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Inleiding

Meditatief
Te wonderlijk
voor mij
Enige tijd geleden beluisterde ik
op de radio een interview met
de Rooms-katholieke priester
Antoine Bodar, naar aanleiding van
het aftreden van de vorige paus
Benedictus XVI (Joseph Ratzinger).
Bodar prees de theologische nalatenschap van Ratzinger en benadrukte dat hij persoonlijk veel van
de boeken van de aftredende paus
had geleerd. De journaliste, die zich
blijkbaar maar moeilijk kon voorstellen dat de geleerde Bodar nog iets
van een ander zou kunnen opsteken, reageerde verbaasd met: “Maar
u weet toch zelf ook wel het een
en ander?” De priester reageerde
ontnuchterend: “Ik weet ongeveer
niets!”
“Ik weet ongeveer niets … “ De
woorden zongen in mijn hoofd nog
lang na. Opmerkelijk dat een man
van een dergelijke stature zoiets
zegt. Als iemand al enige kennis
heeft, dan is het wel Antoine Bodar,
zou je denken. De man heeft een
werkelijk indrukwekkend CV. Na zijn
gymnasium studeerde hij Perswetenschappen, Geschiedenis (drs.),
Rechtswetenschap, Filosofie (dr.),
Kunstgeschiedenis (drs.), Literatuurwetenschap (drs.), en Theologie. Hij
was hoogleraar aan diverse faculteiten, is gewijd tot priester, en schreef
vele boeken. En toch … “Ik weet
ongeveer niets … “

Het mag ons dan verbazen, bij nader
inzien heeft Bodar helemaal gelijk.
Alhoewel hij veel heeft gestudeerd –
en zal blijven studeren – heeft hij de
meeste studies niet gevolgd en tegen alles wat er te weten valt, steekt
zijn kennis maar schril af. Realisme
leidt tot bescheidenheid. En als dat
voor hem al geldt …
Maar ik vermoed dat bij Bodar, als
gelovig mens, nog iets wezenlijkers meespeelt: het geloof in een
eeuwig wijze God, Wiens werken
onnaspeurlijk zijn. In het licht van
de grootheid en wijsheid van God
verbleekt al ons menselijk weten en
kunnen. Besef van eigen zwakheid
leidt tot nederigheid.
Wie meent enige reden tot zelfverheffing te hebben richting God of
de naaste, heeft nog maar weinig
besef van Gods grootheid, noch van
de eigen miserabele toestand. Hoe
meer we de Schrift bestuderen, en
hoe meer we van God en onszelf
ontdekken, des te nederiger we –
als het goed is – worden. Dat is de
paradox. Alle theologiseren voorbij
komt Job tot de slotsom: “Zo heb ik
verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor mij zijn
en die ik niet weet.” (42:3; vgl. Job
37:5). Ons menselijk redeneren en
weten valt volledig in het niet bij
Gods wijsheid. Wie kan Gods raadsbesluit doorgronden? Wie begrijpt
Gods voorzienigheid? Waarom treft
het kwaad ook gelovigen? Wie durft
God ter verantwoording te roepen?
Wie begrijpt alles wat hem of haar in
het leven overkomt?

“Ik weet ongeveer niets!”
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Mei 2013

Zeker als het gaat om de echte
levensvragen, schiet onze kennis en
ons inzicht schromelijk tekort. De
poëet van Psalm 131 aanvaardt het
Mysterie: “HEERE, mijn hart is niet
hoogmoedig, mijn ogen zijn niet
trots, ook wandel ik niet in dingen
die te groot en te wonderlijk voor
mij zijn.” (vs. 1) Erkenning van het
onkenbare maakt nederig en klein,
maar brengt ook berusting: “Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot
stilte gebracht, als een kind dat de
borst ontwend is, bij zijn moeder,
mijn ziel is in mij als een kind dat
de borst ontwend is.” (vs. 2). In de
woeligheid en complexiteit van het
leven heeft de psalmist rust gevonden door aanvaarding van eigen
beperktheid en een stil vertrouwen
op God (vgl. vs. 3). Dat deze levenswijsheid meer en meer ons deel mag
worden!
drs. ing. Nathan Witkamp
academisch coördinator ETA
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Voorwoord
Deze editie van het EC Magazine zou ik willen meegeven de
titel ‘Met missie vooruit’. Wanneer u het Magazine leest, zult
u begrijpen waarom.
Tijdens onder meer een brainstormdag op 10 november
2012 in Het Brandpunt in Doorn (een bijzondere, historische
locatie; denk bijvoorbeeld aan de Brandpunt Bijbelschool,
de voorloper van de huidige ETS), hebben (oud)bestuursleden en directie nagedacht over de toekomst van het
Evangelisch College. Kunnen en mogen we als Evangelisch
College (EC), naast onze huidige activiteiten, nog meer
betekenen voor (het Koninkrijk van) onze Heer? Na divers
overleg en gebed is gekomen tot een vijfjarig beleidsplan (2013-2018), waarin staat vastgelegd welke koers de
komende tijd het EC mag gaan varen. Natuurlijk kunnen we
niet precies overzien wat er de komende vijf jaar allemaal
staat te gebeuren. Als zodanig beseffen we de betrekkelijkheid van dit plan. Maar het beleid geeft wel een richting,
een koers aan met als onderliggende accenten: verbreden,
verdiepen, verspreiden. Eén van de speerpunten van dit ambitieus vijfjarenplan is dat het EC meer missionair gericht wil
zijn. Een ander speerpunt is het uitbreiden van het onderwijs
ter ondersteuning van kerken en gemeenten, gericht op
het toerusten van gemeenteleden voor specifieke taken.
Zo heeft het bestuur aan de directie mandaat gegeven
nieuwe initiatieven te ontwikkelen en huidige activiteiten te
optimaliseren om zo christenen een divers pallet van goed,
Bijbelgetrouw onderwijs te kunnen aanbieden. Zo wil het
EC uitgroeien tot een opleidingsinstituut dat zoveel mogelijk
en zo goed mogelijk dienstbaar is tot toerusting van kerk en
gemeente.
De eerste concrete uitwerkingen van dit nieuwe beleidsplan
worden duidelijk als u dit Magazine doorleest: een 3-jarige
opleiding Missionair Werk, de oprichting van een werkgroep
Liturgie en een 1-jarige toerustingscursus Pastoraat zijn
nieuwe initiatieven waarover wij u graag informeren.
De ruimte voor dit voorwoord is te beperkt om ook de
andere ontwikkelingen van het EC te noemen. ‘Met missie
vooruit’; zo hopen we, na een goede zomerperiode, onder
Gods leiding verder te mogen gaan met de arbeid voor
Zijn Koninkrijk. Dat mede door deze arbeid het evangelie
verspreid en de gemeente van de Heer gebouwd mag
worden is hierbij nadrukkelijk onze wens en bede.

