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Inleiding

Meditatief
“… uw vele
studie brengt u
in de war.”
Los van de context waarin deze zin
gezegd wordt, maakt deze quote
geen reclame voor de studies die het
Evangelisch College aanbiedt. Dit
is dan ook een meditatief stukje en
geen reclameboodschap.
Bovenstaande woorden vinden we in
Handelingen 26:24 (NBG). Paulus zit
gevangen te Caesarea en heeft zich
beroepen op de keizer. Hij wil dat
de keizerlijke rechtbank, en niet de
Joodse raad, oordeelt of hij
(on)schuldig is (25:11). Stadhouder
Festus die niet weet met welke
aanklacht hij Paulus naar Rome moet
sturen, roept de hulp in van koning
Agrippa. Deze wil Paulus wel zelf
horen. In zijn verantwoording aan
Agrippa vertelt Paulus over zijn leven
voor zijn bekering (26:4-11), over
zijn bekering (26:12-19) en hoe hij
als een getuige van God werkzaam
is geweest. En bij dat laatste heeft hij
niets anders gezegd dan dat de profeten en Mozes gesproken hebben,
namelijk dat de Christus zou lijden
en dat Hij als eerste uit de doden
zou opstaan (26:20-23). Op dit punt
aangekomen onderbreekt Festus
hem, zeggende met luide stem: “Gij
spreekt wartaal Paulus, uw vele studie
brengt u in de war.”
Voor Festus geldt dat alleen gekken,
mensen die buiten zinnen zijn,

beweren dat een mens opgestaan
is uit de dood. Dat Paulus dit ook is
gaan geloven, wijt Festus aan Paulus’
vele studie. Waarschijnlijk heeft
Paulus zijn tijd in de gevangenis ook
gebruikt om de Geschriften te bestuderen (vgl. 2 Tim. 4:13) en is Festus
daarvan op de hoogte. Het studeren
heeft Paulus, volgens Festus, echter
niet wijzer gemaakt, maar waanzinnig. Hij gelooft nu in zaken die,
menselijk gezien, niet kunnen (vgl.
Hand. 12:15).
Opvallend is dat Paulus voor zijn
bekering ook al een geleerd man
was (Fil. 3:6), maar toen niet voor gek
werd versleten, terwijl hij voor zijn
bekering dezelfde Geschriften bestudeerde. Het Woord dat hij bestudeerd
is dan ook niet veranderd, maar
Paulus zelf. Zijn ogen zijn niet langer
verblind en zijn hart is niet langer
verhard. De wijsheid van de wereld
heeft hij ingeruild voor de dwaasheid van God (1 Cor. 1:18-21). Die
liefde voor de dwaasheid heeft hem
gemotiveerd om steeds opnieuw de
Schriften te bestuderen. Hij is dus niet
gek geworden door het studeren,
maar is de Schriften opnieuw gaan
bestuderen omdat hij ‘gek’ geworden is. Buiten zinnen van het feit dat
een almachtige en soevereine God
mens geworden is, onder ons heeft
geleefd, is gestorven, begraven en
opgestaan, om zo een eeuwige relatie met ons te kunnen aangaan.

gezond verstand de waarheid spreekt
(26:25). Tevens is het Evangelie gebaseerd op historische gebeurtenissen
die gecontroleerd kunnen worden;
het is immer niet in een uithoek
gebeurd (26:26). Paulus’ verdediging
van zijn geloof is dus niet alleen gebaseerd op een (innerlijke) openbaring van Christus. Zijn verstand,
historisch controleerbare feiten en de
Schriften bevestigen en verankeren
zijn geloof in de opgestane Heer. Al
deze aspecten neemt hij mee in zijn
verdediging. Hij wil zo goed mogelijk
onderbouwd verantwoording afleggen over zijn geloof en levenswandel.
Met het intense verlangen dat allen
die hem tijdens zijn verhoor aanhoren zullen worden zoals hij (26:29)
en dezelfde hoop zullen ontvangen.
Want daarvoor weet Paulus zich geroepen, om ogen te openen, opdat
mensen zich bekeren van de duisternis tot het Licht (26:18).
“… uw vele studie brengt u in de war.”
Nee, je wordt niet gek van het studeren, je moet al gek (van Christus) zijn
als je bij het Evangelisch College gaat
studeren.
drs. Marianne Visser
Coördinator gestructureerd
afstandsonderwijs en docent
Oude Testament bij de ETA

Op die manier buiten zinnen zijn
wil echter, zo betuigt Paulus tegen
Festus, niet zeggen dat hij niet met

