
3 APRIL
INTRODUCTIECURSUS APRIL
LEVEN IN CHRISTUS
LUISTEREND BIDDEN
PARENTING CHILDREN COURSE

17 APRIL
INTRODUCTIECURSUS APRIL
LEVEN IN CHRISTUS
LUISTEREND BIDDEN
PARENTING CHILDREN COURSE

8 MEI
INTRODUCTIECURSUS MEI
LEVEN IN CHRISTUS
LUISTEREND BIDDEN
PREMARRIAGE COURSE

22 MEI
INTRODUCTIECURSUS MEI
LEVEN IN CHRISTUS
LUISTEREND BIDDEN
PARENTING CHILDREN COURSE
PREMARRIAGE COURSE

5 JUNI 
INTRODUCTIECURSUS JUNI
LEVEN IN CHRISTUS
PARENTING CHILDREN COURSE
INFORMATIEAVOND DOOP
PREMARRIAGE COURSE
HARTHOREND; GROEIEN IN LUISTEREN MET THEMA’S ALS:

PARENTING CHILDREN COURSE
LEVEN IN CHRISTUS
PREMARRIAGE COURSE
LUISTEREND BIDDEN

GROW

3 JULI
INTRODUCTIECURSUS JUNI/JULI
PREMARRIAGE COURSE

Vergeet je niet aan te melden voor een 
onderwijsavond of cursus via: 
mijn.mozaiek0318.nl

APRIL - JULI 2019

19 JUNI
INTRODUCTIECURSUS JUNI
LEVEN IN CHRISTUS
PARENTING CHILDREN COURSE
PREMARRIAGE COURSE
HARTHOREND; GROEIEN IN LUISTEREN

26 JUNI
INTRODUCTIECURSUS JUNI/JULI



‘INTRODUCTIECURSUS’ | 2 AVONDEN | MAX. 50 DEELNEMERS

De introductiecursus is een gezellige cursus waarin we leren elkaar 
kennen en wij je vertellen waar Mozaiek0318 voor staat. Je leert de visie, 
achtergrond en organisatie kennen, maar connect ook direct met andere 
(toekomstige) nieuwe delen van Mozaiek0318!

3 & 17 april* of 8 & 22 mei* of 5 & 19 juni of 26 juni & 3 juli
* Aanmelden niet meer mogelijk

‘LUISTEREND BIDDEN’ | 4 AVONDEN | GEEN MAX. AANTAL DEELNEMERS

In deze cursus ‘Luisterend bidden’ willen we meer groeien in de 
intimiteit met God, om van daaruit Zijn stem beter te verstaan. We zullen 
veel samen gaan bidden en op verschillende manieren leren luisteren 
naar Gods stem. Ook mag  je de woorden, indrukken en gedachten die je 
voor anderen hebt ontvangen met hen delen. Zo geef je Gods woorden 
door aan de ander. We willen je meenemen naar een diepere relatie met 
God en gaan leren om meer Gods stem in de stilte te verstaan. Geef je op 
en kom naar deze vier cursusavonden!

3 & 17 april en 8 & 22 mei‘LEVEN IN CHRISTUS’ | 6 AVONDEN | MAX. 40 DEELNEMERS

Zodra je tot geloof komt ontvang je een nieuw leven. Ervaar jij ook dat 
het soms best lastig is dit leven in de praktijk vorm te geven? In deze cur-
sus ontdek je rondom thema’s zoals ‘identiteit’, ‘genade’ en ‘vrijheid’ wat 
dit nieuwe leven inhoudt. Je gaat in kleine groepen met elkaar hierover 
in gesprek, en er is ruimte om samen te bidden. Zo leer je om dit leven 
dagelijks handen en voeten te geven: een leven in Christus – een leven in 
vrijheid.

3 & 17 april, 8 & 22 mei en 5 & 19 juni

‘PARENTING CHILDREN COURSE’ | 5 AVONDEN | MAX. 50 DEELNEMERS

De Parenting Children Course is een opvoedcursus voor ouders van 
nul- tot tienjarigen. Het is een leuke en laagdrempelige manier om in 
een relaxte sfeer met andere ouders ervaringen uit te wisselen en je te 
bezinnen op de opvoeding. 

3 & 17 april, 22 mei en 5 & 19 juni

Meld je aan voor een onderwijsavond of cursus via: 
mijn.mozaiek0318.nl

Je kunt daar ook meer informatie vinden over de programma’s. 
Alle avonden starten plenair om 20:00 in de Basiliek.

De deuren gaan om 19:30 voor je open. 
De avonden duren tot 21:45. 

‘INFORMATIEAVOND DOOP’ | 1 AVOND | GEEN MAX. AANTAL DEELNEMERS

Denk je er over na om je te laten dopen, of zou je er meer over willen 
weten? Dan ben je op deze avond op de juiste plek. We vertellen over de 
bijbelse grondslag en geschiedenis van de doop op geloof door de jaren 
heen.

5 juni

‘HARTHOREND; GROEIEN IN LUISTEREN’ | MAX. 30 DEELNEMERS

Ieder mens hee�  het verlangen om gehoord en begrepen te worden. Er 
zijn overal, maar zeker ook in de kerk, mensen nodig die ruimte maken 
voor anderen. Mensen die luisteren naar het hart van de ander. Maar je 
kunt niet luisteren naar een ander als je niet eerst hebt leren luisteren 
naar jezelf.  Groeien als luisteraar, daar gaan deze avonden over.

2 AVONDEN | 5 & 19 juni | ‘Verdiepingsavonden’
Aanmelden voor deze verdiepingsavonden is verplicht.

‘PREMARRIAGE COURSE’ | 5 AVONDEN| GEEN MAX. AANTAL DEELNEMERS

Hebben jullie trouwplannen? Van harte gefeliciteerd! We nodigen jullie 
graag uit voor de Pre Marriage Course. Tijdens de cursus hebben jullie 
tijd om samen stil te staan bij onderwerpen waar ieder stel mee te 
maken krijgt. Er is een fijne balans tussen serieuze gesprekken en 
gezelligheid.

8 & 22 mei, 5 & 19 juni en 3 juli