Namens de directie,
drs. Cees van Nes,
algemeen directeur
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Colofon
Het Evangelisch College Magazine is een uitgave
van stichting Evangelisch College. Het Magazine
verschijnt tweemaal per jaar 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
> www.evangelisch-college.nl
Het Evangelisch College is verantwoordelijk
voor de volgende scholen:

ETA

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

EPS

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

ETS

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

Bestuur
drs. M.J. de Haan (voorzitter)
ds. A.W. Mol (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)
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Nieuws over het Evangelisch College

haar organisatie Stichting Sarinha
richtte zij een christelijk onderwijscentrum op in midden Mozambique
en schrijft en geeft cursussen voornamelijk op het vlak van praktische
theologie en identiteitsontwikkeling.
Sinds 2011 verzorgt zij voor de ETS
op verschillende plaatsen de lessen
Oude Testament en voor de ETA
werkt zij mee aan de kringleiderscursus.
Laura Dijkhuizen

Ellen Mol

Personele zaken
Met ingang van 1 februari 2013 is
Laura Dijkhuizen voor 0,5 FTE bij
de ETA aangesteld als coördinator
van de nieuwe opleiding Missionair
Werk. Laura Dijkhuizen is getrouwd
en moeder van vijf dochters.

Zij volgde de internationale variant
van de opleiding Godsdienst
Pastoraal Werk bij Azusa,
Amsterdam en haalde vervolgens
een Master in de theologie aan de
Vrije Universiteit. Door middel van

Financieel
Stand van zaken
De jaarrekening van het Evangelisch College over het boekjaar 2011/2012
is door Van Noord Accountants (tegenwoordig Drechtsteden Accountants & Adviseurs) beoordeeld en van een goedkeurende beoordelingsverklaring voorzien. De begroting voor het huidige boekjaar 2012/2013 is
positief, mede dankzij de inzet van (freelance) docenten en medewerkers,
die genoegen nemen met een relatief geringe vergoeding. In de komende
jaren echter verwachten we - uitgaande van de huidige inkomsten - dat
de begroting minder gunstig zal zijn, vanwege de realisatie van en investering in de nieuwe initiatieven waarover u in dit Magazine kunt lezen.

Met ingang van 1 april 2013 is
Ellen Mol voor 0,2 FTE aangesteld
als financieel medewerker bij de ETA.
Zij neemt hiermee de taken over van
Friso Goudriaan die vanwege familie
omstandigheden zijn werkzaamheden bij de ETA moest neerleggen.
Ellen is getrouwd en moeder van 2
dochters. Naast haar aanstelling bij
de ETA werkt ze bij de administratie
van een technisch bedrijf.

Mocht u het Evangelisch College
via een gift, schenking of legaat
willen ondersteunen, dan houden we ons van harte aanbevolen. Het is daarbij ook mogelijk
een specifieke bestemming aan
uw schenking of legaat te geven.
Het Evangelisch College heeft
een ANBI-status, wat betekent
dat giften voor de gever fiscaal
aftrekbaar zijn en dat het Evangelisch College is vrijgesteld van
schenk- of erfbelasting.

Legaat
Afgelopen najaar ontving het Evangelisch College een legaat uit de nalatenschap van dhr. P.J. van der Perk. We zijn dankbaar dat mensen op deze
manier hun waardering voor onze (onderwijs)activiteiten laten blijken en
een substantiële financiële bijdrage leveren aan de voortgang en ontwikkeling daarvan. Een deel van het legaat zal worden gebruikt ten behoeve
van het ‘ETA/EPS Studiefonds’, dat zal worden omgedoopt in het ‘Van der
Perk Studiefonds’. Dit fonds is bedoeld om ETA- en EPS-studenten die niet
in staat zijn het volledige collegegeld te betalen financieel te ondersteunen door (onder voorwaarden) een deel van hun collegegeld uit dit fonds
te bekostigen. Voor ETS-cursisten bestaat een dergelijk fonds al langer,
naar aanleiding van een eerder ontvangen legaat, het ‘Van Beek Studiefonds’ met een soortgelijke opzet en bedoeling.
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Preekbeurten
Algemeen directeur drs. Cees
van Nes is in 2013 en 2014
(m.u.v. juli t/m september)
beschikbaar om bij u in de kerk/
gemeente een spreekbeurt te
verzorgen. Kosten bedragen
niet meer dan de (in uw gemeente) gebruikelijke sprekersvergoeding. Contact:
c.vannes@evangelisch-college.nl.
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Uitnodiging opening academiejaar 2013-2014
Op D.V. zaterdag 31 augustus opent het Evangelisch College het nieuwe collegejaar met een studiemiddag in ‘De Aker’ in
Putten. Studenten van de ETA/EPS/ETS en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd deze studiemiddag bij te
wonen. Voorafgaand aan de studiemiddag is er een docentenontmoeting. Zie voor meer informatie:
> www.evangelisch-college.nl/Opening13-14.html

Agenda
17-21 mei
Biddinghuizen
25 mei
Meppel
31 mei
Zwijndrecht
6 juni
Rotterdam
7 juni
Zwijndrecht
8 juni
Amersfoort
8 juni
Meppel
10 juni
Leiden
15 juni
Veenendaal
22 juni
Amersfoort
31 augustus
Putten
september		
9 november
Dordrecht
22-23 november Goudriaan
30 november
Veenendaal

EC
EPS
EPS
ETA
ETA
ETA
ETA
ETS
ETS
ETA
EC
ETA/EPS/ETS
ETS
EPS
ETS

Opwekking (stand WereldExpo-tent)
Open dag: Opleiding Pastorale Hulpverlening
Open dag: Opleiding Pastorale Hulpverlening
Open dag: Opleiding Bachelor Theologie
Open dag: Opleiding Bachelor Theologie
Open dag: Opleiding Bachelor Theologie
Open dag: Opleiding Bachelor Theologie
Kennismakingsavond ETS
Studiedag: Woordverkondiging
Contactdag gestructureerd afstandsonderwijs
Opening academiejaar 2013-2014
Aanvang opleidingen en cursussen
Diploma-uitreiking
Studieweekend: Bevrijdingspastoraat
Studiedag: Pastoraat & ethiek

De lesdata voor 2013-2014 van de verschillende opleidingen zijn medio mei te raadplegen op de
websites van de ETA (> www.eta.nl ) en het EPS ( > www.pastoraat.nu ).

Digitale
Nieuwsbrief
Altijd op de hoogte van het
laatste nieuws en opleidingsaanbod? Meldt u aan voor de
Digitale Nieuwsbrief op
> www.evangelisch-college.nl

EC-Onderwijsbrochure
2013-2015
De nieuwe EC-Onderwijsbrochure met het 20
pagina’s tellende onderwijsaanbod is meegestuurd
met deze editie van het
EC-Magazine. De brochure
gemist, of wilt u deze
verspreiden in uw kerk/gemeente? Neem dan contact
met ons op; we sturen de
brochure(s) graag naar u op!
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Artikel

Investeren
in de eredienst
door Henk ten Voorde, MA
De eredienst is het hart van het leven van de gemeente. Het is de plaats waar de
christelijke geloofsgemeenschap haar Heer ontmoet. Daar wordt de gemeente
opgebouwd en bemoedigd. In missionair opzicht is de samenkomst het visitekaartje
van de gemeente. Vanwege het grote belang van de samenkomst gaat het Evangelisch
College de komende jaren hierin tijd en aandacht investeren, met bijzondere aandacht
voor evangelische samenkomsten. Dit artikel legt uit waarom.

