
“Voor het eerst zou ik gelovig 
willen zijn”; een reactie in de eerste 

week van de Corona-crisis. Nu alles op z’n 
kop staat worden we stilgezet, stellen we vragen 

bij wat we geloven en zoeken we naar houvast. 

Dat geldt voor gelovigen, voor twijfelaars en niet-gelovigen. We staan 
daarin naast elkaar. Opeens zijn er kansen voor een geloofsgesprek 
met een buurvrouw of Facebook-vriend. Of je krijgt een lastige 

vraag voor de kiezen. Daarom bieden we je nu deze online seminars, met video’s en 
interactieve en verdiepende gesprekssessies.

Deze tijd vraagt om doorleefde verhalen, verhalen waarin je iets van jezelf laat zien... 
maar wat vertel je dan?

Hetty Lalleman zette in Geloof jij dan nog haar verhaal op papier; ze vertelt uitnodigend 
en inspirerend. Zo kan ze de vraag of geloof in God bedacht is uit behoefte aan houvast zo 
ineens omdraaien: heeft God ook behoefte aan ons? Ze stelt kritische vragen, put uit een 
lange traditie en zorgt dat het boekje zelf ook als gespreksbasis kan dienen.

Ben je missionair werker, jongerenwerker, predikant, student of gewoon geïnteresseerd in 
deze seminars? Van harte uitgenodigd! Een mooie gelegenheid om juist nú een diepgaan-
de, relevante uitwisseling te hebben met andere werkers in de kerk.

DATA ONLINE SEMINARS: 
12 mei 14:00 uur en 15 mei 10:00 uur

Discussie sprekers, forum gesprek, break-out rooms

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVING
www.weetwatjegelooft.nl/geloof-jij-dan-nog of 

www.pepredikanten.nl/geloof-jij-dan-nog (incl. certificaat 0,25 of 1 EC)

MET SPECIALE AANDACHT  
VOOR DE CORONA-CRISIS    

   ALS GESPREKS-
    ONDERWERP

Geloof jij 
  dan nog?

ONLINE SEMINARS
OVER SPREKEN MET 
NIET-GELOVIGEN

SPREKERS

Hetty Lalleman
Willemien van Berkum
Marinus de Jong
Corjan Matsinger
Gert-Jan Roest
Paul Visser

Thema-besprekingen (keuze)

 
 Waar is God nu? Is Corona 

een straf van God? 

 
 Hfst. 6 - Als God bestaat, 

waarom is er dan zo veel 

lijden in de wereld?

 
 Voor het eerst zou ik 

gelovig willen zijn

 
 Hfst. 10 - Is geloof in God 

bedacht vanuit onze  

behoefte aan houvast?

Mijn geloof, hoe stevig staat het?

Hfst. 9 - Betekent geloven dat je nooit twijfelt?


