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Inleiding

Meditatief
In het Bijbelboek Handelingen van
de Apostelen lezen we in hoofdstuk
17 vers 21, als opmerking ter voorbereiding op de Areopagus’ toespraak
van de apostel Paulus, het volgende
over de toehoorders: “Alle inwoners
nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteedden
hun tijd aan niets anders dan om
wat nieuws te zeggen en te horen.”
(HSV) Ik hoop dat deze gedachte
niet direct bij ú opkomt, wanneer
u in dit nieuwe Magazine leest over
het nieuwe Evangelisch College
en het nieuwe Evangelisch
Pastoraal Studiecentrum. Deze
nieuwe namen komen namelijk niet
voort uit onze behoefte om maar
weer met iets nieuws bezig te willen
zijn (we hebben immers toch niets
anders te doen …). Integendeel, dit
nieuwe komt voort uit een samenwerking van twee organisaties die de
handen ineen hebben geslagen om
samen één solide organisatie te vormen die gezamenlijk een zo goed
mogelijk aanbod van Bijbelonderwijs
wil aanbieden aan zoveel mogelijk
mensen in Nederland. Het is het
verlangen van beide organisaties
(EBS en ETA) om deze missie zo
goed mogelijk ten uitvoer te brengen. En in het kader van ‘eendracht
maakt macht’ hebben zij besloten
om op gefuseerde wijze deze taak
gezamenlijk ter hand te nemen.
Bij het schrijven van dit Meditatief
heb ik niet alleen gedacht aan Hand.
17:21. Er is een tweede Schriftgedeelte waar mijn gedachte naar
uitging. We lezen in 1 Koningen
over de totstandkoming van een
nieuw gebouw voor de Heer, de
God van Israël, namelijk de tempel.
Koning David had hiervoor veel
voorwerk verricht, waardoor zijn

opvolger, koning Salomo, na zijn
troonsbestijging, de bouw van de
tempel ter hand kon nemen. En
nadat de ark van het verbond in dit
nieuwe gebouw voor de Heer werd
geplaatst, lezen we in 1Kon.8:10,11
“En het gebeurde toen de priesters
uit het heiligdom gingen, dat de
wolk het huis van de HEERE vervulde. Vanwege de wolk konden de
priesters niet blijven staan om dienst
te doen, want de heerlijkheid van de
HEERE had het huis van de HEERE
vervuld.” Daarna, in vers 57 en 60,
bidt Salomo: “Moge de HEERE, onze
God, met ons zijn, zoals Hij met
onze vaderen is geweest. Moge Hij
ons niet verlaten en ons niet in de
steek laten … opdat alle volken van
de aarde weten: de HEERE, Hij is
God en niemand anders.”
Het is ons oprecht verlangen dat de
heerlijkheid van de Here God, de
Geest van Zijn Zoon Jezus Christus,
ons allen mag vervullen en ons de
kracht mag geven om - middels
de nieuwe organisatie –de boodschap van het evangelie van Gods
Koninkrijk helder te laten klinken tot
behoud van vele mensen. Dit alles
tot eer en glorie van onze God en
Vader, oftewel: Soli Deo gloria.

Twee
organisaties
die de handen
ineen hebben
geslagen om
samen één solide
organisatie te
vormen

drs. Cees van Nes
algemeen directeur

Het nieuwe logo:
Met liefde voor Gods Woord
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Voorwoord
Welkom bij het Evangelisch College! Ja, u leest het
goed, een nieuwe naam voor een nieuwe organisatie;
een organisatie die echter al een lang verleden achter
zich heeft. Ontving u in het verleden nieuws van de
Evangelische Bijbelscholen (EBS) over bijvoorbeeld
de Evangelische Toerusting School (ETS), of kreeg u
bericht van de Evangelische Theologische Academie
(ETA), voortaan krijgt u over beide scholen nieuws in
één magazine omdat deze twee organisaties zich hebben verenigd tot één nieuwe organisatie: het Evangelisch College. In dit Magazine treft u informatie aan
over de totstandkoming van deze nieuwe organisatie.
Onder de vlag van het Evangelisch College worden
de activiteiten van de EBS en van de ETA voortgezet. Ook over deze activiteiten wordt u in dit Magazine geïnformeerd, waardoor u goed op de hoogte
bent van de diverse opleidingen die het Evangelisch
College aanbiedt. Nieuw hierbij is dat de pastorale
opleidingen (voorheen van de ETA) vanaf 1 september
a.s. worden ondergebracht bij het onlangs opgerichte
Evangelisch Pastoraal Studiecentrum. Ook hierover
treft u in dit Magazine informatie aan.
We hopen dat u snel vertrouwd zult raken met de
nieuwe organisatie. Mocht u na het lezen van dit
Magazine er nog vragen over hebben, aarzelt u dan
niet om contact met ons opnemen. We helpen u dan
graag verder.
Met de bede dat het Evangelisch College de
komende jaren voor velen tot zegen mag zijn tot opbouw van Gods Koninkrijk en tot eer van onze Heer,
besluiten we dit voorwoord.

Inhoud
Introductie Evangelisch College
Vacatures
Nieuws van de scholen
• Evangelische Theologische Academie
• Evangelisch Pastoraal Studiecentrum
• Evangelische Toerusting School
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| 12

Colofon
Het Evangelisch College Magazine is een uitgave van
stichting Evangelisch College en komt voort uit samenvoeging van de EBS-Nieuwsbrief en het ETA-Bericht.
Het Magazine verschijnt jaarlijks tweemaal (in juni en in
december) en heeft met name tot doel te informeren
over de ontwikkelingen van de scholen binnen
het Evangelisch College.
Evangelisch College
Contactadres: Zonnebloemstraat 4,
3333 SW Zwijndrecht
Telefoon: 078-6190037
E-mailadres: info@evangelisch-college.nl
Website: www.evangelisch-college.nl
Het Evangelisch College is verantwoordelijk
voor de volgende scholen:

ETA

Evangelische Theologische Academie
Website: www.eta.nl
Bankrekening: 60 57 98

EPS

Evangelisch Pastoraal Studiecentrum
Website: www.pastoraat.nu
Bankrekening: 60 57 98