Kleine geschiedenis van de evangelische
samenkomst
De evangelische beweging in Nederland ontstond aan
het begin van de 20ste eeuw. Sinds 1845 waren er al een
aantal baptistengemeenten in Nederland. De evangelische
beweging had een eigen liedcultuur met de zangbundel
van Johannes de Heer als belangrijke component. De
vorm van de samenkomst van zowel evangelische als
baptistengemeenten was geënt op het reformatorische
model met één brandpunt, namelijk de woordverkondiging.
Onder invloed van de Pinksterbeweging ontstond een nieuwe
visie op de samenkomst van de
gemeente, met een centrale rol
voor lofprijzing en aanbidding.
Daarbij staat de tempel uit het
Oude Testament model voor de
vorm van de eredienst1. De
gemeente komt de samenkomst binnen in de
voorhof. Middels dankzeggingsliederen wordt
de gemeente meegenomen
naar het heilige en vervolgens
naar het heilige der heiligen waar de
gemeente gebracht wordt tot lofprijzing en aanbidding, het hoogtepunt van de eredienst. Begonnen
binnen de Pinksterbeweging heeft
dit model ondertussen
de hele evangelische
beweging veroverd.
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Waardering en invloed
Met de nadruk op lofprijzing en aanbidding heeft de evangelische beweging een element toegevoegd aan de eredienst dat breed wordt gewaardeerd. Van de Poll schrijft
dat “het accent op de lofprijzing een welkome aanvulling
is op de traditionele, woordgerichte samenkomst”.2 Er is
dan ook een invloed waarneembaar op de traditionele
kerken. Steeds vaker worden ook daar Opwekkingsliederen gezongen. Als aanvulling op het Liedboek voor de
Kerken is een aantal jaren geleden
het Evangelisch Liedboek geïntroduceerd binnen de PKN.

Tijd voor verandering?
Naast waardering gaan
er echter ook geluiden
op, met name binnen de
evangelische beweging
zelf, dat er iets wezenlijks is
verdwenen. In een artikel in
Opwekking levert Evert van
de Poll kritiek op de eenzijdigheid en de mensgerichtheid van
Opwekkingsliederen. Door de
dominante positie van lofprijzing
en aanbidding komen volgens Van
de Poll “wezenlijke elementen van
de samenkomst en het geloofsleven in het gedrang”3. In een reactie
onderschrijft de selectiecommissie
van de Opwekkingsbundel de kritiek
van Van de Poll. Twee studenten
van de Christelijke Hogeschool Ede
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hebben een onderzoek gedaan naar de visie van voorgangers van evangelische gemeenten op de vormgeving
van hun samenkomsten.4 Uit de aanbevelingen van die
studie blijkt, dat er behoefte is aan meer samenhang in
de dienst (bijvoorbeeld tussen preek en liederen), grotere
variatie in liederen en een meer centrale plaats voor de
Schriftlezing. Maar uit het onderzoek komt vooral naar
voren dat er behoefte is aan een nieuwe doordenking
van de samenkomst, training en vorming van zangleiders
en voorgangers op gebied van liturgie en liedculturen.
Uit een recent artikel in Opwekking Magazine blijkt dat er
binnen de evangelische beweging sprake is van herontdekking van de Psalmen en de gezangen en herwaardering van de liturgie in traditionele kerken.5

Bezinning
Het gaat ons niet om de kritiek die geleverd wordt op de
evangelische samenkomsten maar om de signalen die
daaruit naar voren komen. Er blijkt behoefte aan meer
evenwicht, aandacht voor andere elementen dan alleen
aanbidding, meer samenhang tussen de verschillende
elementen in de samenkomst. Dat vraagt om bezinning
op de theologie van evangelische samenkomsten.
Binnen kerkelijk Nederland wordt voortdurend onderzoek gedaan naar liturgie en hymnologie, met als resultaat het verschijnen van grondige studies. Er worden
symposia en congressen georganiseerd. Er bestaat een
tijdschrift voor liturgie, dat voorheen Eredienstvaardig
heette en recent omgedoopt is tot Laetare. Het probleem is echter dat deze publicaties één blinde vlek
hebben: de evangelische liturgie. De taal die in deze
publicaties gesproken wordt, sluit vaak niet aan bij de
spirituele taal van de evangelische beweging. Veel van
die onderzoeken zouden de evangelische liturgie echter
enorm kunnen helpen. Er moet dan wel een kloof worden overbrugd, een vertaalslag worden gemaakt.

verschillende liturgische bewegingen met elkaar in
contact te brengen kan een vruchtbare wederzijdse
stimulans ontstaan.

Werkgroep
Om dit proces te begeleiden zal binnen de ETA een
werkgroep Liturgie gevormd worden onder leiding van
mensen die deskundig zijn op gebied van liturgie en bekend zijn met de evangelische beweging. Bij het schrijven
van dit artikel was de samenstelling van de werkgroep nog
niet definitief.

Cursus zangleiding
Om te beginnen organiseert de ETA in het komende
collegejaar een cursus zangleiding. Het accent zal niet
zozeer liggen op de techniek van het leiden van een
zangdienst maar meer op vragen als: Wat gebeurt er als
we samenkomen? Een Bijbelse visie op de eredienst en
de plaats van de zangleiding daarin. Wat gebeurt er als we
zingen? Welke liederen zingen we op welk moment? Over
typen liederen en liedculturen. Hoe bouwt de zangleiding
samen met andere betrokkenen (voorganger, muzikanten, eredienst commissie) een eredienst die een verhaal
vertelt? Kortom een cursus die het verband legt tussen
theologie, hymnologie en liturgie.
1 Judson Cornwall. 1989. Aanbidding – het antwoord van de
gelovige aan God. Dalfsen: De Bron, blz. 140.
2 Evert van de Poll. 2009. Samen in de naam van Jezus : over
evangelische liturgie en muziek. Zoetermeer: Boekencentrum, blz. 102.
3 Evert van de Poll. 2006. ‘Narcisme of engelenzang’.
Opwekking Magazine 515 (4), blz. 5
4 Martin Modderkolk, en Marjon Pape. 2009. Voorgaan in liturgie.
Afstudeeronderzoek naar de visie van voorgangers op liturgie en de
vormgeving van de evangelische samenkomst.
Beschikbaar op > www.surfsharekit.nl:8080/get/smpid:3242/DS1,
geraadpleegd op 18 maart 2013.
5 Nico de Bruijne. 2013. ‘Weer terug naar de Psalmen en gezangen’.
Opwekking Magazine maart, blz. 29.

