
UITNODIGING 
PREMARRIAGE COURSE

Heb je een relatie en wil je die verder verdiepen? 
Denk je na over een volgende stap in je relatie? 

Dan is de Premarriage Course iets voor jou!
De Premarriage Course geeft jullie als stel tools om 
samen te praten en na te denken over thema’s als

communicatie, (schoon)familie, intimiteit en conflict. 
In vijf avonden leer je de ander en jezelf nog beter kennen. 

De cursus is online: door corona gedwongen, maar zo goed bevallen dat we het gewoon weer 
doen. Jullie kunnen aansluiten van waar je wilt en het is makkelijk in te plannen in de agenda!
Een avond beginnen we gezamenlijk, daarna kijk je stukjes video afgewisseld met 
(gespreks)opdrachten, en we sluiten weer in de groep af. Geen ingewikkelde groepsgesprekken 
trouwens: je doet het samen met je partner. Je bent veel met z'n tweeën aan het werk – en 
tegelijk is het leuk en motiverend om als groep op te trekken.

Wij, Bart en Nicole, begeleiden deze cursus en hebben er zin in om jullie te zien en ontmoeten!
Even voor de duidelijkheid: jullie hoeven echt nog geen trouwplannen te hebben om deze cursus 
te volgen...;) Ook kerklidmaatschap of geloof is geen vereiste.
Kijk voor meer informatie op https://premarriagecourse.nl/ of neem contact met ons op.

Alles op een rijtje...
Waar  → online 
Wanneer  →1x in de 2/3 weken op zondagavond
                                19 dec (kennismaking), 9 jan, 23 jan, 6 febr, 6 mrt, 20 mrt
Kosten   → 15 euro per stel

Contact ons als je nieuwsgierig bent geworden naar de Premarriage Course!
En mocht je vragen hebben (over wat dan ook) – aarzel dan niet die te stellen.
Hopelijk tot ziens!

Bart en Nicole Dubbink
Cursusleiders Premarriage Course

06-49649564
domineebart@gkvhetlichtpunt.nl

Een mooi moment op onze levensweg.
Met vallen en opstaan leren we

ondertussen steeds meer! :)

https://premarriagecourse.nl/
mailto:domineebart@gkvhetlichtpunt.nl