ETS

Evangelische Toerusting School
Website: www.ets-cursus.nl
Bankrekening: 58 43 95

Met hartelijke groet,
directie Evangelisch College

Sponsors
Dit eerste Evangelisch College Magazine is mede
mogelijk gemaakt door de volgende sponsors:
• Euryale ICT Dienstverlening
www.euryale.nl
• Merweboek
www.merweboek.nl
• Boerderij ‘De Verwondering’
www.boerenbedenbrood.nl
• Centrum voor Bijbelonderzoek
www.studiebijbel.nl

|4
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Bestuur
drs. ing. G. van Ginkel (voorzitter)
J.F. de Leeuw, MA (vice-voorzitter)
drs. S.T.N. van der Pols (secretaris)
C.J.M. van der Eerden (penningmeester)
P.F. Fernhout (tweede penningmeester)
P. van Hooidonk (lid)
J.J. Visser (lid)
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Introductie

Introductie Evangelisch College

Fusie tussen
EBS en ETA

Na enkele verkennende gesprekken
verhuisde eind december van 2009
de administratie van de Evangelische
Toerusting School (ETS) van Amerongen naar Zwijndrecht (of zoals de
voorzitter van de EBS het uitdrukte:
van A naar Z) en werd vanaf 1 januari
2010 de ETA voor de administratie van
de ETS verantwoordelijk.

Van samenwerken, naar
samengaan

Van samengaan, naar
Evangelisch College

Als lezer van dit Magazine bent u zeer
vermoedelijk bekend met de Evangelische Bijbelscholen (EBS) en/of met
de Evangelische Theologische Academie (ETA). Deze stichtingen en hun
scholen hebben sinds juli 2009 contact met elkaar over de vraag wat zij
voor elkaar kunnen betekenen. Sinds
dit eerste contact is er veel gebeurd.

Na een succesvol verloop hiervan en
na een aantal bestuursontmoetingen
werd al snel duidelijk dat een fusie in
het verschiet lag. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Juridische, fiscale, financiële, notariële
zaken komen hierbij aan de orde en
dit vraagt de nodige tijd. Maar nu is
het dan zover: per 1 september 2011

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door beide bestuursvoorzitters, J.F. de Leeuw (links) en G. van Ginkel (rechts).
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Eén organisatie; drie scholen;
meerdere opleidingen
fuseren stichting Evangelische
Bijbelscholen en stichting Evangelische Theologische Academie met
elkaar en vormen samen vanaf die
datum een nieuwe organisatie:
stichting Evangelisch College.

Van Evangelisch College,
naar Bijbelgetrouw onderwijs
De nieuwe stichting heeft (net als stichting EBS en stichting ETA) als grondslag
de Bijbel, hetgeen statutair uitgewerkt
en verankerd ligt in een geloofsbelijdenis die is gevormd door het laten
samensmelten van de geloofsbelijdenissen van de beide voorgaande
stichtingen. Het doel van stichting
Evangelisch College is om op basis van
deze grondslag en geloofsbelijdenis
Bijbelgetrouw onderwijs aan te bieden.

Eén organisatie; drie scholen;
meerdere opleidingen
Het Evangelisch College wordt als
nieuwe organisatie verantwoordelijk
voor drie scholen:

Financieel gezond
Het Evangelisch College is zich
bewust van het belang van gedegen
Bijbel(getrouw)onderwijs in Nederland
en zet zich daarom in om dit onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken
door middel van een rijk aanbod aan
opleidingen en opleidingslocaties in
Nederland. Hierbij wordt er naar gestreefd de studiekosten zo laag mogelijk te houden, zodat zoveel mogelijk
mensen van de opleidingen gebruik
kunnen maken. Hierdoor kunnen immers al deze studenten en cursisten
met de opgedane kennis dienstbaar
zijn in hun eigen omgeving, tot opbouw van Gods Koninkrijk. Op basis
van een verantwoord financieel beleid, zonder winstoogmerk, probeert
het Evangelisch College invulling te
geven aan haar dienstverlenende
missie. In de praktijk betekent dit, dat
de uitgaven van de school niet geheel
gedekt worden door de inkomsten;
ongeveer 85% van de kosten worden
gedekt door het studiegeld. Dat de

ETA

Evangelische Theologische Academie

EPS

Evangelisch Pastoraal Studiecentrum

ETS

Evangelische Toerusting School

Deze scholen bieden, als onderdeel van het Evangelisch College,
een veelheid van opleidingen aan,
verschillend van inhoud, studieduur,
en niveau. Informatie over het totale
opleidingsaanbod kunt u lezen in de
Onderwijsbrochure 2011-2012 en
via de nieuwe website:
www.evangelisch-college.nl. In dit
Magazine wordt u nader geïnformeerd over het laatste nieuws en de
ontwikkelingen van de drie scholen.

ETA en EBS toch al vele jaren hebben
mogen bestaan, komt door de trouwe
steun van (oud-)studenten, betrokkenen en kerken/ gemeenten die de
overige 15% opbrengen in de vorm
van vrijwilligerswerk, giften en legaten.
Hierdoor kan het werk voortgang blijven vinden, zoals we reeds vele jaren
mogen ervaren.
Wij hopen dat u samen met ons wilt
(blijven) investeren in Bijbelgetrouw
onderwijs. Mocht u nog geen donateur zijn en het verlangen hebben ook

financieel bij te willen dragen, dan
verwijzen wij u graag naar onze website: www.evangelisch-college.nl waar
u uw donatie kenbaar kunt maken.
Met elkaar kunnen we zo bouwen aan
Gods Koninkrijk, tot eer en glorie van
Zijn Naam.