We hebben tot nu toe een aantal zaken geconstateerd.
Binnen de evangelische beweging ontstaat behoefte
aan een nieuwe doordenking van haar eigen liturgie.
Er is behoefte aan vorming van voorgangers en zangleiding. Er is veel beschikbaar maar dat vraagt soms om
een vertaalslag. Het Evangelisch College wil hieraan een
bijdrage leveren door het aanbieden van onderwijs ten
behoeve van hen die op enigerlei wijze betrokken zijn
bij de liturgie binnen evangelische gemeenten.
Te denken valt aan cursussen voor zangleiding,
voorgangers en muzikanten; cursussen over Schriftlezen, liedculturen, beamergebruik, kunst en liturgie.
Het Evangelisch College wil de volle breedte van de
kerk van Christus dienen. Vanwege de geconstateerde
behoefte gaat in dit geval echter met name de aandacht
uit naar evangelische samenkomsten. Door de

© Refdag

Investeren in evangelische samenkomsten
Henk ten Voorde, MA
Studeerde theologie
aan de ETA en daarna
aan de Evangelische
Theologische Faculteit
te Leuven waar hij afstudeerde op een onderzoek naar de relatie
tussen de eucharistie in
de vroege kerk en het
Laatste Avondmaal van
Jezus. Werkzaam bij de ETA als coördinator
van het praktijk-leergedeelte en o.a. docent
liturgiek en homiletiek. Zie voor meer
informatie: > www.henktenvoorde.nl
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Nieuws van de scholen

ETA

Evangelische
Theologische
Academie

Nieuw!
Opleiding
Missionair
Werk

Afgelopen kerkseizoen begonnen wij onze kringavonden met de vraag: ‘Wie is onze buurman?’ Deze vraag is beter
bekend in de vorm van ‘Wie is mijn naaste?’ uit Lucas 10 waarop Jezus antwoordt met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Omdat wij na jaren van gebed voor onze wijk, voor het eerst van start zijn gegaan als interkerkelijke,
missionaire kring, leek het ons zinnig om ons af te vragen naar wie we ons mogen uitstrekken met het Goede Nieuws
en daaraan gekoppeld het hoe en wanneer. Het antwoord blijkt niet zo eenvoudig. Ideeën genoeg maar resultaten
(nog) maar weinig. In zijn boek “Ministries of Mercy, the Call of the Jericho Road”, koppelt de bekende voorganger,
evangelist en praktisch theoloog Tim Keller het omzien naar onze buurman aan de groei van de kerk. We leven in een
tijd waarin de overheid ons niet meer van alle zorg kan verzekeren, waarin oudere mensen steeds vaker vereenzamen
en gezinnen op straat komen te staan. Wat is hierin de houding, de missie van de kerk? Kunnen wij nog aankomen
met een traktaatje over het reddende werk van Jezus en voorbijgaan aan de primaire nood van onze buren? En hoe
kunnen wij als kleine groep of ikzelf als persoonlijk lid van de lokale gemeente hier onze weg in vinden?
Laura Dijkhuizen

Inleiding
Vanaf september 2013 start de ETA met een nieuwe
3-jarige deeltijdopleiding op HBO-niveau: de opleiding
Missionair Werk. De ETA sluit hiermee aan bij de verandering van de positie van de Nederlandse kerk in de afgelopen tientallen jaren. Doordat de kerk meer is verschoven
naar de marge van de samenleving, is er een (positieve)
herbezinning op gang gekomen waarin de kerk zich meer
en meer bewust is geworden van haar missionaire roeping:
het licht en zout te zijn in de wereld (Mattheüs 5:13-16).
Als opleidingsinstituut wil de ETA haar taak en verantwoordelijkheid oppakken om kerken en gemeenten hierin te
ondersteunen door christenen toe te rusten voor hun missionaire taak in de samenleving. De ETA biedt daarom en
3-jarige opleiding Missionair Werk op HBO-niveau aan. De
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opleiding wordt gekenmerkt door een stevig Bijbels-theologisch kader en praktisch-theologische vakken, gericht op
missionair werk.

Missionair
Het woord missionair doelt op zenden/uitzenden en komt
van het Latijnse woord missio dat vertaald wordt met
zending. Toch wil de ETA hier meer mee aanduiden dan
het woord ‘zending’ vanuit de kerkhistorie oproept. Want
dit zenden kan zowel in de lokale omgeving als ook in een
ander deel van de wereld vormgegeven worden. “Zoals de
Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit” (Johannes 20:21). Zoals de leerlingen van Jezus gezonden werden,
is ook Gods gemeente de gezondene van God. De ETA
wil door middel van de nieuwe opleiding Missionair Werk

een bijdrage leveren aan deze missie en christenen op de
plaats waar zij wonen, werken en kerken met kennis en
vaardigheden toerusten voor hun specifieke taak in Gods
Koninkrijk.

Doelgroep
De opleiding is met name bedoeld voor hen, die zich willen toeleggen op het brede spectrum van missionair werk
en zich hiertoe (al dan niet beroepsmatig) willen bekwamen. Dit maakt deze opleiding geschikt voor een ieder die
al werkzaam is binnen de kerk of christelijke organisatie
en missionair actief wil zijn. Maar ook voor diegenen die
nadenken over zending verder weg is dit een ideale manier
om zich daarop voor te bereiden. Vakken over cultuur,
communicatie en wereldreligies komen bijvoorbeeld van
pas binnen de hedendaagse pluriforme samenleving in
Nederland, maar zijn ook relevant voor diegene die nadenkt over een uitzending naar het buitenland.

Inhoud van de opleiding
De opleiding vindt plaats in Amersfoort en bestaat
naast veel zelfstudie uit 12 lesdagen op zaterdag.
Elke lesdag wordt geopend met een inspiratiemoment
dat wordt verzorgd door een missionaire organisatie
of missionair werker. Vervolgens volgt er een uur discipelschap waarin ruim de aandacht wordt besteed
aan persoonlijke ontwikkeling en het samen optrekken.
Hierbij valt te denken aan kleine intervisiegroepen die per

periode bepaalde onderwerpen samen bespreken. Deze
onderwerpen hebben te maken met groei. Dit kan betrekking hebben op het eigen geestelijke leven, persoonlijke
ontwikkeling, maar ook op het vlak van teams, gemeenten
of organisaties. Vervolgens volgen er twee lesblokken van
elk drie contacturen waardoor er op de meeste zaterdagen
twee vakken aan bod zullen komen.

Praktijk en stage
Een praktische opleiding kan niet zonder oefening. Er is door
de ETA met diverse organisaties afgesproken dat zij praktijken stageplekken willen bieden aan studenten. De praktijk en
stage worden begeleid en vormen een wezenlijk onderdeel
van de opleiding. Ook behoort een langere (zendings)stage
in het buitenland tot de mogelijkheden.
Onder andere de volgende organisaties hebben zich
reeds achter deze opleiding geschaard en meegedacht
met de invulling van het curriculum: Evangelische Alliantie,
Evangelische Zendingsalliantie , Evangelisch Werkverband,
International Church Plants , Open Doors, People
International en CAMA-zending.
Zie voor meer informatie:
> www.eta.nl/MissionairWerk.html, de EC-Onderwijsbrochure 2013-2015 of neem contact op met de coördinator van de opleiding, Laura Dijkhuizen: l.dijkhuizen@eta.nl.

