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In twee dagen beter leren preken

Het Centrum voor Parochiespiritualiteit in Nijmegen biedt in januari een tweedaagse preektraining aan
voor priesters, diakens en pastoraal werker/werksters die regelmatig een homilie/preek of een overweging
verzorgen. De training wordt aangeboden in het kader van de vorming van missionaire parochies.
Eén van de waarden van de missionaire parochie is om inspirerend te preken, zo schrijft het Centrum voor
Parochiespiritualiteit in de aankondiging. “De vraag is hoe we de mensen - parochianen en mensen die
‘toevallig’ in vieringen komen - kunnen bereiken met de Bijbelse boodschap.”
De training ‘Preken is prachtig’ gaat uit van preken van hart tot hart: vanuit het hart van het goddelijk Woord,
via het hart van de prediker naar het hart van de hoorder. De training is bedoeld voor pastores die regelmatig in
het openbaar moeten spreken en ervoor open staan om van de trainer en de andere deelnemers te leren.
Methode
De training wordt gegeven door Ron van der Spoel (foto). Hij is 28 jaar predikant en heeft via zijn stichting de
Jethro Foundation tienduizenden voorgangers uit vele kerken wereldwijd mogen opleiden, met name in het
preken. Hij werkt in de cursus met vier stappen: Zorg voor een heldere boodschap, maak een boeiende
preekopbouw, doorleef de preek eerst zelf meditatief en spreek met passie. Voor de tweede stap (preekopbouw)
maakt Van der Spoel gebruik van een mindmapoefening en bij de laatste stap gaat hij uitgebreid in op
presentatievaardigheden.
De insteek van de training is enerzijds het geestelijk aspect van preken en anderzijds het ambachtelijke aspect.
“Die twee kunnen niet zonder elkaar bij het maken en houden van de preek,” aldus Van de Spoel. Tijdens de
training maken alle deelnemers een preek over dezelfde Bijbeltekst en volgens de aangereikte methode. Aan het
eind laten ze die ook aan elkaar horen.
Praktische informatie

De training wordt gegeven in Bezinningscentrum Emmaus, Udenhoutseweg 15 in Helvoirt. Het programma
begint op donderdag 13 januari om 9.00 uur en eindigt vrijdag 14 januari om 17.00 uur. De kosten voor deze
dagen (inclusief maaltijden, overnachting op 1-persoonskamer en het programma) bedragen €350. Deelnemers
krijgen vooraf digitaal een boek van Ron van de Spoel over ‘preken’ toegezonden.
Meer informatie

