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et Evangelisch 

College biedt de 

driejarige deeltijd-

opleiding Missio-

nair Werk aan op 

hbo-niveau. Deze opleiding is niet 

alleen voor mensen die de zending 

in willen, maar voor iedereen die 

zijn geloof wil uitdragen. Docent 

Laura Dijkhuizen legt uit: “Het is 

een misvatting dat missionair zijn 

alleen evangeliseren is. Het bete-

kent gezonden zijn om je geloof te 

delen, en evangeliseren kan daar 

een onderdeel van zijn.” Daniëlle 

Meeuws-van Son volgt de oplei-

ding dan ook niet om zendeling te 

worden, maar als aanvulling op 

haar functie als pastoraal vrijwil-

liger. “Mijn verlangen is om 

de gebrokenen van hart 

met de liefde van Jezus 

te bereiken. De missi-
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h
onaire opleiding geeft mij de ver-

dieping die ik hiervoor nodig heb.”

Brede basis
De basis van de opleiding bestaat 

voor een groot deel uit lessen over 

uiteenlopende theologische the-

ma’s, maar ook prakti-

sche vakken zoals 

gesprekstech-

nieken en leren 

preken. Niels 

Haitsma, jeugd-

leider en twee-

dejaarsstudent: 

“De opleiding leert 

mij hoe we als kerk 

relevant kunnen zijn en blijven in 

onze maatschappij. Daarnaast leer 

ik veel over de Bijbel en 

hoe je deze op een 

goede manier kunt 

begrijpen.”  

Student of toehoorder

De opleiding Missionair Werk is te 

volgen als student of toehoorder. 

Studenten sluiten elk vak af met een 

tentamen, maken opdrachten en werk-

stukken en ontvangen na het voltooien 

van de opleiding een diploma. Toe-

hoorders volgen alleen de colleges.

 AMERSFOORT

ZWIJNDRECHT

18



H
B

O

Regelmatig zijn er ook 

inspirerende gast-

colleges van missi-

onaire organisaties, 

om te vertellen hoe 

zij hun missionair-zijn 

vormgeven. 

Naast de lessen en bijbe-

horende tentamens is er veel 

gelegenheid om ervaring op te 

doen, in de vorm van stages en 

praktijkopdrachten. Student Johan 

van Popta, ouderling bij een gere-

formeerde kerk vrijgemaakt: “Wat 

ik vooral leer is hoe missionaire 

activiteiten uitgevoerd kunnen 

worden en welke aspecten daarbij 

belangrijk zijn. De praktische op-

drachten en de inspiratie-lesuren 

zijn daarbij van veel nut.”

Kom naar de open dagen voor meer informatie over 

het opleidingsaanbod. Ook kun je lessen bijwonen over 

onderstaande thema’s. Aanmelden kan via de website. 

 

Zaterdag 2 april: 

Laura Dijkhuizen: Pneumatologie (wie is de Heilige Geest?)

Evert Leeflang: Eschatologie (wat leert de Bijbel over de 

toekomst?)

Zaterdag 18 juni: 

Ron van der Spoel: Homiletiek (passievol preken)

Roemenië of 
eigen buurt
De opleiding pro-

beert mensen te 

laten inzien dat je niet 

naar een ander 

land hoeft om 

missionair te zijn, 

en dat God met iedere 

christen zijn eigen 

plan heeft op dit 

gebied. Laura Dijkhui-

zen: “Sommigen gaan 

voor hun stage naar 

een land als Roemenië, 

maar ook in onze eigen omge-

ving is genoeg te doen. Zo organi-

seerde een student met stichting 

Gave een verwenweekend voor 

vluchtelingenmoeders. Door deze 

praktijkmomenten kun je ont-

dekken: waar en hoe wil God mij 

gebruiken?”

OPEN DAGEN

 3-jarige deeltijdopleiding op HBO-niveau <

 Jaarlijks 12 collegedagen, aangeboden in:<

     Amersfoort (zaterdag) en Zwijndrecht (dinsdag) 

 Bijbelse, theologische en praktische vakken, <

     gericht op Missionair Werk

 Inspiratiemomenten en praktijk & stage worden <

     aangeboden i.s.m. missionaire organisaties

  

BIJBEL

►  www.evangelisch-college.nl/MW.html

Het Evangelisch College biedt (deeltijd)opleidingen en 
cursussen aan voor volwassenen op het gebied van 

Bijbel, Theologie,  en Missionair Werk Pastoraat.

THEOLOGIE MISSIONAIR WERK PASTORAAT

3-jarige deeltijdopleiding Missionair Werk

„Inspireren en toerusten
tot een missionaire

levensstijl“

Bezoek een OPEN DAG
zaterdag 2 april & 18 juni 2016

KOM NAAR EEN OPEN DAG! 16/03 - 20/04 - 25/08

IK STUDEER 
‘ZENDING & THEOLOGIE’ 

om mijn opleiding 
psychologie te verrijken

www.etf.edu

Marijke (22 jaar)

nem ontmoeting met Israël en de Arabische volken

• 2 of 3 maanden
als BaanBreker

• 1–2 jaar via
Connect!
www.nemnieuws.nl

Dienen
Leren
Bidden

Ga naar Israël
of Egypte!

ADVERTENTIE
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