CURRICULUM OPLEIDING MISSIONAIR WERK
LEERJAAR 1
Vak
Bijbels-theologisch:
Inleiding in de Bijbel
Pentateuch
Evangeliën
Hermeneutiek 1 (exegese)
Missiologie
Ecclesiologie
Eigenlijke theologie
Praktisch-theologisch:
Wereldreligies 1
(Islam)
Inleiding missionair werk
Apologetiek
Gemeentestichting
Gesprekstechniek
Diaconaat
Bijbelstudiemethoden
Praktijk/stage:
Stage + praktijkopdrachten
Diversen:
Tentamens
Inspiratiemoment
Discipelschap

LEERJAAR 2
EC
2
3
3
3
2
3
2

Vak
Bijbels-theologisch:
Historische boeken
Koningen en profeten
Handelingen
Paulinische brieven
Bibliologie
Kosmologie / antropologie
Christologie / soteriologie

3
3
2
2
2
2

Praktisch-theologisch:
Wereldreligies 2
(Oosterse godsdiensten)
Zending en cultuur
Godsdienstsociologie
Leiderschap
Groepsdynamica en coaching
Nederlandse kerkgeschiedenis
Pastoraat

5

Praktijk/stage:
Stage + praktijkopdrachten

2

1

40

Diversen:
Tentamens
Inspiratiemoment
Discipelschap

LEERJAAR 3
EC
3
3
2
3
2
2
2

Vak
Bijbels-theologisch:
Dichterlijke boeken
Boeken rond de ballingschap
Algemene brieven / Openbaring
Moderne Theologie
Filosofie
Eschatologie
Pneumatologie

EC
3
3
3
2
2
2
2

3
3
3
2
2
2

Praktisch-theologisch:
Wereldreligies 3
(Moderne spiritualiteit)
Culturele antropologie
Evangelistiek
Management
Interculturele communicatie
Zendingsgeschiedenis
Homiletiek

3
3
2
2
2
3

5

Praktijk/stage:
Stage + eindopdracht

5

2

1

Diversen:
Tentamens
Inspiratiemoment
Discipelschap

40

EC= European Credit; 1 EC = 28 studieuren CU= Contacturen; 1 CU = 45 minuten, 108 contacturen = 12 lesdagen (met 9 contacturen)

2

1

40
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Nieuws van de scholen

ETA

Evangelische
Theologische
Academie

Nieuw
specialisatietraject:
Missionair Werk

Wijziging leslocatie:
van Steenwijk naar
Meppel

Naast de nieuwe opleiding Missionair Werk
wordt er voor de opleiding Bachelor Theologie ook een nieuw specialisatietraject ontwikkeld: Missionair Werk. Met deze specialisatie
biedt de ETA nu de volgende specialisatietrajecten aan binnen de opleiding Bachelor
Theologie: Prediking & Onderwijs, Pastoraat,
Leiderschap, De Vroege Kerk, Bijbeltalen en
Missionair Werk. Een specialisatietraject
Liturgie is in ontwikkeling.

Per 1 februari 2013 hebben de ETA en het EPS
de leslocatie in Steenwijk omgeruild voor een
nieuwe leslocatie in Meppel. De reden voor
de verandering van Steenwijk naar Meppel is
het kwalitatief verbeteren van de lesaccommodatie. Ook is de locatie in Meppel beter
bereikbaar voor studenten uit het noorden van
het land. De nieuwe locatie is de Kruiskerk van
de Gereformeerde Kerken in Meppel.

MAR]URIA

Gratis e-magazine over de Vroege Kerk
www.marturia.info

Docentenhandleiding bij de
cursus Rondreis door de Bijbel
Al enige jaren biedt de ETA een
1-jarige cursus ‘Rondreis door de
Bijbel’ aan, bestaande uit 12 lessen
(7 lessen Oude Testament en 5 lessen Nieuwe Testament). De cursus
is bedoeld voor iedereen die graag
meer basiskennis van de Bijbel wil.
Er komen vragen aan bod als: Hoe is
de Bijbel ontstaan? Wat is de globale
inhoud van de bijbelboeken? Wat
zijn de historische achtergronden?
Alle Bijbelboeken van het Oude en
Nieuwe Testament komen hierbij
aan bod.
De cursus kan op uitnodiging van
een kerk/gemeente door de ETA
worden verzorgd. Maar de ETA biedt
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kerken/gemeenten ook de gelegenheid deze cursus zelf aan te bieden
en te doceren. Ter ondersteuning is
er nu een uitgebreide (ruim 200 pagina’s tellende) docentenhandleiding
samengesteld, inclusief PowerPoints.
Zie voor meer informatie:
> www.rondreisdoordebijbel.nl.
De docentenhandleiding is via de
Webshop aan te schaffen voor
€ 50,-. Bij de (schriftelijke) handleiding wordt een inlogcode geleverd
voor toegang tot het online docentenportaal waar o.a. de PowerPoints
en ook een digitale versie van de
docentenhandleiding gedownload
kunnen worden.
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“Meer draaglast vraagt om meer draagkracht. Meer verantwoordelijkheid
vraagt om een sterker fundament.”

Echtgenoot, vader van een jong gezin, voormalig leider van Athletes
in Action, mede oprichter van de 4e Musketier en binnenkort
voorganger van de Vrije Baptistengemeente Groningen .

In gesprek met Theo van den Heuvel
Op zaterdag 12 januari 2013 vond
de jaarlijkse diplomering plaats
op de leslocatie Steenwijk (tegenwoordig Meppel). Eén van de
gediplomeerden was Theo van
den Heuvel, die het diploma Bachelor Theologie behaalde. De ETA
legde hem enkele weken na zijn
diplomering de volgende vragen
voor …
Hoe ben je indertijd bij de ETA
terechtgekomen?
Theo: Samen met mijn vrouw Harmke
werkte ik in 2003-2004 voor Athletes
in Action (sport –en evangelisatieprojecten wereldwijd) als STINTers (Short
Term International) in Griekenland.
Richting de zomer van 2004 werden
we benaderd met de vraag of wij het
leiderschap over Athletes in Action
(AIA) Nederland wilden overnemen
van Henk en Ruth Stoorvogel. Na
een proces zijn we met overtuiging
in dat leiderschap gesprongen. Met
die sprong kwam ook het verlangen
om dan de verdieping te zoeken in
Gods Woord. Leiderschap over AIA
betekent niet alleen organiseren
en aansturen, maar ook geestelijke
verantwoordelijkheid dragen. Meer
draaglast vraagt om meer draagkracht. Meer verantwoordelijkheid
vraagt om een sterker fundament.
We zijn toen gaan zoeken naar een
gedegen theologische opleiding en

kwamen bij de ETA uit. We hebben er
geen seconde spijt van gekregen.
Hoe heb je de opleiding ervaren?
Theo: We hebben genoten van de
opleiding: de passie van docenten, de
verdieping en verbreding door studie
van Gods Woord, het contact met
andere studenten. Je ontwikkelt een
leergierige lees- en luisterhouding,
bouwt aan denkkaders en versterkt
je vermogen om uit het Woord op te
diepen wat de Geest erin heeft gelegd. Tegelijk heb ik mijn momenten
van frustratie gehad. Dat het eigenlijk
helemaal niet te combineren was met
een fulltime baan, een jong gezin, het
mede-leiden van een stichting (de 4e
Musketier) enzovoort… Dan komt het
aan op karakter en discipline. Bovendien heb ik me wel eens positief
gefrustreerd over de belofte die de
ETA deed aan het begin van de opleiding: “Je kennis van Gods Woord zal
toenemen”. Absoluut gezien klopt dat
natuurlijk. Maar relatief gezien eigenlijk niet. De reden? Hoe meer je weet,
hoe meer je weet wat je niet weet. Ik
kreeg steeds meer zicht op wat ik nog
niet wist, waarbij mijn toegenomen
kennis als het ware bij in het niet viel.
Toen ik dit eens uitte in een college:
“Mooie boel, jullie leren mij dat ik eigenlijk weinig weet”, heeft de docent
mij hartelijk uitgelachen. “Dat is de
houding!”, reageerde hij. Achteraf zie

