
 Isaäc Ambrosius 
Het zien op Jezus 
Samengesteld  door 

dhr. P. van der Bas te Stolwijk. 

De cursus is verdeeld over  35  lessen.   
De prijs voor de digitale cursus is € 119,=.  
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 129,=. 
Extra voor begeleiding  €80.00   
 

 
 
 

 
 

Alexander Comrie 
Verhandeling van enige Eigenschappen  

van het zaligmakend geloof 
Samengesteld  door 

dhr. P.S. Maljaars te Goes. 
De cursus is verdeeld over 14 lessen. 
De prijs voor de digitale cursus is € 64,=.  
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 74,=. 
Extra voor begeleiding  €42.50   
 

  
           

Matthew Henry 
Het teken van de Doop 

Samengesteld  door 
dhr. P.S. Maljaars te Goes. 

De cursus is verdeeld over 7 lessen. 
De prijs voor de digitale cursus is € 34,=. 
De prijs voor de schriftelijke cursus is €39,=. 
Extra voor begeleiding  €15.00   
 

 J.C. Ryle 

Heiligmaking 
Samengesteld  door 

dhr. P.S. Maljaars te Goes. 
De cursus is verdeeld over 12 lessen. 
De prijs voor de digitale cursus is € 54,=. 
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 64.=.  
Extra voor begeleiding  €35.00   

 

 
 

Wilhelmus á Brakel 
De Redelijke Godsdienst  

Samengesteld  door 
dhr. P. van der Bas te Stolwijk. 

De cursus is verdeeld over 66 lessen. 
De prijs voor de digitale cursus is € 159.,=.  
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 179,= 
Extra voor begeleiding  €100..00   
De cursus is ook per deel verkrijgbaar.     

 
 

 

Jonathan Edwards 
Religieuze gevoelens 
Samengesteld  door mevrouw 

E.E.M van Tilburg-Van Beek 
te Waddinxveen. 

De cursus is verdeeld over 10 lessen. 
De prijs voor de digitale cursus is € 42.50 
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 52.50. 
Extra voor begeleiding  €25.00   
 

 Petrus  Immens 
De godvruchtige  Avondmaalganger 

 

Samengesteld  door 
dhr. P. van der Bas te Stolwijk. 

Gereviseerd door dhr. P.S. Maljaars te Goes. 
De cursus is verdeeld over 14 lessen. 
De prijs voor de digitale cursus is € 56.50 
De prijs voor de schriftelijke cursus is €66.50 
Extra voor begeleiding  €37.50   
 

                 Thomas Shepard 
De gezonde gelovige 

Samengesteld  door 
dhr. P.S. Maljaars te Goes. 

De cursus is verdeeld over 10 lessen. 
De prijs voor de digitale cursus is € 42.50 
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 52.50 
Extra voor begeleiding  €25.00   
 

  

NIEUW 
Wilhelmus á Brakel 

Hertaling van 
De Redelijke Godsdienst deel 1 A 

De cursus is verdeeld over 16 lessen 
Samengesteld door dhr. P.S. Maljaars te Goes 

De prijs voor de digitale cursus is € 64.00 
De prijs voor de schriftelijke cursus is €74.00 

. Extra voor begeleiding  €40..00   
 

 
 

 

                   
Edward Fisher 

Het merg van het Evangelie 
 

Samengesteld  door mevrouw 
E.E.M van Tilburg-Van Beek 

te Waddinxveen. 
De cursus is verdeeld over 5 lessen. 
De prijs voor de digitale cursus is € 31.50 
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 36.50 
Extra voor begeleiding  €25.00   
 

          
          Maarten .Luther 
            De Brief aan de Galaten 

Samengesteld  door mevrouw 
E.E.M van Tilburg-Van Beek 

De cursus is verdeeld over 10 lessen. 
De prijs voor de digitale cursus is € 42.50 
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 52.50. 
Extra voor begeleiding  €25.00   

 

  
Willem Teellinck 

De worsteling van een bekeerde 
zondaar 

Samengesteld  door  
dhr. P.S. Maljaars te Goes. 

 

De cursus is verdeeld over 14 lessen. 
De prijs voor de digitale cursus is € 54,=. 
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 64,=. 
Extra voor begeleiding  €35.00   
 

 

 
 

 

Thomas Boston 

De Viervoudige Staat 
 

Samengesteld  door  
dhr. P.S. Maljaars te Goes. 

 

De cursus is verdeeld over 12 lessen. 
De prijs voor de digitale cursus is € 54,=. 
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 64,=. 

Extra voor begeleiding  €35.00   

           Theodorus van der Groe 
Toetsteen van de ware en valse genade 

                Samengesteld  door 
dhr. P.S. Maljaars te Goes. 

De cursus is verdeeld over 14 lessen. 
De prijs voor de digitale cursus is € 64,=. 
De prijs voor de schriftelijke cursus is €74,=. 
Extra voor begeleiding  €40.00   
 

  John Owen 
De heerlijkheid van Christus 

 

Samengesteld  door 
dhr. P. van der Bas te Stolwijk. 