Bestuur Evangelisch College
Bij de drie scholen gaat het om een
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor
in totaal 1300 studenten/ cursisten,
verspreid over ongeveer 50 leslocaties
in Nederland, met circa 70 freelance
docenten en 14 kantoormedewerkers
(deeltijds en voltijds). De vraag doet
zich dan voor: wie zijn degenen die
de bestuurlijke verantwoordelijkheid
hiervoor op zich durven nemen? Er
zijn zeven personen die zich voor deze
taak beschikbaar hebben gesteld, allen
afkomstig uit het bestuur van stichting EBS en stichting ETA: de heer drs.
ing. G. van Ginkel (voorzitter), de heer
J.F. de Leeuw, MA (vice-voorzitter),
mevrouw drs. S.T.N. van der Pols
(secretaris), de heer C.J.M. van der
Eerden (penningmeester), de heer P.F.
Fernhout (tweede penningmeester),
de heer P. van Hooidonk en de heer
J.J. Visser.
Met het noemen van deze namen
missen we twee namen van bestuursleden die in het verleden
actief zijn geweest voor respectievelijk stichting EBS en stichting ETA,
namelijk de heren Jongenburger en
Pellikaan. Op 18 januari van dit jaar
hebben we van Huib Jongenburger
afscheid genomen als bestuurslid;
zijn privé werkzaamheden maakten
het helaas niet langer mogelijk zijn
bestuursfunctie voort te zetten. En
met ingang van 1 september a.s.
treedt Bas Pellikaan als bestuurslid
terug in verband met maximalisering
van het aantal bestuursleden voor
stichting Evangelisch College. Beide
bestuursleden willen we graag van
harte bedanken voor hun trouwe inzet die zij de afgelopen jaren hebben
getoond!
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Introductie
Bestuursvoorzitters aan het woord

De Evangelische Theologische Academie staat al ruim
25 jaar voor evangelisch theologisch onderwijs op
HBO-niveau. In een tijd van afnemende Bijbelkennis
is Bijbelgetrouw onderwijs meer dan ooit nodig om
geestelijk staande te blijven. Gebrek aan kennis maakt
christenen en de gemeente kwetsbaar en vatbaar voor
dwaalleer. Gezond geestelijk leven vereist daarom
gezonde en gedegen kennis van Gods Woord. In het
bijzonder voor hen die in kerk of gemeente geroepen
zijn tot leidinggeven.
De ETA is klein begonnen en na ruim 25 jaar uitgegroeid tot een opleidingsinstituut met zo’n 200

studenten. Dankbaarheid aan God overheerst als ik
terugdenk aan Zijn trouw al die jaren.
We zijn blij dat we nu binnen het kader van het Evangelisch College een nog breder aanbod van onderwijs
mogen aanbieden.
Moge de Here ons zegenen in wijsheid en kennis van
Zijn Woord.

drs. ing. G. van Ginkel,
huidig voorzitter van de ETA en per 1 september 2011
voorzitter van het Evangelisch College

In een tijd van afnemende Bijbelkennis
is Bijbelgetrouw onderwijs meer dan ooit nodig
om geestelijk staande te blijven.
Zo’n vijftig jaar geleden ging de evangelist Jan Kits sr.
van start met de zaterdag Bijbelschool op het Brandpunt in Doorn. Met deze laagdrempelige cursus wilde
hij christenen uit alle kerken en kringen toerusten
in hun persoonlijk geloofsleven en de mogelijkheid
bieden de Bijbel beter te leren kennen. Deze cursus
groeide uit tot een vierjarige opleiding die werd gegeven op negen zaterdagen in het jaar in het hele land
op tientallen plaatsen aan meer dan duizend cursisten.
Aanvankelijk gebeurde dat onder de naam van Brandpunt Bijbel School (BBS) en later - tot op dit moment
- onder de naam Evangelische Toerusting School
(ETS). In 1972 volgde de oprichting van de stichting
Evangelische Bijbel School (EBS), waarvan br. Jan Kits
sr. eveneens één van de initiatiefnemers was. Het was
dan ook voor de hand liggend dat op enig moment
de BBS werd ondergebracht bij de Stichting EBS. De
driejarige dagopleiding van de EBS werd aanvankelijk
eveneens op het Brandpunt in Doorn gegeven, dat
tevens als internaat voor de studenten werd gebruikt.
Gaandeweg ontwikkelde deze opleiding zich tot een
vierjarige opleiding theologie. In 1992 werd de EBS
de eerste Bijbelschool in Nederland met een officiële
HBO-erkenning, die de naam Evangelische Theologische Hogeschool (ETH) kreeg. In 1995 verhuisde de
ETH naar Veenendaal en in 2004 kon de ETH worden
ondergebracht bij de Christelijke Hogeschool Ede. De
EBS bleef echter bestaan met als belangrijkste activiteit
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het tegen zo laag mogelijke kosten aanbieden van de
ETS-cursus. Hiervoor werd tijdelijke kantoorruimte
gehuurd in Amerongen.
Na een periode van anderhalf jaar intensief samenwerken met de Evangelische Theologische Academie
(ETA), kunnen wij u dan ook tot ons genoegen melden
dat met ingang van het nieuwe schooljaar, beide
stichtingen fuseren tot een nieuwe rechtspersoon, de
stichting Evangelisch College.
Wij kunnen ons indenken dat alle naamsveranderingen
van de afgelopen decennia u een beetje beginnen te
duizelen. Maar weest u er van overtuigd dat één naam
nooit zal veranderen, en dat is de naam van de Heiland, die God ons gaf in Zijn Zoon, tot behoud van een
ieder die gelooft, de naam van de Here Jezus Christus!
(1Tim.2:3-6). Deze naam willen wij bekend maken,
totdat Hij komt!
Tenslotte wil ik onze donateurs, stafmedewerkers,
docenten, directies en bestuursleden bedanken die
gedurende de achter ons liggende jaren dit werk
trouw en vaak met grote opofferingsgezindheid hebben ondersteund. Graag blijven wij in de toekomst ook
daarop rekenen.

