
	
	
 
 

 

 
 
/ Zeven avonden in gesprek over 
  wat ècht belangrijk is in je relatie 
 
  De Marriage Course kun je zien als een investering in je relatie.  
  Na de cursus heb je meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie.  
  Je bent op een leuke en zinvolle manier een stap dichter naar 
  elkaar toegegroeid. 

 

/ Start: oktober 2019 in Het Lichtpunt 
  Boomgaard 7 te Assen 
 
/ Data:            / Tijd:  
  17 en 31 oktober    18.45 – 21.30 uur 
  14 en 28 november 
  9 en 23 januari 
  6 februari 
 
/ Cursusleiding: Meint en Jelly Lukkien 
 
/ Opgave en info: mc@gkv-assen-kv.nl 
/ Kosten: € 27,50 per avond per stel inclusief  
   maaltijden en cursusmateriaal  



 / Onderwerpen? 
• Sterke fundamenten leggen 
• De kunst van het communiceren 
• Conflicten oplossen 
• Kracht van vergeving 
• Ouders en schoonouders 
• Goede seks 
• Liefde in actie 

 

 / Hoe ziet een cursusavond 
      eruit? 

• Diner voor twee 
• Inleiding over het onderwerp  
• Samen opdrachten doen en 

vragen beantwoorden 
De Marriage Course wordt gegeven 
in een gezellig aangekleed gedeelte 
van de kerkzaal. Je begint altijd met 
een maaltijd voor twee in het 
‘kerkrestaurant’. We proberen een 
relaxte, romantische sfeer te creëren. 
Daarna bekijk je een gedeelte van de 
cursus-DVD over het onderwerp van 
die avond. Er is voldoende tijd om 
samen met je partner door te praten 
over de opdrachten. Die praktische 
oefeningen doe je niet alleen op de 
cursusavonden, maar ook thuis. De 
cursus is geen groepsgebeuren maar 
meer een avondje uit, waarbij je je 
alleen richt op je partner. 
 

 / Waarom zou je de cursus 
     doen? 

De cursus is een avondje uit voor jullie 
samen. Je leert nieuwe dingen over  

 
jezelf en over elkaar, waar je een leven 
lang iets aan kunt hebben.  
 
De opdrachten in de Marriage Course 
zijn kort en leuk, maar er wordt niet 
om moeilijke onderwerpen heen 
gedraaid. 
 
In een maatschappij waarin veel 
huwelijken stranden kan de Marriage 
Course je helpen om grip te krijgen 
op je relatie. 
 
Sterke huwelijken en relaties 
ontwikkelen zich niet automatisch. 
Daar moet je iets voor doen. 

 

/ Voor wie? 
De Marriage Course is voor ieder stel 
dat wil investeren in hun relatie. Het 
maakt niet uit of je twee jaar, of meer 
dan dertig jaar bij elkaar bent. Als je 
al een fijne relatie hebt, kan deze 
cursus je helpen die nog verder te 
verdiepen.  
De cursus is op christelijke 
uitgangspunten gebaseerd, maar 
waardevol voor ieder stel. Met of 
zonder christelijke achtergrond, 
iedereen is welkom! 
 

/ Te hoge kosten? 
Als de kosten een belemmering zijn 
om de cursus te kunnen volgen, dan 
lossen we dat in goed overleg op. 
 


