Winkerk 7 Gekombineerde kursus
Inskrywingsvorm
Ons bied weer 3 buitekursusse aan in Sept en Oktober!
Die datums is as volg:
27 September
4 Oktober
18 Oktober

Klerksdorp La-Hoff NGK
Pietersburg NGK
Nelspruit - Westergloed NGK

Die doel van die buite kursusse is om die mense wat net net te ver van PTA af bly, die geleentheid te
bied om 'n kursus in Winkerk 7 te kan bywoon.
Die bestek van die kursus is beginners asook gevorderd. Mense met baie kennis EN mense met baie
vrae sal baatvind by die kursus omdat ons grootliks fokus op die belangrikste aspekte van Winkerk 7
in die Kerkkantoor omgewing.
Ons vra ook dat die mense wat die kursus bywoon, nie skaam voel om vrae te vra nie, want die
persoon langs jou sal defnitief ook baat by die kennis wat beide julle inwin! Ons los 'n groot deel van
die dag oop vir vrae van die mense, omrede dit prakties georiënteerde vrae is wat voorkom in die
Kerkkantoor. Dit is ook 'n fantastiese geleentheid vir die mense wat al 'n rukkie met Winkerk 7 werk
om die probleemareas wat hulle het, uit te klaar!

Ons bespreek ook al die nuwe Winkerk Online verwikkelinge en wat gemeentes kan na uitsien in die
toekoms.
Kursusfooi beloop R440 per persoon. Dit word saamgestel uit R399.00 wat ons normale fooi is vir 1
uur se opleiding en dan reiskoste. Elke persoon wat die kursus bywoon betaal derhalwe net vir 1 uur
se opleiding vir die hele dag!
Die kursus begin 08h00 vir 08h30 met koffie en tee. Middagete word om 13h00 bedien en daar sal
geleentheid wees vir 'n koffiebreek so by 10h30 met verversings. Verversings en middagete is
ingelsuit by die R440 van die dag.
Persone wat die kursus wil bywoon moet asb betaling maak om hulle plek te bespreek. Ons het 'n
minimum van 15 mense nodig om die kursus te laat plaasvind, so netwerk asb onder mekaar in en
om die naburige gemeentes en sinodes.
Vul asb die inskrywingsvorm in en stuur vir my na jandri@infokerk.co.za saam met betaling.
Ek sal inskrywing per epos bevestig!

Ons sien uit daarna om julle almal weer bymekaar te kry vir 'n kursus ☺

Vul asb julle besonderhede in by die tersaaklike kursusdatum wat julle wil bywoon
en email vir my.

27 September
Persoon 1
Persoon 2
Persoon 3
Persoon 4

NAAM EN VAN

SELNOMMER

EPOS

4 Oktober
Persoon 1
Persoon 2
Persoon 3
Persoon 4

NAAM EN VAN

SELNOMMER

EPOS

18 Oktober
Persoon 1
Persoon 2
Persoon 3
Persoon 4

NAAM EN VAN

SELNOMMER

EPOS

Bankbesonderhede
FNB TJEK
Jandri Venter
62334406164
250655
Verwysing op bankstaat moet asb die gemeente se naam wees.

Kontak my gerus as julle enige vrae het, ek help graag ☺

