
  

Tijd voor ELKAAR… 
maken is makkelijker gezegd dan gedaan. Drukke banen, het 

huishouden, hobby’s, sport, familie en vrienden eisen allemaal hun 

plek op in je agenda. 

En dan is er ook nog…corona. Vaker samen thuis. Meer op elkaars 

lip. Je brengt meer tijd samen door dan ooit. Maar is dat ook tijd 

voor elkaar? 

Op woensdag 20 januari 2021 starten we met de Marriage Course 

Online. Doe je mee?  
WWW.TIJDVOORELKAAR.NL 

Meer weten over de Marriage Course Online? Klik op de afbeelding 

voor het verhaal van Edwin & Alice. En kijk op www.tijdvoorelkaar.nl 

Hoe werkt het? 
19:15 uur ONTMOETING - online samen starten en toesturen videolink. 

19:30 -21:30 uur VIDEO & GOEDE GESPREKKEN - Voor iedere avond is een 

toffe video beschikbaar. Deze kijk je samen met je partner. Op verschillende 

momenten word je gevraagd samen in gesprek te gaan of een opdracht in je 

werkboek te doen. Jullie kijken de video lekker vanaf je eigen bank en hebt 

de gesprekken in de veilige omgeving van je eigen huis.  

21:30 uur NAPRATEN – kort online napraten en afsluiten. 

 

Wat is de Marriage Course? 
De Marriage Course Online is een serie bijeenkomsten waarin je samen 

met je partner in gesprek gaat over thema’s als communicatie, conflicten, 

goede seks en (schoon)familie.  

De cursus is voor ieder stel dat wil werken aan en investeren in hun relatie. 

Het maakt niet uit of je net twee jaar bij elkaar bent of meer dan dertig 

jaar. Heb je al een sterke relatie, dan helpen deze avonden om je relatie te 

verdiepen. 

 

Praktische informatie 
Data: 20 januari / 3 en 17 februari / 3, 10 en 24 maart / 7 april 

Kosten: € 40,- voor 2 personen. Voor werkboeken en andere materialen. 

 

Informatie en  Corrie Kraan 06-27616551 / corrie.kraan@solcon.nl 

aanmelding:  Ruud Kraan 06-13250452 / ruud.kraan@solcon.nl 
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