J.F. de Leeuw, MA
huidig voorzitter van de EBS en per 1 september 2011
vice-voorzitter van het Evangelisch College
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Organisatie en personeel
Organisatorisch komt het Evangelisch College er per 1 september 2011 als volgt uit te zien:
Bestuur stichting Evangelisch College

drs. C. van Nes • algemeen directeur

K.J. van Nes, MA • adjunct-directeur | opleidingen

Evangelische
Theologische Academie

J. Kranendonk, BA • adjunct-directeur | financiën

Evangelisch
Pastoraal Studiecentrum

Evangelische
Toerusting School

drs. M. Visser • coördinator

drs. H. van Nes • coördinator

C.H. van den Berge • coördinator

drs. ing. N. Witkamp • academische zaken

H.P. Vonk, BA • medewerkster

L. Stehouwer, BA • cursusinhoud

H.J. ten Voorde, MA • praktijk-leergedeelte

E.M. van Lingen, MA • administratie

M. van den Herik, BSc • administratie

+ (freelance) docenten

+ (freelance) docenten

drs. J.M. Abrahamse • afstandsonderwijs
P.A. Hellenthal • administratie
+ (freelance) docenten

Vanaf september 2011 zijn er bij het Evangelisch College de volgende vacatures:

Vacatures
Docenten komen in dienst van het
Evangelisch College, voornamelijk
ten behoeve van de Evangelische
Theologische Academie. De dienstbetrekking omvat met name de
volgende werkzaamheden:

Docent Oude Testament
Docent Nieuwe Testament
Docent Praktische Theologie
Functie-eisen
• Universitaire opleiding in de theologie
• Goede didactische en communicatieve
vaardigheden, zowel mondeling als
schriftelijk
• Lesgevende ervaring binnen het
vakgebied

• Lesgeven op de diverse leslocaties
van het deeltijdonderwijs.
• Het inhoudelijk verzorgen van
(digitale) tentamens en opdrachten.
• Het ‘up-to-date’ maken en houden
van de door de ETA ontwikkelde
studiemodulen.
Een deel van de werkzaamheden vindt plaats op het kantoor
in Zwijndrecht en een ander deel
wordt thuis en op de betreffende
leslocaties verricht.

Gezien de identiteit van het Evangelisch College dient de kandidaat
van harte in te stemmen met de
geloofsbelijdenis van de stichting
en (kerkelijk) actief te zijn binnen de
evangelische beweging.
Omdat het Evangelisch College een
non-profit organisatie is die niet
door de overheid wordt gesubsidieerd, dient men er rekening mee
te houden dat, hoewel het om een
betaalde functie gaat, de primaire en

(0,2 - 0,4 FTE)
(0,2 - 0,4 FTE)
(0,2 - 0,4 FTE)

secundaire arbeidsvoorwaarden niet
marktconform zijn en de salariëring
als zodanig niet beschouwd kan worden als hoofdbron van inkomsten.
Qua vakantieregeling kan grotendeels uitgegaan worden van de
reguliere onderwijsvakanties.

Sollicitatieprocedure
Solliciteren op één van de functies
kan door middel van het opsturen
van een motivatiebrief met CV
naar de algemeen directeur van het
Evangelisch College, drs. C. van
Nes, Zonnebloemstraat 4, 3333 SW
Zwijndrecht. Op basis hiervan ontvangt men al dan niet een uitnodiging voor een gesprek.

Boerderij “De Verwondering”

de Studiebijbel op internet!
Dé bron van informatie

Internetversie van
de Studiebijbel:

”Van harte
aanbevolen.”
Ron van der Spoel

1. Meer dan 35.000 pagina’s
eigentijds, Nederlands,
bijbelgetrouw commentaar
bij de Bijbel, van academisch niveau
2. Schrijf uw opmerkingen in de
Studiebijbel en gebruik die bij uw
bijbelstudies, colleges, preken e.d.
3. Kopiëren/plakken
4. Zoeken in bijbelboeken, woordstudies, commentaren, artikelen,
noten, eigen aantekeningen
5. Veel verwijzingen in woordstudies,
noten, artikelen

Anderen schrijven:
”De excursen zijn
zeer gedegen uitgewerkt en
bevatten een goudbron aan
informatie. Alleen al het lezen
van enkel deze gedeelten geeft
de lezer een immens inzicht.”

”Dus van harte aanbevolen
voor de leergierige discipelen
van Gods Woord!”

Landelijk Rust Ruimte

”Een boeiende samenstelling van
een unieke interlineair en een
gedegen commentaar. (…)”


Boerenbed & Brood / Groepsaccommodatie

”Zelfs ten opzichte van Williamsons bekroonde commentaar
bevalt de Studiebijbel me zeer
goed omdat die vollediger,
diepgaander en toepasbaar is.”


In het Groene Hart (ZH)


1-14 personen


2 of 4 p. kamers + eigen sanitair

Meehelpen bij de koeien


Schitterend fiets-/wandelgebied

www.studiebijbel.nl
Nu slechts e 9,95 per maand.

Jan & Hermineke Vonk, Goudriaan (ZH),
0183-588088 | www.boerenbedenbrood.nl

Kijk ook eens op de website onder Acties.

Rene Gutteridge
ISBN 9789057871450
312 pagina’s ¤ 18,90

Y
&B

Wonderbaarlijk
Gemaakt

d

Het wonder van het menselijk
lichaam in relatie tot het
Lichaam van Christus

W
d b
lijk G
k

Philip Yancey
& Paul Brand
MERWEBOEK

Het stadje Marlo, met zijn rustige,
hechte gemeenschap, is een
ideale woonplaats… totdat iemand
persoonlijke gesprekken op het
internet begint te plaatsen, waar
iedereen ze kan lezen – woord
voor woord. Relaties raken verstoord, geweld en achterdocht
nemen toe als koortsachtig naar
de dader(s) wordt gezocht.
Een pageturner van een thriller

NIEUW

Philip Yancey
& Paul Brand
Wonderbaarlijk
gemaakt
Een indrukwekkend boek over het
menselijk lichaam als beeld van
het Lichaam van Christus, de kerk

ISBN 9789057871511
¤ 13,90 172 pag.

