T V G Assen: Omdat het zo b o e i e n d is
Theologische vorming en verdieping gemeenteleden en geïnteresseerden
Geloof en kerk hebben in de loop van de geschiedenis op tal van manieren
vorm gekregen. Dat wordt uitgelegd. Inzicht wordt geboden in de literatuur van
het Oude en het Nieuwe Testament. Aandacht is er voor de manier waarop
mensen en stromingen vandaag denken en hoe dat geloven het dagelijks
leven beïnvloedt. En in de praktische vakken als diaconaat en liturgiek wordt
getoond hoe mensen samen kerk kunnen zijn. In drie jaar tijd verdiept u zich in
deze wereld van geloof en theologie. Iedere dinsdagmorgen, behalve in de
schoolvakanties van oktober 2020 tot en met mei 2021 bent u van harte
welkom tussen 09.00-12.15 uur. Voor nog meer informatie: zie onze website
www.tvgassen.nl
Onze cursuslocatie is het wijkcentrum Markehuus aan de Scharmbarg 35,
9407 EA Assen. Er is ruimschoots parkeergelegenheid rond dit wijkcentrum.
Ook is er veel werk verzet om de RIVM-maatregelen goed na te kunnen leven
en het protocol van de gemeente Assen voor haar openbare gebouwen is zeer
zeker ook van toepassing. Op dinsdagmorgen 6 oktober 2020 start onze
cursus TVG voor alle leerjaren tegelijk maar wel op verschillende tijdstippen.
De nieuwe cursisten hebben op hun eerste uur een kennismakingsles zowel
met elkaar dan met het cursusgebeuren als geheel.
Alle eerder verschenen data via flyers en posters, in kerkbladen en op lokale
websites zijn komen te vervallen door de eerder genoemde coronamaatregelen. Zie hiervoor ook onze website onder www.tvgassen.nl Ook is er dit jaar
geen aparte informatieavond. Voor al uw vragen, onze wijzigingen, over
kosten en hoe aan te melden, kunt u contact opnemen met ons secretariaat:
Nanno en Elly Levenga, tel. 06-1410 1512 of tvgassen@gmail.com Aanmeldingsformulier vindt u ook op onze website. Na 1 oktober is het secretariaat in
handen van Bert van Maanen, tel. 0599 653 202 of tvgassen@gmail.com
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