
Maak dan kennis met... 

…de volledig vernieuwde, eigentijdse en praktische cursus Psycho Pastorale Toerusting 
die gericht is op kennisoverdracht en een evenwichtige betekenisvolle werkhouding voor 

pastorale begeleiders.

Wil jij...

Op een toegankelijke manier kennis maken met PASTORAAT?

LEREN omgaan met diverse eigentijdse thema’s in kerk of gemeente?

Ervaren hoe je daarin van BETEKENIS kunt zijn voor anderen?

Een PERSOONLIJKE en evenwichtige manier van werken leren?

Jezus’ LIEFDE leren kennen, ontvangen en doorgeven?

Blijf relevant!Doe de 2 jarige cursus Psycho PastoraleToerusting enverander mee!
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Cursus Psycho Pastorale Toerusting

Wie niet verandert is God. Wat niet verdwijnt is de behoefte van mensen om liefdevolle 
relaties te onderhouden met Hem, met zichzelf en met elkaar. Wat helaas ook niet verdwijnt 
is de moeite die mensen hierbij ervaren. Daarom is er altijd goede zorg nodig, welke vorm 
de kerk ook aanneemt. Emotionele en geestelijke zorg voor elkaar, maar ook voor jezelf. In 
een gezonde balans. PPP Opleidingen Nederland maakt zich hier sterk voor.

In de tweejarige cursus PPT kun je je ontwikkelen tot een goed pastoraal begeleider, of anders 
gezegd: een krachtig mensenwerker. Je leert bijvoorbeeld open te onderzoeken wat je kunt 
betekenen in de moeilijkheden van de ander. Ook leer je om geloof en ervaringsgericht 
werken met elkaar te combineren. Daardoor heeft je inzet meer effect en meer voldoening. 
Zo breng je elkaar tot bloei en wordt de kerk vruchtbaar, mooier en relevanter.

Ontdek ook op onze website wat PPP Opleidingen nog meer doet op het 
gebied van professionele zorg voor mensenwerkers.

De samenleving verandert in een hoog tempo en kerken die 
relevant willen blijven veranderen mee.

Opbouw
De cursus PPT bestaat uit twee cursusjaren: 
de Basiscursus en de Vervolgcursus en is 
opgebouwd uit acht cursusdagen per jaar. 
Je schrijft je per jaar in. 

Zelfstudie
Naast de cursusdag bedraagt de belasting
12 uur aan zelfstudie plus 4 uur voor 
deelname aan een intervisiegroep.

Docenten
De cursus wordt gegeven door ervaren
predikanten, voorgangers, psychologen, 
hulpverleners en trainers.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie, zoals 
bijvoorbeeld de vaardigheden die je opdoet, 
de locaties en het rooster van deze cursus 
op onze website. 

• Conflicten in de kerk of in je team

• Diversiteit in seksualiteit

• Echtscheiding, kinderen en pastoraat

•  Leven na het paradijs; zonde, schuld 

en schaamte

• Ziekte, wonderen en pastoraat

• Waar is God in het lijden?

• Huwelijkspastoraat

• Kind in de knel

•  Over pesten, spijbelen, blowen, 

social media

• Geloofsopvoeding

• Depressie bij kinderen en jongeren

• Suïcide

Een greep uit de onderwerpen die aan de orde komen is:


