
Welkom bij de 
Marriage Course! 

M E L D  J E  N U  A A N  V I A  M A R R I A G E C O U R S E @ P K N R I J N S B U R G . N L

Is het gras bij een ander altijd groener?
Welnee! Het gras is groener waar je het water
geeft. En dat geldt ook voor je huwelijk...

De Marriage Course is een leuke cursus waarin je
in zeven avonden met je partner naar je huwelijk
kijkt. Door leuke opdrachten en tijd met elkaar
door te brengen, doe je een investering in je
relatie die zich zeker terug zal betalen. 

Hoe werkt het? 
Iedere avond begint met een romantisch diner
voor twee. Daarna gaan we met de inhoud aan de
slag: onderwerpen zoals communicatie en familie
komen aan de orde en helpen jullie elkaar beter te
begrijpen. Het team gebruikt hierbij veel (eigen)
voorbeelden en het cursusmateriaal van Alpha
Nederland. Geen zin om je eigen ervaring te
delen? Geen probleem! De cursus doe je alleen
met je eigen partner, je eet samen en doet één-
op-één jullie opdrachten. 

Voor wie is het? 
De Marriage Course is voor alle stellen die langer
dan twee jaar getrouwd zijn. De cursus is zeker
niet alleen bedoeld voor mensen die in een lastige
fase van hun huwelijk zitten. Iedere relatie heeft
met regelmaat tijd en aandacht nodig. Juist door
in elkaar te investeren als het goed gaat, kun je
voorkomen dat je elkaar uit het oog verliest. 

Wat kost het? 
Voor het cursusmateriaal én de
zeven dinertjes bij Herberg
Welgelegen betaal je -dankzij
steun van de kerk- maar 245
euro per stel. Als dat bedrag
voor jou te hoog is, neem dan
alsjeblieft contact met ons op. 

8 februari 
15 februari 
22 februari
8 maart

Praktisch
We organiseren de Marriage Course in
Herberg Welgelegen, het Boonrak 21 in
Valkenburg. Iedere avond begint met inloop
om18.45 uur. Om 19.00 uur gaan we aan tafel
en rond 21.30 uur is de avond afgelopen. 

Data 2023

Team
Johan en Astrid Klaasse
Dick en Leontine van Dijk

22 maart
5 april
19 april 


