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EEN CURSUS IN WONDEREN
* Lezing 6 oktober 2019 Amersfoort
Op zondagmiddag 6 oktober wordt een interactieve lezing verzorgd rond een
thema uit Een cursus in wonderen. Plaats: Meridiaan College, Daam
Fockemalaan 12, 3818 KG te Amersfoort
* Najaarsretraite

* Cursus oefengroepen
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.
Amsterdam: Dintelstraat 8 hs, 1078 VS; do en vr 10:30 – 12:30 uur.
Data: do 5 sep – 12 dec 2019 en vr 13 sep – 20 dec 2019.
Kosten € 84,- per reeks van 7x. Inhalen in andere groep mogelijk.
Heiloo: Centrum Hart & Ziel, Sluijsweijdt 9, 1851 EM; do 10:00 – 12:15 uur. Data: 12
sep – 19 dec 2019. Kosten € 84,- per reeks van 7x. Inhalen in andere groep mogelijk.

* Studiegroepen Een cursus in wonderen
Heiloo: Maandelijkse doorlopende groep op vrijdagochtend, waarin we in het
Tekstboek van de Cursus lezen. Er is ruimte om vragen te stellen. Geschikt voor
iedereen die zich nader wil verdiepen in de tekst van de Cursus.
Plaats: Westerweg 49, 1851 AB; vr 10:00 – 12:15 uur. Data: 20 sep – 13 dec 2019.
Kosten (4x): € 44,Amsterdam-Osdorp: Maandelijkse doorlopende groep op woensdagmiddag, waar
we werken met het thema dat in de jaargroep van Koos Janson in Haarlem wordt
gehanteerd: Ik leef in het volle licht.
Plaats: Johan Hofmanstraat 13, 1069 KD Amsterdam
Tijd: 13:30 – 15:45 uur
Data: woe 6 nov, 4 dec 2019, 8 jan, 5 feb, 4 mrt, 1 apr, 6 mei 2020
Kosten: € 105,- (bij tussentijdse aanmelding naar rato)

Aan de hand van het thema ‘Speciaalheid vergeven’ zijn we 5 dagen met een groep
van ca. 20 personen bij elkaar in centrum Dopersduin te Schoorl.
Datum: 27 – 31 oktober 2019. Voor meer informatie, zie website.

* 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: € 35,-.
Data en tijd: nader bekend te maken, 10:00 – 16:00 uur.
Plaats: Centrum Hart & Ziel, Sluijsweijdt 9, 1851 EM 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 € 65,- (excl. reis), of € 50,- (Skype).

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

NB. Wijzigingen voorbehouden; check website voor actuele gegevens.
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