“Gij spreekt wartaal Paulus”
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Voorwoord
Zegeningen
Er zijn in het leven van die periodes die droog, moeizaam
en taai zijn. Maar, zoals het spreekwoord aangeeft, na regen
komt zonneschijn. Zo ervaren we het verkrijgen van ons
nieuwe kantooronderkomen; na een moeizame, jarenlange
zoektocht hebben we eindelijk een plek mogen vinden van
waaruit we onze activiteiten de komende jaren kunnen voortzetten. Een knus gebouw waar zowel de administratie als de
reproductieafdeling voldoende ruimte heeft en waar ook lesactiviteiten kunnen plaatsvinden. Dat we dit gebouw geheel
uit eigen middelen kunnen bekostigen, ervaren we als bijzonder. Naast deze zegeningen mogen we dit studiejaar onder
meer zien dat de nieuwe opleiding Missionair Werk succesvol
van start is gegaan, dat er veel aanmeldingen waren voor de
nieuwe Toerustingscursus Pastoraat, dat de Toerustingscursus Zangleiders positief is beoordeeld door de deelnemers,
dat er nieuwe schriftelijke modulen zijn verschenen (zoals
de nieuwe module Pastoraat; lees het artikel ‘De weg naar
herstel’), dat er een mooie Israëlreis is geweest, dat we nieuw
gekwalificeerd personeel konden aantrekken, en dat we weer
diploma’s en certificaten mochten uitreiken aan studenten.
Ook mochten er nieuwe onderwijsinitiatieven ontstaan voor
het komende studiejaar, zoals: studeren op A-niveau bij de
ETA, een ETS-Verdiepingsjaar en ETS-afstandsonderwijs.
Over al deze zegeningen leest u in dit EC-Magazine. Verder
treft u in het midden van het magazine een onderwijskatern
aan, waarin alle onderwijsmogelijkheden van het EC overzichtelijk worden getoond. Handig voor u, maar misschien
ook voor uw buren, vrienden, familie e.d.? Als zij ‘gek’ van
Jezus zijn, zijn de studiemogelijkheden voor hen bedoeld
(lees het Meditatief hiernaast!) U kunt het katern gemakkelijk
losmaken en doorgeven. Hoe meer studenten we mogen
inschrijven, hoe mooier het is. Helpt u mee?
Tot slot wijs ik u nog op de dagelijkse Bijbelquiz die Groot
Nieuws Radio samen met het EC tijdens de zomerperiode
organiseert; zowel studiemateriaal als een jaar lang gratis
studeren valt er te winnen.
Met dit voorwoord hoop ik uw interesse in de inhoud van
het EC-Magazine te hebben aangewakkerd.
Ik wens u veel leesplezier toe en bid dat u tijdens het lezen
iets van Gods liefde en leiding mag ervaren. Soli Deo gloria.

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: NL37INGB0000605798

EPS

Evangelisch Pastoraal Studiecentrum
> www.pastoraat.nu
Bankrekening: NL37INGB0000605798

ETS

Evangelische Toerusting School
> www.ets-cursus.nl
Bankrekening: NL89INGB0000584395

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. van Hooidonk (lid)
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EC verhuist naar

voormalige
bibliotheek
Lessen locatie Zwijndrecht voortaan in eigen gebouw
Historisch kader:
Sinds 2006 is het administratiekantoor van het Evangelisch College (voorheen het
kantoor van de ETA) gehuisvest in een flatappartement dat geschikt was gemaakt voor
kantoordoeleinden. In 2006 werkten hier 7 personeelsleden, met een omvang van
circa 4 FTE. Anno 2014 is dit aantal gestegen naar 22 medewerkers met een omvang
van ruim 14 FTE.

Door de groei die de organisatie heeft mogen
meemaken, zijn de huidige kantoorfaciliteiten niet
meer toereikend om het werk naar behoren voort te
zetten. Ter illustratie: op dit moment werken diverse
personeelsleden thuis (waaronder de directeur), omdat

er geen kantoorruimte beschikbaar is; de repro en
opslag vindt plaats in een inpandige garage waar in de
maand augustus jaarlijks ruim 2000 studiemodulen
vervaardigd moeten worden. We liepen tegen onze
grenzen aan....

De benedenverdieping van het nieuwe pand.
Hier komt een kantoortuin voor het personeel.

Evangelisch College Magazine
Jaargang 4
Mei 2014
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Zoektocht naar nieuwe kantoorruimte
Sinds 2010 hebben we intensief gezocht naar nieuwe
geschikte kantoorruimte. Ondanks diverse pogingen
konden bestuur en directie binnen het (beperkte) budget
vooralsnog geen geschikt pand vinden. Tot recent....

Een gebedsverhoring
Geheel tegen onze eigen verwachtingen in, ontvingen
we op 10 maart jongstleden van de gemeente
Zwijndrecht het bericht dat ons bod op een voormalige
bibliotheek was geaccepteerd. In onze beleving een
gebedsverhoring. Daar waar we de afgelopen jaren
meerdere keren met lege handen hadden gestaan, ging
nu de deur open in plaats van dicht. Een nieuwe fase
voor het Evangelisch College vangt aan.

Stand van zaken
Op het moment van schrijven – medio mei 2014 – is het
koopcontract bijna getekend. De planning is om spoedig
na de zomervakantie te verhuizen, zodat het nieuwe
collegejaar aangevangen kan worden in het nieuwe
kantoor. Het streven is vanaf januari 2015 de leslokalen
en lesfaciliteiten volledig gereed te hebben.

