
Wat is de Marriage Course?  
De Marriage Course kun je zien als een investering in je relatie. Na de cursus heb je meer inzicht in jezelf, je partner en 
je relatie. Je bent op een leuke en zinvolle manier een stap dichter naar elkaar toegegroeid. Een uitstekend idee om 
2018 samen mee te beginnen. 

Voor wie? 
Is je relatie in een nieuwe fase door een verandering in carrière, de komst van een baby of andere life-events? Heb je 
onopgeloste issues die je graag uit de weg helpt? Ben je op zoek naar meer diepgang in je relatie? Dan is de Marriage 
Course echt iets voor jou! De cursus is voor ieder stel dat wil samenwerken aan en investeren in hun relatie. Het 
maakt niet uit of je minder dan twee jaar of meer dan dertig jaar getrouwd bent. Als je al een sterk huwelijk hebt, zal 
deze cursus je helpen je relatie verder te verbeteren. 

     

Hoe werkt het?  
De Marriage Course wordt gegeven op een mooie locatie. De avond begint met een lekker 3 gangen diner voor twee. 
Na het eten ga je aan de slag met het thema van de avond. De avond bestaat uit een dynamisch geheel, waarbij 
meestal de DVD, persoonlijke toespraken van cursusleiders en interactie tussen jou en je partner worden afgewisseld. 
Je doet de cursus niet in groepsverband, maar echt samen. Je krijgt heel wat uiteenlopende opdrachten. Dat kan een 
vraag aan elkaar zijn, of je moet bijvoorbeeld allebei een schema invullen. Vaak volgen er meerdere eyeopeners op 
een avond: “Oh, denk jij zo!?” Of je herinnert je weer: ‘Ah, natuurlijk, dat is een verschil!’ 

Waarom? 
Je ontmoet je partner op een nieuwe manier! Je denkt samen na over alledaagse en diepe onderwerpen, zoals 
communicatie, familieverschillen, verschillende waarden en standpunten. Ieder komt met zijn eigen verhaal, karakter 
en issues. Daar is alle ruimte voor, omdat je met zijn tweeën in gesprek bent. Kortom: in zeven avonden dichter bij 
elkaar. 

5 redenen om de Marriage Course te volgen.  

1. Een leuk uitje 
2. Investeren in je relatie 
3. Je doet het samen 
4. Toegankelijk en praktisch 
5. Voorkomen is beter dan genezen 

Welkom 
Lijkt het je wat? Je bent van harte welkom. Aanmelden via de website www.marriagecourse.nl of via 
marriagecourse2018@gmail.com. 
De cursus start op donderdag 8 maart en bestaat uit 7 aansluitende donderdagavonden muv 29 maart en wordt 
gehouden in Het Ontmoetingscentrum, Elemastraat 65, Nieuw-Vennep.  De kosten bedragen € 150,- per stel, excl 
drankjes. Jullie gastparen en inleiders zijn Jan & Hendrika Koolhaas en Marianne & Wim Verkerk. Info 06-44999433. 

http://marriagecourse.nl/5-redenen-om-marriage-course-te-doen/
http://www.marriagecourse.nl/

