
Achternaam

Voornamen

Adres

Postcode Plaats

Geboortedatum

Telefoon

E-mailadres

Wordt de cursus betaald door de 

parochie/PCI dan AUB hier de naam van 

de parochie/PCI invullen.

Najaar 2021
Studie-

punten

Cursus X Kosten volgens de tabel**

B2 Basiscursus Geloofsbelijdenis 3 Cursus €20

Geloof onder woorden' € 20

O5 Kerk- en gelooofscommunicatie 2 Cursus € 20

Aanmeldingsformulier Bonifatius Academie najaar 2021

A.U.B. alle gekleurde vakken invullen en terug mailen naar l.winter@bisdomgl.nl

Totaal..

* Het boek hoeft u maar eenmalig aan te schaffen en wordt bij alle vijf basiscursussen gebruikt.

Graag de cursussen van uw keuze aankruisen:

Ik ben geïnteresseerd in het behalen van een 'Testimonium' en zou het daarom op prijs stellen als de 

studiesecretaris contact met mij wil opnemen. AUB vakje invullen met ja of nee

** Neem gerust contact op met de studiesecretaris: Agaath Erich, a.erich@bisdomgl.nl/ 050-4065888 als de kosten 

de reden zijn om niet deel te nemen.

Dank voor uw aanmelding. Uw gegevens zullen worden verwerkt ten behoeve van deze cursus. Als u dit formulier 

opstuurt, ontvangt u een factuur.                     

Ik wens geen informatie over andere cursussen/lezingen van de  Bonifatius Academie

Ik wens geen informatie over andere activiteiten van het bisdom Groningen-Leeuwarden 

(Voor de basiscursus) Ik koop het boek:* 

AUB aankruisen indien van toepassing:
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