W

NIEU

proefnummer 2011

WOORDELIJK

kwartaalgids bij de Bijbel
woord voor woord
woorden van waarde
elk kwartaal dagelijkse overdenkingen
met verwerkingsmateriaal voor gebruik
in groepen en een preekschets

Woordelijk

Rene Gutteridge
RUSTELOOS KWAAD

Kwartaalgids bij de Bijbel

Thema: zegen
overdenking • verwerking • verkondiging

GRATIS proefnummer via
www.woordelijk.info
www.soteria.nl
of bel 0184-410224

SOTERIA
evangelische theologische
bezinning
voor christenen die
willen nadenken

www.merweboek.nl • www.luisternaarjezelf.net

www.woordelijk.info

•

www.soteria.nl

Nieuws van de scholen

ETA

Evangelische
Theologische
Academie
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Opleiding Pastorale Hulpverlening
wordt ondergebracht in het
Evangelisch Pastoraal Studiecentrum
Sinds 2005 biedt de ETA de 3-jarige opleiding Pastorale Hulpverlening (voorheen: opleiding Pastoraal Werker)
aan op HBO-niveau. Met de introductie van het Evangelisch College wordt deze opleiding verzelfstandigd en
ondergebracht in het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum (EPS). De opleiding zal ook volgend collegejaar
weer worden aangeboden in Zwijndrecht (vrijdagmiddag en -avond) en in Steenwijk (zaterdag). Daarnaast zal
het EPS regelmatig studiedagen en studieweekenden organiseren voor pastoraal werkers. Op de volgende
pagina leest u meer over de doelstellingen van het EPS.

Leslocatie Deventer
verhuist naar Amersfoort

Wijziging leslocatie
in Rotterdam

Met ingang van het collegejaar 2011/2012 zal de leslocatie
in Deventer verhuizen naar Amersfoort, waar de lessen
zullen worden aangeboden in het gebouw van de Evangelische Hogeschool. De reden voor deze verhuizing is de
wens om de opleiding meer centraal in Nederland aan te
bieden, waardoor de opleiding voor meer mensen toegankelijker wordt. De nieuwe locatie is zowel per auto als per
openbaar vervoer goed bereikbaar.
In Amersfoort gaat de ETA op een aantal zaterdagen de
volgende deeltijd-opleidingen aanbieden:

De huidige leslocatie op de donderdagavond in Rotterdam verhuist met ingang van het nieuwe collegejaar
naar een nieuwe leslocatie, namelijk de Openhofkerk in
Rotterdam Ommoord. De nieuwe locatie is zowel per
auto als per openbaar vervoer goed bereikbaar.
De opleiding Systematische Theologie, die de afgelopen
jaren in Rotterdam werd aangeboden, verhuist naar
de vrijdagmiddag/-avond in Zwijndrecht.

B
 ijbelse Theologie (= eerste en tweede jaar van de
opleiding Bachelor Theologie)
P
 raktische Theologie (= vijfde jaar van de opleiding
Bachelor Theologie)
1 -jarige Kaderopleiding voor leidinggevenden

Nieuw! Toerustingscursus ‘Kringleiderschap’
In het collegejaar 2011-2012 zal de ETA de toerustingscursus kringleiderschap introduceren. De cursus omvat
4 lesavonden waarin o.a. onderwerpen als gesprekstechniek, groepsdynamica, Bijbelstudiemethoden, verantwoord Bijbelgebruik en pastorale vaardigheden worden
behandeld. De cursus zal op aanvraag gehouden worden
in plaatselijke kerken/gemeenten en ook opengesteld
worden voor externe geïnteresseerden. Houdt de website
(www.eta.nl) in de gaten voor meer informatie, of neem
contact op via info@eta.nl.

5e editie van Marturia
verschijnt binnenkort
Marturia is een gratis te verkrijgen e-magazine over de
vroege Kerk. Dit magazine
wordt door de ETA uitgegeven met als doelstelling te
getuigen van het christendom van de eerste eeuwen
tot inspiratie van de Kerk van
vandaag. Eind juni komt de
vijfde editie uit van Marturia
waarin aandacht zal worden
besteed aan het thema
‘gnostiek’.

Zie: www.marturia.info voor
meer informatie en meldt u
daar aan om voortaan gratis
per e-mail het digitale
e-magazine te ontvangen.

10
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EPS

Evangelisch
Pastoraal
Studiecentrum

EPS in het kort:
Als onderdeel van het Evangelisch College biedt het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum
(EPS) een unieke 3-jarige opleiding Pastorale Hulpverlening aan op HBO-niveau. De opleiding kenmerkt zich door een combinatie van Bijbelse theologie en pastoraat. Naast deze
opleiding organiseert het EPS studiedagen en studieweekenden.

Tweegesprek met Henriëtte van Nes en
Hermineke Vonk, verantwoordelijken voor het EPS
Wat doet het Evangelisch
Pastoraal Studiecentrum (EPS)?
Henriëtte: We zien dat in de kerken en gemeenten (en daarbuiten)
de vraag naar pastorale hulp steeds
groter aan het worden is. Natuurlijk
kunnen mensen in nood naar de reguliere hulpverleningsinstanties, maar
de begeleiding die daar wordt aangeboden vertrekt niet vanuit de geloofsbasis. De hulpverlener die vanuit zijn/
haar christelijk geloof mensen kan
begeleiden heeft juist zoveel meer te
bieden! We geloven dat God werkelijk
troost, herstel en hoop biedt. Bijbelonderwijs en toerusting van pastoraal
werkers is daarom zo belangrijk!
Hermineke: Hieruit is de opleiding
Pastorale Hulpverlening op HBOniveau ontstaan. Er kwam immers
steeds meer vraag naar een opleiding
die Bijbelse theologie en het verwerven van pastorale kennis en vaardigheden combineerde. Binnen het

Groepsaccommodatie

Evangelisch College Magazine
1e Jaargang
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Evangelisch College kan het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum zich nu
volledig toeleggen op deze taak.
Henriëtte: Naast de 3-jarige opleiding
Pastorale Hulpverlening die we aanbieden in Zwijndrecht en Steenwijk,
organiseren we jaarlijks ook een aantal studiedagen en studieweekenden
over pastorale onderwerpen om ook
op deze wijze mensen toe te rusten
in hun taak als pastoraal werker.
Hermineke: Voor het collegejaar
2011-2012 staan de volgende studieweekenden gepland:

1 8 & 19 november 2011:
Persoonlijkheid en Pastoraat
2
 0 & 21 januari 2012:
Bevrijdingspastoraat
1 6 & 17 maart 2012:
Basispastoraat

Henriëtte van Nes

De compleet verzorgde weekenden
inclusief overnachting (2- of 4-persoonskamers), worden aangeboden in
de groepsaccommodatie van boerderij ‘De Verwondering’ in Goudriaan. De
opzet is kleinschalig met maximaal 18
deelnemers. De weekenden beginnen
vrijdagavond en duren tot zaterdagavond. Het weekend is compleet verzorgd, inclusief overnachting (2 of 4
persoonskamers). Uit ervaring blijkt dat
een dergelijk weekend een ideale setting is om pastorale teams uit kerken/
gemeente toe te rusten.
Henriëtte: Voor de Evangelische Toerusting School (ETS) zullen we volgend
collegejaar ook drie landelijke studiedagen ‘basispastoraat’ gaan verzorgen.
Hermineke: Op al deze manieren
hopen we dat het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum een vruchtbare
bijdrage mag leveren aan het opleiden
en toerusten van pastoraal werkers.

