
Het zoeken niet moe 

Een training in  

levensbeschouwelijke  

gespreksvoering 

voor begeleiders 

van de  

pelgrimage  

“het zoeken niet moe, 

Ik ben onderweg”  



Het zoeken niet moe 
 

Een training in levensbeschouwelijke gespreksvoering  

voor begeleiders van de pelgrimage “het zoeken niet moe”.  

 

In deze training, die 6 bijeenkomsten beslaat, wordt u getraind in 

gespreksvoering over levensbeschouwelijke thema’s.   

 

Aan het einde van de training heeft u inzicht in de eigen aard van 

het levensbeschouwelijk gesprek (doel, vaardigheden, thema’s) en 

kunt u een gesprek begeleiden, zowel in groepsverband als individu-

eel. 

 

De training is voor een deel gebaseerd op de inzichten van de zgn. 

TGI-methode. Deze methode tracht een goede balans te vinden tus-

sen de individuele persoon, de groep en het thema. 

 

De training geldt als voorbereiding op de pelgrimages “Het zoeken 

niet moe”, waarin deelnemers op zoek gaan naar wat voor hen 

(nog) van waarde is in hun persoonlijke geloofsbeleving.   

 

De pelgrimage is een tweedaagse reis naar het Limburgse land, 

waarin een aantal bekende (bedevaarts)plaatsen worden bezocht 

(Wittem, Roermond). De deelnemers komen oude en nieuwe uitin-

gen van geloof tegen en in gesprekken met elkaar zullen zij uitzoe-

ken wat voor hen belangrijk is.  

 

U zult hen op deze zoektocht begeleiden, daarin op een zodanige 

manier toegerust, dat u ook een steentje kunt bijdragen aan de 

zoektocht van de deelnemers. 

 

Van u wordt bij aanvang van de training verwacht, dat u enige ken-

nis en ervaring heeft op het gebied van gespreksvoering en/of 

groepsbegeleiding.        

 

 
 
Voorwaarden: Door deel te nemen aan de training  

   verplicht u zich om aan één of meerdere  

   pelgrimages als begeleider deel mee te   

   doen.  

 

Kosten:  Behalve uw eigen reiskosten zijn er aan de  

   training geen kosten verbonden.    

                         

 

Begeleiding:  Gert van de Bunt, 

 programmacoördinator de Zwanenhof; 

 docent Praktisch Theologie  

 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en 

 Fontys Hogeschool Theologie/  

 Levensbeschouwing.  

 

Data: De donderdagmiddagen  

 2, 9, 16 en 23  september,  

 7 en 14 oktober,  

 steeds van 14.00 - 17.00 uur.  

 

Plaats:  Bezinningscentrum De Zwanenhof  

 Retraitehuisweg 6 

 Zenderen. 

 

 

U kunt zich direct aanmelden bij de cursusleider.  

 

Dat kan via zijn mailadres: g.vandebunt@zwanenhof.nl    

 

Als u uw telefoonnummer vermeldt, zal de cursusleider met u 

contact opnemen om tot een goede afstemming met u te komen. 

 
 


