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Inhoud

Jacoline Bijkerk heeft de afgelopen maanden twee cursussen gevolgd die gaan over traumaheling. Deze
cursussen werden verzorgd door het Surinaams Bijbelgenootschap. Binnen die cursus horen ook
praktijkstages om ervaring op te doen in het doorgeven van het onderwijs. De bedoeling is dat Jacoline
lessen kan verzorgen en/of een bijdrage kan leveren tijdens de cursussen. Jacoline’s droom is om aan de
geestelijke leiders van gemeenten die cursus aan te bieden, zodat ze de gemeenteleden beter kunnen
begeleiden in het pastoraat. Gezond leiderschap heeft een gezond effect op het gemeenteleven.
Mogelijk kan Jacoline’s droom in de toek0mst worden gerealiseerd, maar eerst moeten haar kennis en
ervaring toenemen door mee te doen aan het cursusaanbod vanuit het Surinaams Bijbelgenootschap.
Daarnaast moet nog een aanvullende training worden gevolgd. Ondanks dat Jacoline de cursus
‘Traumaheling’ nog niet mag geven, kan zij wel gevraagd worden om mee te assisteren bij deze cursus.
Ze mag daarnaast ook lessen verzorgen, samen met anderen die de twee cursussen hebben gevolgd. Dit
moet wel worden gemeld aan het Surinaams Bijbelgenootschap door middel van verslaglegging.

2. Doel
De cursus ‘Traumaheling’ van het Surinaams Bijbelgenootschap probeert met name christenen,
waaronder geestelijke leiders van gemeenten, toe te rusten om mede-christenen te helpen in het
omgaan en verwerken van traumatische gebeurtenissen. Dit kunnen gebeurtenissen zijn die hele
gemeenschappen getroffen hebben of treffen, maar ook gebeurtenissen bij individuele gemeenteleden.

3. Tijd
De tijdsspanne is afhankelijk van het aanbod van het Surinaams Bijbelgenootschap en ook afhankelijk
van de behoefte die er is in kerken of gemeenschappen aan lessen over traumaheling.

4. Begroting
De lessen worden gegeven vanuit het boek ‘Genezing van de wonden van traumatische ervaringen. De
deelnemers betalen het boek zelf. Er zijn verder geen kosten.

5. Stakeholders
Er zijn diverse betrokken partijen in dit project. Het Surinaams Bijbelgenootschap verzorgt de cursussen
en levert het materiaal.

6. Communicatie
Het Surinaams Bijbelgenootshap neemt contact op met Jacoline wanneer zij haar assistentie nodig
hebben. Jacoline zoekt zelf contact met andere cursisten om lessen te verzorgen in gemeenschappen of
kerken. Zij communiceert hierover met het Surinaams Bijbelgenootschap en de SZOS in de vorm van
verslaglegging. Dit verslag wordt ook gedeeld met de achterban van de SZOS, door middel van de website
en de nieuwsbrief.

7. Verantwoording en evaluatie
Jacoline doet periodiek verslag van de cursussen en geeft dit door aan de SZOS. Tijdens de maandelijkse
vergaderingen van de SZOS zal dit project worden geëvalueerd. Hiervan wordt verslag gelegd door de
secretaris van de SZOS. Er is voordat de vergaderingen van de SZOS gehouden worden contact met
Jacoline over de voortgang van het project.
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