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42 personen

volgden op enige wijze
onderwijs bij het EC.

ontvingen een
diploma of certificaat

De opleiding Theologie (en daarvan afgeleide
trajecten) van de ETA telde in totaal 241 studenten
(en toehoorders) en de opleiding Missionair
Werk 25. Bij het EPS volgden 54 personen de
opleiding Pastorale Hulpverlening en 158 de
Toerustingscursus Pastoraat. 1.058 mensen
volgden een cursus bij de ETS: 983 de reguliere
ETS-Bijbelcursus, 50 de ETS-Bijbelcursus via het
afstandsonderwijs en 25 het ETS-Verdiepingsjaar.
Daarnaast bezochten honderden mensen een
open dag, alumnidag, studiedag of -weekend en
namen vele mensen deel aan een cursus via het
gemeente-onderwijs.

Jenny Timmers was een van deze mensen. Zij
ontving het diploma van de ETS-Bijbelcursus:
“Al vanaf de eerste dag werd ik geboeid door de
diepgang van zowel het Oude als het Nieuwe
Testament. Het bevat zoveel verbanden!
Gaandeweg werd ik steeds meer getroffen door de
diepe liefde en het geduld van God. Het volgen van
de ETS-Bijbelcursus heeft mijn kennis van de Bijbel
sterk vergroot en is heel waardevol en opbouwend
geweest voor mijn persoonlijke relatie met God.”

Ruim 100 externe
en interne docenten
hebben lesgegeven
bij één van de cursussen of
opleidingen.

Om de kerkelijke breedte van het EC zichtbaar te
maken is een Comité van aanbeveling opgericht.
In totaal 21 personen traden toe tot dit Comité,
waaronder Arnoud Drop (Alpha Nederland), Wim
Hoddenbagh (4e Musketier), Hans Maat (Evangelisch
Werkverband) en Jan Wessels (Missie Nederland).

ETS-Bijbelcursus
ETS-Verdiepingsjaar
Opleiding Theologie / Gemeente Werk
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening
Toerustingscursus Pastoraat
Toerustingscursus Sprekers
Toerustingscursus Kringleiders
Toerustingscursus Zangleiders
Cursus Rondreis door de Bijbel

De cursus Rondreis door de Bijbel werd
gratis aangeboden aan de inwoners van
Zwijndrecht ter gelegenheid van de
opening van het nieuwe EC-Onderwijscentrum. Een groep van ruim 40
deelnemers heeft hier gebruik van gemaakt,
waaronder diverse cursisten zonder
christelijke- en/of kerkelijke achtergrond.

De Toerustingscursus Sprekers is
toegevoegd aan het onderwijsaanbod. De eerste editie was
volgeboekt.

Vanuit de opleiding Theologie werd
op 6 februari 2016 in Zwijndrecht
een studiedag over de vastentijd
georganiseerd.

Er is een
samenwerkingsovereenkomst gesloten
met de Alliantie van
Baptisten en CAMAgemeenten in
Nederland.

Comité van
aanbeveling

Voor de volledige ledenlijst zie: www.evangelisch
-college.nl/Comit-van-aanbeveling.html

Naast circa 80 externe docenten waren er 24
personeelsleden (10,9 fte), 1 vrijwilliger en 2
stagiaires aan het EC verbonden.

Zie voor meer informatie:
www.evangelisch-college.nl/ANBI.html.
Hier vindt u onder andere de
jaarrekening 2015-2016.
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“Al vanaf de eerste dag
werd ik geboeid door de
diepgang van zowel het
Oude als het Nieuwe
Testament.”
Jenny Timmers

Er zijn drie ETS-Studiedagen
gehouden in Veenendaal, dit
jaar rondom het thema
‘Pastoraat in de kerk’. Gemiddeld
werden deze dagen bezocht
door 150 bezoekers.

PASTORAAT
THEOLOGIE
De opleiding Gemeente
Werk startte als nieuwe
opleiding op de vier leslocaties
van de ETA. De studenten
schoven aan bij de al
bestaande theologieopleiding, maar volgen
een aangepast 3jarig traject.

BIJBEL
Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met
drs. John Boekhout rondom
het aanbieden van de cursus
Verantwoord Bijbelgebruik.
Het Evangelisch College is nu
de landelijke aanbieder.
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Op 18 maart 2016 werd op
de alumnidag van de
opleiding Pastorale
Hulpverlening het boek
‘In ontwikkeling: Pastorale
bouwstenen voor je leven’
gepresenteerd .

MISSIONAIR
WERK
Vanuit de opleiding
Missionair Werk werd op 31
oktober 2015 de studiedag
‘Jezus volgen en
bekendmaken’
georganiseerd, met prof.
dr. Evert van de Poll
als spreker.