Hermineke Vonk
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Terugblik studiedag
bevrijdingspastoraat
Zaterdag 26 maart jl. werd in Dordrecht een studiedag over
‘bevrijdingspastoraat’ gegeven. Vanuit de Bijbel werd uitleg
gegeven over verschillende aspecten van het bevrijdingspastoraat.
Allereerst werd de oorzaak van demonische gebondenheid
besproken. Hoe weten we of iemand demonisch gebonden is en hoe kan dit zijn ontstaan? De tweede lezing ging
dieper in op de rechtsgronden van gebondenheid. Hierbij
stond de vraag centraal waarom iemand demonisch gebonden kan zijn. Wat is satans recht om er te zijn? En vervolgens is dan de vraag hoe die rechtsgronden opgeheven
kunnen worden. In het laatste deel werd ook het ‘praktisch’
wegsturen in de naam van Jezus behandeld. Hierbij werd
uitleg gegeven aan de deelnemers hoe ze bevrijdingspastoraat gestalte kunnen geven in hun eigen pastorale hulpverleningscontext. Diverse mogelijke oorzaken van demonische gebondenheid werden op de dag toegelicht. De reden
dat satan in iemands leven is gekomen, kan zijn door eigen
schuld of door anderen. Als iemand bijvoorbeeld bewust
continu zondigt en zich in laat met occulte zaken of onreinheid, ontstaat er als het ware ‘een bres in de stadsmuur
van iemands leven’. Satan kan zodoende ruimte innemen in
iemands leven. In de Bijbel lezen we dat God zijn volk waarschuwt om zich niet in te laten met dit soort zaken. Door de
komst van Jezus is er een mogelijkheid gekomen bevrijd te
worden van gebondenheid.

Het bevrijdingspastoraat is echter (slechts) een klein onderdeel van het hele pastorale werk. Bij bevrijdingspastoraat
is het altijd belangrijk om eerst ‘schoon schip’ te maken.
Satan en zijn demonen laten zich niet zomaar wegsturen
als er nog geen vergeving is gegeven, onreine zaken niet
zijn verwijderd uit het leven en/of andere hobbels nog niet
opgeruimd zijn. Vervolgens kunnen de demonen bij naam
worden genoemd, zodat zij zich aangesproken weten.
In naam en autoriteit van de Here Jezus mogen ze dan
weggestuurd worden naar een plaats die Hij verkiest. Soms
gebeurt dit met manifestaties.
Ik vind het belangrijk dat deze studies gegeven worden. We
worden vanuit de Bijbel gewaarschuwd voor de realiteit
van satans macht. Er is ook een toenemende hulpvraag van
mensen die te maken hebben met demonische gebondenheid. Helaas kunnen kerken en pastoraal werkers vaak
weinig betekenen voor deze mensen, omdat ze onvoldoende kennis hebben op dit gebied. Gedegen onderwijs
vanuit Gods Woord is daarom noodzakelijk om mensen toe
te rusten voor een taak in het bevrijdingspastoraat.
Deelneemster studiedag bevrijdingspastoraat
5
 november 2011: Studiedag bevrijdingspastoraat

We worden vanuit
de Bijbel gewaarschuwd
voor de realiteit van
satans macht.
Studiedag bevrijdingspastoraat in Dordrecht
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School

NIEUW! Jaarlijks drie
praktijkgerichte studiedagen
In aanvulling op het huidige cursuscurriculum dat in vier
jaar alle Bijbelboeken behandelt, gaat de ETS vanaf aankomend cursusjaar drie landelijke praktijkgerichte studiedagen
toevoegen aan het programma. Hiermee wordt invulling
gegeven aan de wens om de ETS meer toerustend en praktijkgericht te maken, zonder daarbij afbreuk te doen aan het
huidige unieke karakter van de cursus. De ETS blijft zoals ze
is: de Bijbelschool voor iedereen die de Bijbel beter willen
leren kennen, begrijpen en toepassen. Maar voor de cursisten die ook meer praktisch toegerust willen worden, gaat de
ETS nu ook jaarlijks drie landelijke studiedagen aanbieden.
Deze studiedagen zullen op drie zaterdagen aangeboden gaan worden in Veenendaal. Op deze manier kunnen
cursisten van de ruim 45 cursuslocaties in Nederland elkaar
ontmoeten.

	 Elk cursusjaar zal er een ander (praktijkgericht)
thema/onderwerp centraal staan op de studiedagen:
■ Jaar 1 Kringleiderschap
betreft leidinggeven, in het bijzonder aan kringen
■ Jaar 2 Pastoraat 1
betreft pastorale vaardigheden
■ Jaar 3 Woordverkondiging
betreft prediking en Bijbelstudie
■ Jaar 4 Pastoraat 2
betreft inleiding ethische dilemma’s

In het cursusjaar 2011-2012 staat het thema/onderwerp
van jaar 2 (Pastoraat 1) op het programma. Het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum zal deze drie studiedagen
verzorgen. De data hiervoor zijn (onder voorbehoud):

