
Het is onze droom dat mensen die
‘van niks weten’ naar een cursus
kunnen gaan over het christelijke
geloof en het leuk vinden om het
te volgen. 
Het is onze droom dat christenen
zelf enthousiast worden en hun
vrienden, kennissen, collegae,
familie, buurman en buurvrouw
mee willen nemen.

Het is onze droom dat zomaar
‘toevallig’ iemand verzeild raakt op
zo’n cursus door … wat dan ook,
en geïnteresseerd raakt en op zoek
gaat naar God.

Het is onze droom dat de
Pijlercursus het verlangen om
buitenkerkelijken te willen bereiken
doet opbloeien in kerken.

Dromen zonder plan zijn nutteloos.
Dromen met een deadline worden
een doel. Iets om aan te werken.
Het wordt opeens iets echts.

We willen mensen laten ervaren
dat het de moeite waard is God een
kans te geven. Dat God niet ‘iets
vaags’ is. Dat God persoonlijk is en
van je houdt. Dat God belangrijk is.

De Pijlercursus “Op zoek naar God”
Een droom …

www.pijlercursus.nl

Wij willen mensen met een buitenkerkelijke achtergrond stimuleren en begeleiden 
om tot een evenwichtige geloofskeuze te komen.

De Pijlercursus wordt uitgegeven
door:

Stichting Pijlerproducties
Postbus 404
8200 AKLelystad
Tel: 0320 265010

Meer informatie:

- info@pijlercursus.nl
- op www.pijlercursus.nl

Het boek ‘Op zoek naar God’ is
vertaald in het Frans. De
handleiding ook. Een unieke kans
om ook uw Franse broeders en
zusters mee te nemen op de 
“Cours de Découverte”

De Pijler organiseerttwee
conferenties per jaarmet vele
verschillende workshops en
ontwikkelingsmogelijkheden om
elkaar te bemoedigen en te
bekwamen. Een uitnodiging voor
de volgende conferenties staat 
op de site.

Bij de Pijlercursus horen twee
cursusboeken:

Pijlercursus 1
Op zoek naar God.

Pijlercursus 2
God (beter) leren kennen.



Goed verzorgd en mooi
Als iets belangrijk is en relevant,
dan moet dat ook blijken. Uit alles. 
Uit een mooi cursusboek. Uit goed
verzorgde lessen.
Uit voorbereide en getrainde
gespreksleiders. Die met zorg
vragen kunnen beantwoorden. En
persoonlijk kunnen vertellen over
de eigen relatie met God.
Betrokken gesprekspartners die
ruimte laten voor het eigen verhaal
van iedere deelnemer.

Het geloof mag goed en stevig
staan. Dus moet de eerste
kennismaking een echt fundament
zijn.  Vandaar de Pijlercursus.
Stevige kost aanbieden en er goed
over doorpraten maar op een
niveau wat iedereen kan volgen.
Niet altijd gemakkelijk, wel
begrijpelijk.

Zonder voorkennis kun je als
deelnemer meedoen. Een gesprek
over de heg met je buurman is een
goede aanleiding. Een gesprek met
je collega tijdens de lunch ook.
Meer is niet nodig.

Een cursus. Omdat alleen gesprek-
ken te vrijblijvend zijn; de neiging
hebben overal over te gaan of te
blijven ‘hangen’ op kleinere
thema’s. Een cursus is duidelijk en
structureel. Elke week een les.
Negen weken lang. Voor elke les
een hoofdstuk uit het boek.

Over God, de Bijbel, over Jezus en
wat hij gedaan heeft, over de kerk
en bereken de prijs, wat kost het
me en wat levert het op? Zodat je
een goede afweging kunt maken. 

De cursusavonden
De lessen worden professioneel en
goed gegeven. Door ervaren
docenten. De lessen zijn boeiend
en relevant. Ingeluid door een
filmpje. Actueel, grappig en
verhelderend.

Na de koffie is er tijd voor gesprek.
Een uur lang. Met elkaar in een
vaste groep van ongeveer 
10 mensen. Na drie weken is de

groep belangrijker dan voetbal op
TV geworden. Er is ruimte voor
mening en zorg. Aandacht voor
groei en twijfel. Kennismaking met
nieuwe vrienden.

Samen zijn is belangrijk en dus
eten we een of twee keer met
elkaar. Niet vaker, want aldoor
oppas vragen is niet prettig. En zo
blijft samen eten gezellig en leuk.
Zo wordt de kennismaking en de
herkenning dieper.

Iedere kerk kan de cursus geven
God heeft het werk in Lelystad
gezegend. Al jaren hebben
honderden mensen de cursus
gevolgd. De cursisten ervaren dat
geloven geen religie meer is maar
dat het om een echte relatie gaat.
Met God.

De cursus is geschikt voor 
10 mensen , maar ook voor meer
dan 100 mensen tegelijkertijd, er
zijn dan meer gespreksgroepen.

Zoveel zegen mag je niet voor
jezelf houden. Deze cursus, in
Nederland ontwikkeld, mag en 
kan iedere kerk gebruiken.

Inmiddels geven meer dan 15 kerken in

Nederland en België de cursus. 

Ondersteund door de Pijlercursus Kit.

Elke plaats waar de cursus gegeven wordt

staat op de website. Op een kaart van de

Benelux.

In de Pijlercursus Kit vind je de

handleidingen voor de gespreksleiders en

ondersteuning voor de docent. De

ontstaansgeschiedenis en de achtergrond

van Pijlercursus. Kortom het complete

draaiboek van de cursus. Bovendien wordt

het materiaal regelmatig aangevuld 

op de website.

Kopen van de Kit geeft bovendien recht op

een DVD met filmmateriaal dat als

ijsbreker voor de cursusavonden dient.

Daarnaast krijgt iedere koper een uniek

wachtwoord om op de website nog meer

informatie te downloaden.