ik dat hij gelijk heeft gekregen. Studeren
doet je verwondering groeien over de
diepgang van het Woord en maakt je
bescheiden en hongerig naar meer.
Wat voor werk doe je op dit
moment?
Na ons werk bij Athletes in Action, heb
ik twee jaar lang als pastor gemeentezorg mogen functioneren in de Vrije
Baptistengemeente Groningen. Per 1
september zal ik daar de huidige voorganger opvolgen.
Zou je ditzelfde werk hebben kunnen
doen zonder deze theologische
opleiding van de ETA?
Nee, zeker niet. De opleiding is een
theologische ‘must’ en vormt mede je
karakter, denken en houding voor de
bediening waarin ik mag staan.
Wat zou je als studietip mee kunnen
geven aan huidige studenten?
Geniet. Geniet. Geniet. De combinatie kan soms pittig zijn met allerlei
andere verantwoordelijkheden, maar
de diepte-investering is het meer dan
waard. Bovendien is het een voorrecht.
Er zijn tallozen op deze wereld die
snakken naar een Bijbel, maar er geen
hebben, die verlangen naar verdieping,
maar geen kansen krijgen. Wij krijgen
die kansen volop – het is onze taak om
die te grijpen en dat niet alleen, om er
ook van te genieten.
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Nieuws van de scholen

EPS

Evangelisch
Pastoraal
Studiecentrum

van vijf zaterdagen voor iedereen die bezig is met pastoraat
of daarmee wil beginnen. Een vooropleiding is niet nodig.
De studielast is laag (geen tentamens en opdrachten).

Pastoraal werk

Nieuw: 1-jarige
toerustingscursus Pastoraat
Inleiding
Met ingang van het nieuwe collegejaar 2013-2014 biedt
het EPS naast haar 3-jarige opleiding Pastorale Hulpverlening op HBO-niveau ook een nieuwe 1-jarige toerustingscursus Pastoraat aan. Dit is een korte inleidende cursus

Pastoraat is: met mensen meeleven, ze ondersteunen of
begeleiden vanuit Gods Woord en door Zijn Geest. Dat
gebeurt in kerken, gemeenten, kringen, organisaties en
persoonlijke relaties. Iedereen met een verlangen zich
hierin (meer) te bekwamen kan aan de cursus meedoen.
In deze cursus wordt een basis gelegd voor pastoraal werk.
Wat moet je weten en welke vaardigheden komen van
pas? Er wordt een theoretische ondergrond gelegd, en
telkens wordt daarbij de praktijk gezocht: hoe pas je
dit toe? Je eigen relatie met God krijgt ook aandacht, want
van daaruit kun je uitdelen. Vanuit de Bijbel worden principes en voorbeelden aangereikt. Je wordt zelf aangemoedigd de Bijbel verder te bestuderen.

Opzet en kosten
Op vijf zaterdagen (09:30 uur tot 15:30 uur) worden door
verschillende docenten tien thema’s behandeld. Via een
cursistenportaal op de website kunnen cursisten de handouts van de lessen downloaden. Indien een les op één
locatie niet bijgewoond kan worden, is het mogelijk de les
op de andere locatie te volgen. Het cursusgeld bedraagt
€ 225,-. Indien meerdere deelnemers uit een kerk/gemeente zich inschrijven, wordt er groepskorting
aangeboden. Zie voor meer informatie:
> www.pastoraat.nu/Toerustingscursus.html

Programma
Ochtendprogramma

Middagprogramma

Lesdag 1

Pastoraat | Hoe doen we dat?

Emoties | Een geschenk

Lesdag 2

Karakter en identiteit | Weet wie je bent

Gesprekstechnieken | Over het voeren van een gesprek

Lesdag 3

Relaties | Een belevenis

Grenzen | Stop! Een grens

Lesdag 4

Ziekenpastoraat | Ziek, maar toch geholpen

Ouderenpastoraat | Als de eindstreep in zicht komt

Lesdag 5

Strijd in het denken | De kamer van ons gedachteleven

Vergeving en gebed | Pastoraat: een geestelijke zaak

Cursuslocaties en data 2013-2014
Amersfoort, gebouw Evangelische Hogeschool, Drentsestraat 1, Amersfoort

16 november 2013, 25 januari 2014, 15 februari
2014, 29 maart 2014, 10 mei 2014

Meppel, Kruiskerk Thorbeckelaan 73, Meppel

14 december 2013, 8 februari 2014,
8 maart 2014, 5 april 2014, 24 mei 2014.

Studieweekend: Bevrijdingspastoraat
Van vrijdag 22 tot zaterdag 23 november 2013 verzorgt het EPS een studieweekend in Goudriaan
over bevrijdingspastoraat. Zie voor meer informatie: > www.pastoraat.nu/Studieweekenden.html.
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Hagar… een vrouw in nood
Overdenking door drs. Henriëtte van Nes • docent en coördinator opleiding Pastorale Hulpverlening

Soms willen we ons anders voordoen dan dat we echt
zijn. Soms moeten we terugkomen op keuzes die we
gemaakt hebben. Soms zien we het allemaal niet meer
zitten in een crisis. Soms maken we de mooiste dingen mee in ons leven met de Here God, maar vaak zijn
we die ook zo weer vergeten. Al deze dingen zien we
terugkomen in het leven van Hagar.
Haar verhaal begint in Genesis 16 waar zij als slavin van
Sarai aan Abram gegeven wordt omdat de beloofde zoon
uitblijft. Sarai nam haar toevlucht tot de gebruiken en
gewoonten van die tijd. Als Hagar een kind zou baren,
dan zou het kind het bezit van Sarai zijn, omdat Hagar de
slavin van Sarai was. Maar alles loopt anders. Nadat Hagar
zag dat ze zwanger was, “was haar meesteres verachtelijk
in haar ogen”. Hagar kon niet op de positie blijven die ze
had. Ze zwol van trots dat ze zwanger was. Een trots die
omsloeg in minachting voor Sarai. En zo ontstaat een onhoudbare situatie voor beide vrouwen. Minachting roept
minachting op. De Bijbel verhaalt in een klein zinnetje dat
Sarai Hagar vernederde zodat zij van haar weg vluchtte.
Conflict opgelost? Nee, vluchten is nooit een oplossing
van problemen.
Hagar krijgt een fantastische woestijn ervaring. Als alle trots
weg is, als we alleen overblijven, teruggeworpen op onszelf dan is daar toch opeens de Engel des Heren. “Hagar,
slavin van Sarai, vanwaar komt gij en waarheen gaat gij?”
De waarheid moet Hagar nu toch onder ogen zien. Het
inzicht in wie ze nu werkelijk is: de slavin van Sarai. Niets
meer en niets minder. Op deze wijze heeft ze zich niet
gedragen, terwijl ze het wel is. Misschien had ze gedacht
door haar zwangerschap aanspraak te kunnen maken op
de eerste vrouw van Abraham te worden. Maar de Engel
wijst haar anders. “Waar kom je vandaan en waar ga je
heen?” Dit zijn de kernvragen die Hagar het hoofd moet
bieden. Ze antwoordt naar waarheid dat ze op de vlucht
is en dat Sarai haar meesteres is. Hagar wordt gedwongen over zichzelf na te denken en zichzelf te hervinden in
de positie van slavin. Hagar wordt teruggestuurd om het
probleem op te lossen. “Keer naar uw meesteres terug en
verneder u onder haar hand”. Ze ontvangt wel de belofte

