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1.588

studenten
volgden bij ons
een opleiding
of cursus.

Financieel gezien

Meer informatie: www.evangelisch-college.nl/ANBI.
Hier vindt u onder andere de jaarrekening 2016-2017.

ontvingen een
diploma of
certificaat omdat ze
succesvol hun studie
hadden afgerond.

Er zijn in Veenendaal
drie ETS-studiedagen
gehouden, dit jaar rondom
het thema ‘Onderwijs in de
kerk’. Gemiddeld bezochten
125 bezoekers deze dagen.

onderwijsdeskundige
de organisatie versterkt.

Op 18 mei 2017 vond een
eerste bijeenkomst
plaats van ons

Om het studieaanbod
overzichtelijker te kunnen
presenteren, is de

Comité van
Aanbeveling.

website
vernieuwd.

korte lessen, waarin gedurende de cursus elke (werk)
dag o.a. een Bijbelleesrooster
wordt uitgereikt, met daarbij
relevante achtergrondinformatie en uitleg bij de te lezen
tekstgedeelten.

Maurits Stevens was een van hen; hij ontving het diploma
Bachelor Theologie: “Ten diepste is de vrucht van mijn
studie, dat mijn liefde voor God, mijn liefde voor
de gemeente, voor Gods missie, de missie van het
Koninkrijk in deze wereld alleen maar groter, groter
en groter is geworden.”
Bekijk een video van zijn getuigenis op:
www.evangelisch-college.nl/diplomering2016

De ETSBijbelcursus
is uitgebreid met nieuwe
cursuslocaties in Delft,
Rotterdam, Enkhuizen
en Venlo.

In juni 2017 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het
European Nazarene College – Nederland (EuNC-NL). Het is voor studenten
van het EuNC-NL nu mogelijk een deel
van de vakken te volgen aan de ETA.
EuNC-afgestudeerden kunnen instro-

Begin mei verscheen bij uitgeverij Ark
Media het boek 'Typisch Evangelisch:
Een stroming in perspectief', onder redactie van Laura Dijkhuizen, MA (docent
en coördinator van de opleiding Missionair Werk bij het Evangelisch College) en
dr. Henk Bakker.

Marit Boertjes
heeft afgelopen jaar als

hebben we samengewerkt
in het aanbieden van cursussen en trainingen.

51 gediplomeerden

Ruim 100 docenten
hebben lesgegeven bij
één van de cursussen of
opleidingen. Naast circa 80
externe docenten waren
er 22 personeelsleden, 2
vrijwilligers en 2 stagiaires aan het EC verbonden.

De Cursus Verantwoord
Bijbelgebruik van John
Boekhoud is dit jaar voor
het eerst onder onze vlag
aangeboden. De cursus
werd gehouden in Assen,
Emmeloord en Zwijndrecht.

hebben we het jaar afgesloten met een positief
resultaat van € 7500,-. De omzet bedroeg ruim
€ 850.000,-.

Met 14 kerken

Ter ondersteuning voor het
lezen en eigen maken van
de inhoud van de Bijbelboeken, kregen alle cursisten
van de ETS-Bijbelcursus dit
jaar voor het eerst toegang
tot ETS-online: een online
leeromgeving bestaande uit
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“God gaf me liefde
voor Rotterdam”
Cees van Breugel,
Werk
Gediplomeerde Opleiding Gemeente

Jaarverslag 2016-2017

Het EC-Magazine heeft
in samenwerking met
IDD een nieuwe opzet
en vormgeving gekregen en is uitgebreid van
2 naar 3 edities per jaar.
De oplage is verhoogd
naar 12.000 stuks.

8

THEOLOGIE

MISSIONAIR WERK

MissieMeter.

men bij de ETA voor een diploma, of
doorstromen via één van de bestaande
trajecten. ETA-studenten kunnen instromen bij het EuNC om uiteindelijk voorganger of gemeentewerker te worden in
de Kerk van de Nazarener.

Er zijn diverse nieuwe

promotievideo’s
ontwikkeld, waaronder
een animatievideo voor de
ETS-Bijbelcursus.

Portret: Henk ten Voorde

BIJBEL

Als onderdeel van haar stage ontwikkeld één van onze
studenten van de Opleiding
Missionair Werk in opdracht
van Stichting Antwoord de

PASTORAAT
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In de zomervakantie zond
Groot Nieuws Radio voor
de vierde keer een door het
EC ontwikkelde

Bijbelquiz
uit.