Evangelisch College Magazine
1e Jaargang
Juni 2011

Zaterdag 26 november 2011
Zaterdag 11 februari 2012
■ Zaterdag 9 juni 2012

■

■

Met de toevoeging van de drie studiedagen wordt er ook
een nieuw ETS-diploma geïntroduceerd: het diploma
‘Assistent gemeentewerker’. Dit diploma wordt verkregen
wanneer een cursist aan het einde van de vier cursusjaren
een voldoende heeft behaald voor de tentamens over het
Oude en Nieuwe Testament, heeft
deelgenomen aan de studiedagen en een voldoende heeft
gehaald voor de daarbij behorende praktijkopdrachten.
Het diploma geeft aan dat iemand beschikt over een ruime
Bijbelkennis en in staat is deze kennis in praktijk te brengen
in het (basis)pastoraat, het kringleiderschap en het verzorgen van een Bijbelstudie.
Aan het bijwonen van studiedagen zijn voor ETS-cursisten
geen extra kosten verbonden, omdat het integraal deel uit
maakt van de cursus. In verband met de organisatie van
deze dagen is het wel nodig zich hiervoor aan te melden;
deze aanmelding gaat via de website. Zoals hierboven aangegeven, moeten er voor het diploma ‘Assistent gemeentewerker’ een aantal praktijkopdrachten worden gemaakt. De
(administratieve) kosten hiervoor bedragen jaarlijks € 25,-.
Ook niet-ETS-cursisten kunnen zich aanmelden voor de
ETS-studiedagen. Voor hen bedragen de aanmeldingskosten per studiedag € 17,50. Registratie en betaling gaat via
de website van de ETS: www.ets-cursus.nl.
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y (boven) groepsportret y replica Ark in het Timapark

y waterval van de Banias

Verslag: Met de ETS naar Israël...
Van 21 maart tot en met 1 april 2011
is een groep (huidige en oud-) ETScursisten, familieleden en vrienden, in
totaal 22 personen, naar Israël geweest. Een rondreis die werd gekenmerkt door het ervaren van Gods
zegen en tegenwoordigheid, zowel
binnen de groep als tijdens de ontmoetingen met anderen. Daarnaast
waren er ook veel momenten van
emotie, ontspanning en plezier.
Tijdens de eerst vijf dagen was er zeer
veel regen. Het effect hiervan was
ook merkbaar bij de waterval van de
Banias; twee weken ervoor een klein
stroompje en tijdens ons bezoek een
kolkende watermassa. Een zegen voor
het land!

De plaatsen rond het Meer van Galilea
werden bezocht, net als de Golan
hoogvlakte, Jeruzalem, Via Dolorosa,
Olijfberg, Gethsemane, Masada,
Negev, Ein Avdat, Eilat, een Arabische
christengemeente in Jeruzalem en
veel meer dan te noemen is in dit
korte verslag. Ook het lezen van de
Bijbelgedeelten gaf een ander perspectief op zowel de bezochte plaats
als de gelezen Bijbeltekst.
Zeer bijzonder was de rondleiding met
een Messiaanse Joodse gids in het
Timapark waar de groep tekst en
uitleg kreeg bij een replica van de
tabernakel.
Tijdens een korte evaluatie werd door
de groep onder andere als hoogte-

punten genoemd: avondmaal vieren in
de graftuin en het daar in verschillende
talen zingen van het lied ‘U zij de
glorie’ samen met andere daar aanwezige groepen. Juist in de lijdenstijd was
dit een bijzondere ervaring.
Onvergetelijk was een onverwachte
ontmoeting die plaatsvond op de
Sionsberg met een voorganger van
een Messiaanse gemeente.
Het was een zeer waardevolle reis,
waarin God duidelijk Zijn sporen heeft
nagelaten in geloof en leven van de
deelnemers.
Paul van Hooidonk
reisleider / bestuurslid
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ETS

Oprichting ‘Van Beek Studiefonds’
In de ETS-Nieuwsbrief van december 2010 heeft u kunnen lezen hoe Freek en Toos van Beek als oud-EBS-ers een
legaat aan de EBS hebben geschonken. Zij hebben dit gedaan als blijk van dank vanwege de belangrijke rol die de
(opleiding van de) EBS in hun leven heeft gespeeld. Het bestuur van de EBS heeft naar aanleiding hiervan besloten een
deel van dit legaat een specifieke bestemming te geven, namelijk voor de oprichting van het “Van Beek Studiefonds”.
Dit fonds is bedoeld om hen tegemoet te komen voor wie het om financiële redenen niet mogelijk is de 4-jarige
Bijbelcursus van de ETS te volgen. Het fonds helpt in dergelijke gevallen door een deel (maximaal de helft) van de
cursuskosten uit het fonds te bekostigen. Voor wie meer wil weten over het studiefonds, verwijzen we naar de
website: www.ets-cursus.nl (zie bij Kosten en betalingen).

Nieuwe cursuslocaties in Den Helder,
Groningen, Hilversum en Rotterdam
Ook dit jaar breidt het aantal cursuslocaties van de ETS zich weer verder uit. De volgende locaties worden aan het
aanbod van cursuslocaties toegevoegd:

■ Den Helder
Locatie: ‘Het Lichtbaken’, Baljuwstraat 3a
Dag: 3e of 4e zaterdag van de maand
Docenten: Jasperina Dijkstra en John Veldhuis

■ Hilversum
Locatie: n.n.b.
Dag: 2e en 4e donderdag van de maand
Docenten: Martin Penning en n.n.b.

■ Groningen
Locatie: Vrije Baptistengemeente Groningen,
Snelliusstraat 89, Dag: n.n.b.
Docenten: Wim Stoorvogel en Wim Miedema

■ Rotterdam
Locatie: ‘De Weerhaan’, Gerard Scholtenstraat 128
Dag: 2e en 4e woensdagavond van de maand
Docenten: Gerard Lock en Adrian Boogaard

Evaluatie
cursusjaar
2010-2011
In de maanden maart en april heeft
de ETS een uitgebreide online
cursus-evaluatie gehouden onder
haar ruim 1100 cursisten. In totaal
kwamen er 412 reacties binnen.
De uitslagen zijn zeer bemoedigend.
De cursus wordt als zeer positief
ervaren en goed beoordeeld, zoals
uit de weergegeven statistieken valt
af te leiden.
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Hoe waardeert u de lessen van de ETS?
(1= heel slecht; 10 is heel goed)
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Geef aan in hoeverre de ETS voor u ‘presteert’ op de volgende gebieden:
350

■ Geloofsopbouwend

300

■ Praktische geloofstoerusting
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■ Interkerkelijk karakter
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 eert de Bijbel (beter) begrijpen
■L
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■ Heeft voldoende niveau

0

 oldoet aan verwachtingen(en)
■V
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Matig
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Zeer goed

Een aantal willekeurige reacties van cursisten n.a.v. de evaluatie:
Ik heb veel aan deze cursus en ga er iedere keer graag heen
en ga altijd weg met een goede zin om verder te gaan in
mijn relatie met God.