dat haar nageslacht talrijk zal zijn. Haar zoon zal niet de
zoon van Sarai worden, maar hij zal ten aanschouwen van
al zijn broederen wonen. Voor Hagar wordt deze woestijn
ervaring tot een hoogtepunt in haar leven. Ze realiseert
zich dat God naar haar heeft omgezien, terwijl zij niet naar
Hem had gevraagd.
Het is indrukwekkend te zien hoe dit conflict tussen beide
vrouwen wordt opgelost. Hagar moet terugkomen op haar
keuze om weg te vluchten van Sarai en Sarai moet terugkomen op de keuze om Hagar te vernederen en voor altijd
van haar af te zijn. Ze moeten elkaar weer verdragen in de
omgang met elkaar.
Hagar heeft eigen beloften gekregen en de goede hand
van God ervaren die in liefde tot haar werd uitgestoken.
Maar als we het levensverhaal van Hagar verder bezien
dan blinkt het niet uit door toewijding aan God. Als na
ongeveer tien jaar ook Ismaël een spottende houding
aanneemt tegen Izaak (afgekeken bij zijn moeder?), worden Hager en Ismaël echt voorgoed weggestuurd (Gen.
21:8-21). Opnieuw belandt Hagar in de woestijn, maar het
roept schijnbaar geen herinneringen bij haar op. Ze dwaalt
rond totdat de waterzak leeg is en zij haar zoon onder
de struiken neerlegt en verderop gaat zitten zodat ze zijn
sterven niet hoeft te zien. Opmerkelijk dat er opnieuw een
Engel Gods verschijnt, niet omdat Hagar het naar God
uitroept, maar enkel omdat Hij naar de stem van de jongen
hoort (Gen. 21:17). Opnieuw loopt dit verhaal goed af,
maar ditmaal vernemen we niets over de verrukking van
dit wonder van de kant van Hagar. Erger nog, van Hagar
zelf horen we niets meer.
Laat dit laatste verhaal van Hagar ons zien dat de levensles
eerder in haar leven toch niet de vruchten heeft opgeleverd die we mochten verwachten? Is ze teruggevallen
in een levensstijl van minderwaardigheid en minachting?
Heeft de eerdere keuze van terugkomen en zichzelf vernederen onder de hand van haar meesteres haar toch niet
diep van binnen veranderd? Hoe het ook zij, Hagar heeft
een leven met crisis-situaties het hoofd moeten bieden.
Hoe brengen wij het ervan af?

“Hagar realiseert zich dat God naar haar heeft omgezien,
terwijl zij niet naar Hem had gevraagd.”
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Nieuws van de scholen

ETS

Evangelische
Toerusting
School

15 juni 2013: ETS-studiedag met ds. Ron van der Spoel
Op zaterdag 15 juni wordt het ETS-cursusjaar
afgesloten met een studiedag in Veenendaal over
het thema woordverkondiging. Op deze studiedag
behandelt ds. Ron van der Spoel de volgende vier
stappen van het preekproces:
1. Hoe ontdek je een heldere boodschap
2. Hoe maak je een boeiende preekopbouw
3. Hoe kun je de preek echt doorleven/eigen maken
4. Hoe preek je met passie
De studiedag is gratis toegankelijk voor ETScursisten, maar ook voor anderen toegankelijk.
Aanmeldingskosten bedragen voor hen € 17,50. Zie
voor meer informatie en het aanmeldingsformulier:
> www.ets-cursus.nl/ETS-studiedagen.html.

Data ETS-studiedagen
In het cursus 2013-2014 staan de ETS-studiedagen in het teken van Pastoraat en ethiek. De
studiedagen staan (ovb) gepland op de volgende
data:
■ Zaterdag 30 november 2013
■ Zaterdag 29 maart 2014
■ Zaterdag 14 juni 2014

Nieuwe cursuslocatie
in Leiden
Het ruime aanbod van cursuslocaties wordt in het
aankomend seizoen verder uitgebreid met een cursuslocatie in Leiden. De lessen zullen (onder voorbehoud van
voldoende deelnemers) worden verzorgd op de 2e en
4e maandagavond van de maand in het gebouw van de
Baptistengemeente Leiden, Driftstraat 49a. Op maandagavond 10 juni, 19:30 uur is er een vrijblijvende kennismakingsavond. ETS-docenten Annemarie Fernhout
en ds. Arie Davidse zullen deze avond geïnteresseerden
informeren over de Bijbelcursus van de ETS. Zie voor
meer informatie: > www.ets-cursus.nl/Leiden.html.
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Een citaat uit een e-mailbericht van een (oud)
ETS-cursist aan een ETS-docent:
Nadat ik de ETS had afgerond, ben ik mee gaan
draaien in het Alpha-team van onze kerk. Het was
zeer verrijkend voor mij om met mensen over het
geloof te praten, met hen mee te leven en te bidden.
In januari van dit jaar was de Alpha-cursus afgelopen en begin februari hadden we een doopdienst.
Eén van de Alpha deelnemers vroeg of ik hem wilde
dopen. Ik was zeer vereerd maar ook verbaasd, want
ik ben geen ervaren teamlid. Ik vroeg hem, waarom
ik? En hij zei: “Je zei niet veel, maar als je iets zei
dan was het straight-to-the-point, precies wat op
dat moment gezegd moest worden waardoor het
kwartje bij mij op zijn plek viel.” Waarom ik dit vertel,
is om je te bedanken voor de jaren dat ik les van je
heb gekregen op de ETS. Ik ben de ETS gaan volgen
nadat ik aan een Alpha-cursus had deelgenomen. De
Alpha-cursus maakte iets in me los. De manier om je
geloof te delen door Alpha is iets dat bij mij past. Ik
kreeg dan ook het verlangen deel te nemen aan het
leidingteam, maar ik had niet een solide Bijbelkennis.
Vooral het inzicht in de verbanden ontbrak. Daarom
ben ik de ETS gaan volgen. Hier ging ik van A tot Z
door de Bijbel heen. Ik merk nu dat ik weet waar ik
over praat en dat ik ook in staat ben lastige vragen te
beantwoorden. Tijdens deze Alpha-cursus heb ik niks
anders gedaan dan doorgeven wat ik op de ETS van
je heb geleerd! En zie het resultaat…
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Ervaring gemeenteonderwijsprogramma
In de mei 2012 editie van het
EC-Magazine werd het ETSgemeente-onderwijsprogramma
geïntroduceerd. Dit is een
programma waarmee kerken/
gemeenten voor een vast bedrag
per jaar de ETS uitnodigen de
Bijbelcursus (bestaande uit 18 lessen Oude en Nieuwe Testament)
te verzorgen aan haar leden.
De lessen worden verzorgd door
docenten van de ETS, in het
gebouw van de kerk/gemeente.