De cursus is verdeeld over 14 lessen. 
De prijs voor de digitale cursus is € 40,=. 
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 50,=. 
Extra voor begeleiding  €22.50   
 

 Zacharias Ursinus 

Het Schatboek 
Samengesteld  door 

dhr. P.S. Maljaars te Goes. 
De cursussen zijn verdeeld over 28 en 30  
lessen.   
De prijs voor de digitale cursus is € 84,= . 
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 94.= 
Extra voor begeleiding  €80.00   
De cursus is ook per deel verkrijgbaar. 

 
 

 

 
Johannes Calvijn   Institutie 

Samengesteld door P. Kuijt /  gereviseerd 
door ds. M. van der Sluys en drs. J.J. Stam. 
De cursus is zowel geschikt voor de editie     
van prof. A. Sizoo als die van dr. C.A. de Niet 
De cursus is verdeeld over 32 lessen.   
De prijs voor de digitale cursus is € 119,=.  
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 129,=.                                       

De cursus is ook per deel verkrijgbaar.  
Extra voor begeleiding  €80.00               

 
 

William Guthrie 
Des christens groot interest. 

Samengesteld  door 
dhr. P.S. Maljaars te Goes. 

De cursus is verdeeld over 7 lessen. 
De prijs voor de digitale cursus is € 34,=. 
De prijs voor de schriftelijke cursus is € 39,=. 
Extra voor begeleiding  €15.00   

 

  Petrus Wittewrongel 
Huwelijks- en gezinsethiek 

Samengesteld door 
 Dhr. B. Schalk te Putten  

Deel I  Huwelijk   Dig  €29.50.,= 
                                         Schr. €34.50,= 
           Extra voor begeleiding  €19.50   
          

Deel II   Gezin            in voorbereiding 

Deel; III Huishouding in voorbereiding 

  
Thomas Watson 

De leer der waarheid  3dl 
        door P.S Maljaars te  Goes 
Deel I 14 lessen   Digitaal €56.50.,=  Schr. €66.50 
Deel II   8 Lessen Digitaal €34,=  Schr.  €39,= 
Extra voor begeleiding Deel 1. €37.50  DeelII €20.00   
Deel III  in voorbereiding  

 

http://www.oswboeken.nl/app_media/product/75_religieuze-gevoelens_t5.jpg


 
 
 

Doel van de cursussen 

Wat is het feitelijke doel dat Cursussen Oudvaders zich stelt met het aanbieden van cursussen van 

boeken van oudvaders? 

Het is bekend dat veel mensen moeite hebben met het goed lezen van een ‘oude schrijver’. Men 

doet zijn best, maar het lukt maar niet. Of men is ermee begonnen en men haalt het einde van het 

boek niet. De cursussen met de lessen zorgen ervoor dat iemand een boek van een oudvader in 

zijn geheel gedegen en gedisciplineerd leest. De lessen leiden de cursist bij het bestuderen van de 

stof en bieden inzicht. Vaak blijkt een cursus ‘goed te werken’ en heeft de cursist  er  baat bij: de 

inhoud van het boek blijft veel meer hangen, de samenhang wordt gemakkelijker doorzien; daarbij 

komt dat het de cursist veel voldoening geeft om op deze wijze de inhoud van het boek tot zich te 

nemen. Overtuig uzelf  van de waarde van de cursussen! 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cursussen Oudvaders 
 

Reijerskoop 251, 
 2771 BK  Boskoop. 

 

                      
 

Voor een gratis proefles of een brochure   
website:   www.cursussenoudvaders.nl 
e-mail:   info@cursussenoudvaders.nl 

tel:   0172-532796 - 0118-583025 

 Bij de schriftelijke cursussen ontvangt u een map  met vragen. Met begeleiding  ontvangt u ook 

enveloppen (de portokosten, ook van de retourenveloppen, zijn  voor de cursist). 

 Bij de digitale cursussen (per e-mail) ontvangt u een cd met al het lesmateriaal, dat u naar de 

vaste schijf van uw pc kopieert. Met begeleiding verzendt u de lessen per mail naar de 

begeleider, die de les naziet en met eventuele correctie ook weer terugzendt. 

 Na de laatste les ontvangt u een certificaat.( met begeleiding 

 De grotere cursussen kunnen ook per deel of per aantal lessen besteld worden. 

 De cursussen zijn ook geschikt voor  verenigingen of studie clubs e.d. 

 Met begeleiding is aan elke cursus is een duur verbonden die ruim gesteld is.   

Als er ziekte of andere omstandigheden zijn die maken dat u de limiet niet haalt, dan wordt in 

overleg met de begeleider de limiet verzet.  

 Heeft u nog vragen stel ze gerust. 
 

 

 

Bestelbon 
naam:  ……………………………………………………… 
adres: ……………………………………………………… 
postcode: …………… plaats: ………………………….      
e-mail:    ………………………..@........................... 
tel.: ………………………………………..    
Graag neem ik deel aan de schriftelijke/ digitale  cursus  ……………………………. 
Zonder / met begeleiding    …………………………………. 
 

 

http://www.cursussenoudvaders.nl/
mailto:info@cursussenoudvaders.nl