Een zeer tevreden cursist .. jammer dat ik het niet eerder heb
gevolgd.. jaren eerder.
Ga zo door, en ik wens jullie Gods zegen over jullie werk.

Ik ontdek dingen die ik nog niet eerder opgemerkt heb.
En ik lees nu in 4 jaar voor het eerst de hele Bijbel een
keer door.
We zijn echt erg tevreden met de cursus!! We zijn zo blij dat
de Heilige Geest ons zo geleid heeft om deze cursus te gaan
doen. We merken dat we o.a. door de cursus de Bijbel heel
anders zijn gaan lezen. Gewoon puur zoals het geschreven is,
niet met alle dogma’s erin gepropt. En de docenten spreken
ook allemaal vanuit hun eigen geloof en dat stimuleert heel
erg! Ons geloof is zeker versterkt!! Super bedankt allemaal!

Mijn dank is groot, voor het vele werk wat achter de schermen is verricht om dit cursusjaar goed te laten verlopen.
Er is zeer hard gewerkt. Bedankt.
Wat ik als zeer goed beleef, is het interkerkelijk karakter van
deze cursus en dat de stromingen binnen de kerken “heel”
worden gelaten.

De contacten die ik als contactpersoon heb met de ETS zijn
prettig en heel persoonlijk, ook al kennen we elkaar verder
niet.

Ik raadpleeg de website regelmatig. Goed toegankelijk en de
informatie is “to the point”. Het cursistenportaal is een welkome aanvulling. Het cursusmateriaal ziet er goed verzorgd
uit en bevat goede en voldoende informatie. Ik heb in het
begin een keer telefonisch contact gehad en ben tot volle
tevredenheid geholpen.

Ik ben erg blij met de ETS. Het helpt mij in mijn praktisch
bezig zijn met Bijbelstudie en zo in het dienen van God.

Ik ben erg blij dat deze cursus bestaat en dat ik hieraan kan
deelnemen!

Het zit er bijna op voor mij (4e jaar), wat is de tijd gevlogen.
Jammer, ik ga het zeker missen. Ik heb enorm genoten van
de cursusdagen.

Verrassend om in de preken herkenning te vinden over zaken
die besproken zijn in de lessen. God zij alle eer en dank voor
deze cursus waarin Hij me veel van Zichzelf laat ontdekken.

Overzicht advertenties Evangelisch College 2011-2012

NIEUW!

Het Evangelisch College komt voort uit een fusie
tussen stichting Evangelische Bijbelscholen en
stichting Evangelische Theologische Academie.

NIEUW!

Het Evangelisch College komt voort uit een fusie
tussen stichting Evangelische Bijbelscholen en
stichting Evangelische Theologische Academie.

● ETA-locaties
● EPS-locaties
● ETS-locaties

BIJBELONDERWIJS BIJ U IN DE BUURT

ETA Evangelische Theologische Academie
■

Opleidingen Theologie ■ HBO-niveau ■ www.eta.nl

EPS Evangelisch Pastoraal Studiecentrum
■

Opleiding Pastorale Hulpverlening ■ www.pastoraat.nu

ETS Evangelische Toerusting School
■

Bijbelcursus ■ 45 locaties in Nederland ■ www.ets-cursus.nl

Evangelisch College ■ www.evangelisch-college.nl

Heeft u het verlangen om vanuit de Bijbel
pastorale hulp te verlenen?

EPS: OPLEIDING PASTORALE HULPVERLENING
Als onderdeel van het Evangelisch College biedt het
Evangelisch Pastoraal Studiecentrum (EPS) een unieke
3-jarige opleiding Pastorale Hulpverlening op HBOniveau. De opleiding kenmerkt zich door een
combinatie van bijbelse theologie en pastoraat.
Naaste deze opleiding organiseert het EPS
studiedagen en studieweekenden.

EPS Evangelisch Pastoraal Studiecentrum ■ www.pastoraat.nu
078 - 6190037 | Zonnebloemstraat 4 | 3333 SW Zwijndrecht

078 - 6190037 | Zonnebloemstraat 4 | 3333 SW Zwijndrecht

NIEUW!

Het Evangelisch College komt voort uit een fusie
tussen stichting Evangelische Bijbelscholen en
stichting Evangelische Theologische Academie.

NIEUW!

Het Evangelisch College komt voort uit een fusie
tussen stichting Evangelische Bijbelscholen en
stichting Evangelische Theologische Academie.

Als onderdeel van
het Evangelisch College
biedt de ETA theologisch onderwijs
op HBO-niveau via deeltijden afstandsonderwijs.

ETA: OPLEIDINGEN THEOLOGIE
■

5-jarige opleiding Bachelor Theologie

■

2-jarige opleiding Bijbelse Theologie

■

1-jarige kaderopleiding

■

2-jarige HBO-Masteropleiding

■

3-jarige opleiding Pastorale Hulpverlening (EPS)

ETA Evangelische Theologische Academie ■ www.eta.nl
078 - 6190037 | Zonnebloemstraat 4 | 3333 SW Zwijndrecht

ETS: DE BIJBELSCHOOL BIJ U IN DE BUURT
Wilt u de Bijbel beter leren
kennen, begrijpen en toepassen?
geloofsopbouwend ■ 45 locaties
bekwame docenten ■ 1 zaterdag of
2 avonden per maand ■ lage cursusprijs
■

■

ETS Evangelische Toerusting School ■ www.ets-cursus.nl
078 - 6190037 | Zonnebloemstraat 4 | 3333 SW Zwijndrecht