Afgelopen cursusjaar 2012-2013
maakte de Maranatha Kerk Vlaardingen als eerste gemeente gebruik
van het ETS gemeente-onderwijsprogramma. Vanwaar deze keus
en wat zijn hun ervaringen? Een
verslag van een evaluatiegesprek
met de gemeente.

Wat voor gemeente is de
Maranatha Kerk Vlaardingen?
MKV: De gemeente is opgericht in
1974 en was een voortzetting van

een andere gemeente. Van oorsprong waren we een pinkstergemeente met een groot aantal leden
van Indische afkomst. Door de jaren
heen is de gemeente veranderd in
een evangelische multiculturele
wijkgemeente met circa 100 a 150
leden en Nederlandstalige diensten.
We zijn als gemeente bevoorrecht
gezegend te zijn met een groot
eigen kerkgebouw in het midden
van een woonwijk en winkelgebied.
Het is ons verlangen een zichtbare
en gastvrije gemeente te zijn voor
onze wijk.

Vanwaar jullie keus voor
het gemeente-onderwijsprogramma van de ETS?
MKV: Afgelopen jaar zijn we als gemeente in een nieuwe fase terecht
gekomen met een nieuwe voorgangster en oudstenteam. We hebben toen vastgesteld dat er binnen
de gemeente een grote behoefte
was aan een gedegen Bijbelonderwijsprogramma en het toerusten/
trainen van een middenkader voor
taken in de gemeente. Omdat

verschillende gemeenteleden in het
verleden de Bijbelcursus van de ETS
hadden gevolgd en daar zo enthousiast over waren, hebben we contact
gezocht met de ETS; zij bleken
‘toevallig’ net het programma opgezet te hebben wat wij zochten: het
gemeente-onderwijs programma.
Voor ons was het belangrijk het Bijbelonderwijs zo toegankelijk mogelijk
te maken voor de gemeenteleden,
zonder drempels; de lessen aanbieden in ons eigen gebouw en geen
kosten voor de gemeenteleden.

Wat zijn de ervaringen?
MKV: Positief! De opkomst is met
circa dertig gemeenteleden boven verwachting en de groep komt
trouw. Wat we ook bijzonder vinden
is dat onze jongeren/studenten
zijn aangehaakt. De reacties van de
cursisten zijn enthousiast. Men is tevreden over de kwaliteit en diepgang
van de lessen, hoewel de hoeveelheid informatie soms wat overweldigend is. De combinatie van enerzijds
Bijbelkennis opdoen en anderzijds
toegerust worden in het geloof wordt
gewaardeerd! Als gemeente zijn we
dan ook blij en dankbaar voor de
manier waarop de ETS een bijdrage
levert aan het opbouwproces
waarin we als gemeente zitten.
Zie voor meer informatie:
> www.ets-cursus.nl/gemeenteonderwijs.html

Vacatures

Vanaf september 2013 zijn er bij het
Evangelisch College de volgende vacatures:

(0,5 fte)
Coördinator
Evangelische Toerusting School

Medewerker PR & Communicatie
Ervaring/affiniteit met grafische
vormgeving is een pré.

(0,2-0,4 fte)

Taakomschrijving

Taakomschrijving

• Coördinatie en administratie van de Bijbelcursus
•O
 nderhouden van contacten met docenten, beheerders
van de leslocaties, contactpersonen en cursisten
• Lesgeven op één of meerdere cursuslocaties
• Coördineren en openen van de ETS-studiedagen

• Opstellen en uitvoeren jaarlijks PR-plan • Verzorgen
advertenties • Schrijven en versturen van persberichten
• Opzetten social media campagnes • Schrijven teksten voor
websites en folders • Samenstellen EC-Magazine • Verzorgen
van presentaties • Initiëren en onderhouden van relaties met
kerken en christelijke organisaties

Functie-eisen
• Theologisch geschoold (HBO-niveau)
• Goede beheersing in woord en geschrift
van de Nederlandse taal
• Accuraat, sociaal en stressbestendig
• Zelfstandig kunnen werken
• Bereidheid deels in avonduren en op zaterdagen te werken

Medewerker ICT
(0,2 fte en/of op oproepbasis)

Functie-eisen
• Bekend met het werk van het EC
• Communicatief, creatief, proactief, ondernemend,
doelgericht, zelfstandig en tekstueel sterk
• Relevante studie en/of werkervaring op HBO-niveau

Medewerker Administratie en
(0,3 fte)
Personeelszaken

Taakomschrijving

Taakomschrijving

•B
 eheer computers, netwerk, server en back-up
• Technisch support medewerkers
•A
 dvies software, automatisering en informatisering

• Maken van lesroosters
• Maken van werkoverzicht medewerkers
• Maken vakantierooster, kantoorindeling
• Beoordelen en verwerken van verlofaanvragen
• Verwerken van ziekmeldingen
• Voeren van functioneringsgesprekken

Functie-eisen
•Z
 elfstandig, flexibel en stressbestendig
•R
 elevante studie en/of werkervaring op MBO+ niveau
•K
 ennis van MS Windows en Office
• (Programmeer) kennis van MS Access

Identiteit
De kandidaat dient van harte in te stemmen met de geloofsbelijdenis en
het identiteitsdocument van stichting Evangelisch College en (kerkelijk)
actief te zijn binnen de (brede) evangelische beweging.
Werklocatie
Omdat de werkzaamheden grotendeels plaatsvinden op het kantoor
in Zwijndrecht, dient men niet verder dan 35 km van het kantoor
woonachtig te zijn. Thuiswerken is in overleg (deels) mogelijk.
Arbeidsvoorwaarden
Omdat het Evangelisch College een non-profit organisatie is die niet

Functie-eisen
•G
 oede beheersing in woord en geschrift
van de Nederlandse taal
• Accuraat en sociaal vaardig
• Zelfstandig kunnen werken
• Enige ervaring met (deel van) taakomschrijving

door de overheid wordt gesubsidieerd, dient men er rekening mee te
houden dat, hoewel het om een betaalde functie gaat, de primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden niet marktconform zijn (ca. € 1500,bij voltijdse aanstelling). Qua vakantieregeling kan grotendeels
uitgegaan worden van de reguliere onderwijsvakanties.
Sollicitatieprocedure
Solliciteren kan vóór 15 juni 2013 door middel van het mailen van een
motivatiebrief met pasfoto en CV naar de directeur van het Evangelisch
College, drs. C. van Nes: c.vannes@evangelisch-college.nl.
U krijgt een bevestiging van ontvangst en al dan niet een uitnodiging
voor een gesprek.
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