
Plaats en data voor de komende cursusweken: 

De school vindt plaats in Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2;  

6132 AL  SITTARD. 

1e week: 4 t/m 10 maart 2018 

2e week: najaar 2018 

3e en 4e week: voorjaar en najaar 2019 
 

Voorwaarden voor deelname: 

1. Schriftelijke aanmelding door het invullen van het inschrijfformulier 

2. Een aanbeveling van een pastoor of geestelijk leidsman/vrouw. 

3. Deelname aan het seminar “verzoend leven—relaties verhelderen” in 2017 of 

2018 

 

Kosten: 

Studiekosten per studieweek: € 425,- per persoon; € 750,- per echtpaar 

+ Verblijfskosten per studieweek per persoon:  

(volpension en kamer met douche/toilet) 

o 1-persoonskamer € 270,-  

o 2-persoonskamer € 246,-  

o Verblijfsprijs zonder overnachting, met lunch en avondeten € 110,- 

 

U kunt ervoor kiezen om thuis te overnachten en te ontbijten; houdt u dan wel 

rekening met het feit dat de lesdag om 8.30 uur begint en ‘s avonds om circa 

21.00 uur eindigt. Deelname aan alle lesblokken is verplicht vanwege de opbouw 

van de studieweek.  

 

U kunt inschrijvingsformulieren aanvragen bij: 

Bethabara gemeenschap 

Antoniusplein 6 

5943 AH  LOMM 

info@bethabara.nl  

Telefoon: 06 1437 9142  of 077 8517 356 

IBAN: NL09 INGB 000 777 2662 ten name van Bethabara-Gemeenschap 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOL VOOR GEBEDSZIELZORG 

  

- Ontdek je christelijke identiteit 

- Groei in persoonlijkheid 

- Opleiding tot 

o Zielzorger 

o Christelijk Levensbegeleider 
  

 

mailto:info@bethabara.nl


Ons aanbod is: 

· Voor christenen die in hun leven hun christelijke identiteit willen ontdekken en 

die willen groeien in persoonlijkheid. 

· Een opleiding voor coaches en parochiemedewerkers 

 

Inhoud van de 4 studieweken (6 dagen per week) 

De opleiding komt voort uit het onderwijs over innerlijke genezing van John en 

Paula Sandford, USA en is te volgen door mensen uit alle denominaties. 

Belangrijk bij deze studie is de opbouw van gezonde, sterke en liefdevolle 

relaties met zichzelf, met God en met de medemens, ….. 

 

Tijdens de opleiding komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: 

 

Basis van de Bijbelse zielzorg 

Innerlijke genezing en vernieuwing van het denken, Zaad en oogst, verbittering 

van het hart, boete en vergeving, ons Godsbeeld, troost door Jezus, versteende 

harten en innerlijke banden, ouders eren, betekenis van gevoelens, … 

 

Onderwerpen uit het persoonlijk leven van mensen 

Levensbehoeften, zelfbeeld en identiteit; verwondingen uit de levens-

geschiedenis; familiepatronen; vervangend partnerschap (als kind); verslavingen; 

prestatie-denken; co-afhankelijkheid; over-verantwoordelijkheid; ontkenning; 

emotioneel-, seksueel en geestelijk misbruik; schaamte; controle; innerlijk kind 

en trauma’s herkennen en begrijpen, ….. 

 

Hulp voor de begeleidingspraktijk  

Gespreksvoering; nuttige begeleidingstools; grenzen stellen; ontkenning; 

ziektebeelden; crisisinterventie; begeleiding bij posttraumatische belastings-

stoornis; praktijkvoering; dossieropzet; geheimhouding; supervisie en intervisie; 

… 

 

En verder 

Iedere studieweek duurt 6 dagen. Iedere dag zijn er 3 lesblokken en een 

samenkomst in de deelgroep. Iedere deelnemer wordt persoonlijk door een 

mentor begeleid en ondersteund. Tussen de studieweken leest u een aantal 

boeken en maakt daarvan een verslag. Ook bestudeert u de lesstof uit de 

cursusweek. 

 

U kunt de cursusweken volgen voor uw eigen persoonlijke groei of om uw 

persoonlijke levensgeschiedenis te verwerken en innerlijke genezing te 

ontvangen. Na iedere cursusweek kunt u besluiten te stoppen. U ontvangt na 

iedere cursusweek een certificaat. 

 

Maar er zijn meer mogelijkheden ….. 

 

Studiemogelijkheden en erkenning  

 

Als u alle studieweken met goed gevolg heeft afgelegd, inclusief alle opdrachten 

zoals het lezen van boeken, is er een mogelijkheid om door het volgen van een 5e 

studieweek en door praktijkopdrachten/stages een certificaat als zielzorger te 

behalen. Daarna is verdere studie mogelijk voor christelijke levensbegeleider. 

 

De totale opleiding tijdens 4 studieweken heeft als inhoud: 

42 uur Theologie; 32 uur Antropologie; 42 uur Psychologie/methodiek; 32 uur 

praktijkles; 20 uur Praktijkopbouw (totaal 168) 

 

De 5e studieweek heeft als inhoud o.a.: Creativiteit en begeleiding; Grenzen; DISC; 

Autoriteit en gehoorzaamheid; levenspatronen herkennen (37 uur) 

 

In Duitsland is de opleiding erkend bij de Association of Christian Counselors (ACC). 

In Nederland wordt erkenning aangevraagd bij ACC Nederland. 

 

Bethabara is een, door de katholieke kerk erkende, charismatische en missionaire 

gemeenschap en vooral in Oostenrijk, Duitsland en sinds 2017 ook in Nederland 

actief. 

 

Een centraal element in de gemeenschap is het brede en verdiepende aanbod, dat 

bestaat uit: 

Gebedskringen en Gebedsavonden  

Weekenden voor geloofsverdieping 

Toerustingsdagen 

Zielzorgschool 

Gebedshuizen en Woongemeenschappen 

Bedevaarten en Internationale conferenties 

 

Meer informatie over ons kunt u lezen op onze website: www.bethabara.nl 


