent dat de cursisten gesprekken voeren 
met pastoranten onder supervisie van de opleider. 
Ook wordt er pastoraat in de opleidingsgroep gege-
ven. Dat is werken met de leer- en werkvragen van 
medestudenten, eveneens onder supervisie van de 
opleider. Als opleiders zijn wij daarin een voorbeeld 
van wat we van de cursist vragen. Dat betekent dat 
we niet alleen uitleggen, maar vooral ook voordoen. 
Tot slot schenken wij ook met nadruk aandacht aan 
de eventuele partners van de cursisten. Aangezien 
de PPP voor een belangrijk deel “een opleiding voor 
het hart” is, brengt dit veranderingen teweeg bij de 
cursisten, die meestal ook door het thuisfront opge-
merkt worden. Het is van wezenlijk belang dat echt-
paren hier samen in groeien. Daarvoor is er vier keer 
per jaar een partnerweekend, waarin de partners van 
harte welkom zijn om het weekend bij te wonen om 
mee te leren en- te groeien.

Opbouw en doel
De opleiding duurt twee jaar. Het eerste jaar is ge-
richt 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 ,echtscheiding, rouw, 
misbruik, en verslavingen. Daarbij staat ook het ver-
diepen van de basishouding op de voorgrond. 

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

MAAK KENNIS MET DEZE VERNIEUWENDE, UNIEKE EN UITERST PRAKTISCHE 

OPLEIDING DIE GERICHT IS OP EEN EFFECTIEVE EN EVENWICHTIGE 

BEROEPSHOUDING IN PASTORAAT EN DE CHRISTELIJKE HULPVERLENING.

Vitaal Pastoraat

DOORDAT PASTORAAT OM MEERDERE 

REDENEN EEN STEEDS DUIDELIJKER POSITIE 

INNEEMT IN KERKELIJKE GEMEENTEN, 

WORDT ER EEN STEEDS GROTER BEROEP OP 

GEDAAN. DIT VERGT VEEL VAN DE – VAAK 

VRIJWILLIGE – WERKERS. ZIJ VERDIENEN 

GOEDE SCHOLING VOOR EEN STERK 

PASTORAAT EN EEN VITALE GEMEENTE!

Pastoraal werkers zijn vaak goed in het zorgen voor 
anderen, maar meestal minder goed in het zorgen 
voor zichzelf. Ook krijgen pastoraal werkers soms 
meer op hun bordje dan zij aan kunnen. Er valt veel 
te leren over verschillende pastorale thema’s, en 
tegelijkertijd moeten werkers leren hun grenzen en 
wensen te bespreken en uit te voeren.
Mensen groeien doordat ze ervaringen opdoen in 
contact met anderen. Daarom leren wij onze cur-
sisten niet alleen te luisteren en te spreken, maar 
vooral zelf het voorbeeld te zijn van de boodschap 
die zij over willen brengen. Juist in het pastoraat is 
het zo belangrijk dat de pastorant een open, eerlijk 
en persoonlijk mens tegenkomt. Iemand die durft te 
zijn wie hij is. Die niet met mooie woorden komt als 
hij zich machteloos voelt. 

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 opleidingsdagen per 

jaar (doorstroom 3e jaar 

Ervaringsgerichte Psycho-

sociale Hulpverlening aan het 

Kempler Instituut Nederland, 

onder voorwaarden, mogelijk)

Data
Kijk op de website voor de actuele 

opleidingsdagen op:

www.pppopleidingen.nl/agenda


