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* Studiegroep Een cursus in wonderen 
Tweewekelijkse bijeenkomsten waarin we om te beginnen het Tekstboek van de 
cursus zullen doornemen. In stille, meditatieve sfeer lezen we per alinea hardop, 
gevolgd door stille tijd om in jezelf na te lezen. Er is ruimte om vragen te stellen. 
Geschikt voor iedereen die zich nader wil verdiepen in de tekst van de Cursus. 
Tussentijds instromen mogelijk.  
Amsterdam: Dintelstraat 8 hs, 1078 VS; vr. 10:30 – 12:30 uur, inloop va 10:00 uur; 
start: vrijdag 14 september 2018; Kosten t/m dec (7x, 23 nov valt uit): € 77,- 
Heiloo: Westerweg 49, 1851 AB; vr 10:00 – 12:15 uur, inloop va 9:30 uur; start: 
vrijdag 7 september 2018; Kosten t/m dec (7x, 2 november valt uit): € 77,- 
 

* Cursus oefengroep 
In deze tweewekelijkse bijeenkomsten stellen we de ervaring centraal. Iedereen is 
welkom kwesties aan de orde te stellen. Een praktisch handvat voor het 
toepassen van vergeving in je dagelijks leven. Tussentijds instromen mogelijk.  
Amsterdam: Dintelstraat 8 hs, 1078 VS; do. 10:30 – 12:30 uur, inloop va 10:00 
uur; start: 6 september 2018; Kosten t/m dec (7x, 1 november valt uit): € 77,- 
Heiloo: Centrum Hart & Ziel, Runxputteweg 28A, 1851 PM; do 10:00 – 12:15 uur, 
inloop va 9:30 uur; start: do 13 september 2018; Kosten t/m december (8x): € 88,- 
Zuid-Scharwoude: Wilgenlaan 19, 1722 ZV; woe 19:30 – 21:30 uur, inloop va 
19:00 uur; start: woensdag 5 september 2018; Kosten t/m december (8x): € 80,- 
NB. 3 van deze 8 bijeenkomsten zal er met het Miracle Choice spel worden 
gewerkt, begeleid door Margrete Stoute. 
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* Themadag 
Tijdens een themadag hebben we ruimschoots de gelegenheid een thema uit de 
Cursus uit te diepen, ermee te oefenen en ervaringen te delen.  
Ca. 20 deelnemers, kosten: € 30,-.  
Datum en tijd: zondag 14 okt, 2018, 10:00 – 16:00 uur.  
Plaats: Centrum Hart & Ziel, Runxputteweg 28A, 1851 PM Heiloo 

 
* Miracle Choice Spel 
Speel het Miracle Choice Spel en krijg inzicht in een situatie die nu voor je speelt. 
Aantal deelnemers max. 6. Kosten: € 15,-. 
Data: zie website. Plaats: Westerweg 49, 1851 AB Heiloo 

 
* Individueel consult 
Een individueel consult kan behulpzaam zijn bij vragen over het toepassen van de 
Cursus in je dagelijks leven. We hebben dan tijd, ca. 5 kwartier, om dieper op je 
vergevingslessen in te gaan en ook daadwerkelijk ter plekke hierin de cursus toe 
te passen. Op diverse plaatsen in Nederland. Kosten € 60,- (excl. reis), of € 30 
(Skype). 

 
Informatie en aanmelding:  
Nicolien Gouwenberg 
Westerweg 49 
1851 AB Heiloo 
072 – 5128129 
06 – 21583238 
info@ngouwenberg.nl 
www.ngouwenberg.nl 
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