De bovenverdieping van het nieuwe pand.
Hier zullen o.a. leslokalen en een bibliotheek
gecreëerd worden.
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Onderwijscentrum
Het Evangelisch College is bewust een overheidsonafhankelijke instelling. Hiermee waarborgt het EC haar evangelische identiteit en onderwijsvrijheid. Dit betekent echter
ook dat het EC geen overheidssubsidie ontvangt. Het EC
is daarom afhankelijk van de inkomsten uit cursusgelden
en studiemateriaal en voor een kleine 10% (= jaarlijks
circa € 70.000,-) van giften van kerken, particulieren en
ondernemers.

Particulieren
Indien u het EC een warm hart toedraagt en in de
gelegenheid bent het EC eenmalig te ondersteunen met
een gift ter ondersteuning van het realiseren van het
onderwijscentrum, dan stellen we uw bijdrage zeer op prijs!
U kunt uw gift overmaken op: NL 37 INGB 0000605798
t.n.v. Stichting Evangelisch College of via onze website:
> www.evangelisch-college.nl/Verhuizing.html
Gezocht: 100 (oud-)studenten/-cursisten en donateurs
die eenmalig € 100,- doneren (Totaal € 10.000,-)

Bedrijven / ondernemers
Het gebouw waarheen we binnenkort gaan verhuizen,
kunnen we – mede dankzij legaten - geheel uit eigen
middelen financieren. We zijn hiervoor zeer dankbaar.
Omdat we geen lening willen aangaan en voldoende
continuïteitsreserve willen behouden, doen we vrijmoedig een beroep op onze achterban om éénmalig mee te
willen investeren in het nieuwe onderwijscentrum in ons
nieuwe kantoorpand. Hiervoor hebben we nodig:

Indien u als ondernemer in de gelegenheid bent het EC
te ondersteunen in de aanschaf of levering van een van
bovenstaande items, wilt u dan contact opnemen met
de algemeen directeur dhr. C. van Nes:
c.vannes@evangelisch-college.nl. Alvast bedankt!
(Acquisitie op basis van bovenstaande informatie wordt
niet op prijs gesteld.)
Gezocht: 10 ondernemers die eenmalig € 1000,doneren (Totaal € 10.000,-)

> Schoolmeubilair voor
twee leslokalen en een kantine
> Nieuwe keuken voor kantine
> Audiovisuele apparatuur
voor twee leslokalen
> Garderobe, ontvangstbalie
en meubilair ontvangstruimte

€ 5.000,-

Totaal benodigd bedrag:

€ 25.000,-

€ 12.500,€ 5.000,€ 2.500,-

Kerken en gemeenten
Kerken en gemeenten die het belang inzien van Bijbel(getrouw)onderwijs en het werk van het Evangelisch
College ondersteunen, wordt gevraagd een éénmalige
collecte toe te wijzen aan het werk van het Evangelisch
College.
Gezocht: 10 kerken die eenmalig € 500,- doneren
(Totaal € 5.000,-)

Financieel
De jaarrekening van het Evangelisch College over het boekjaar 2012/2013
is door Drechtsteden Accountants & Adviseurs beoordeeld en van een
goedkeurende beoordelingsverklaring voorzien. Dankbaar zijn we voor het
positieve resultaat van dit afgelopen boekjaar.
De begroting voor het boekjaar 2013/2014 is helaas negatief. Het verwachte resultaat over 2013/2014 zal echter minder negatief uitvallen dan
begroot, mede doordat de verhuizing (en de daarmee samenhangende
kostenstijging) later in het jaar plaatsvindt dan voorzien. Voor het volgend
cursusjaar zal bij gelijkblijvende studentenaantallen sprake zijn van een
aanzienlijk begrotingstekort.
Alle vormen van ondersteuning (via giften, legaten en/of gebed) blijven
derhalve zeer welkom!

Evangelisch College Magazine
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ANBI-status
De bezwaarprocedure tegen de
intrekking van de ANBI-status
loopt nog. Giften aan het EC
zijn derhalve vooralsnog niet
aftrekbaar. Mocht de ANBI-status
definitief vervallen, dan neemt
het Evangelisch College de status
van SBBI (sociaal belang behartigende instelling) aan, op grond
waarvan het EC in de toekomst
geen erf- en schenkbelasting
verschuldigd is over ontvangen
legaten en schenkingen.
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Personele zaken
Op 13 februari 2014 heeft Marjan van den Herik afscheid genomen van
het Evangelisch College. Door veranderingen in haar gezinssituatie was
het nodig dat zij een andere baan
aannam. Marjan was sinds 2010 in
dienst als financieel-administratief
medewerker bij de ETS. Het Evangelisch
College is Marjan dankbaar voor haar
getoonde inzet en werkzaamheden die
ze voor het EC heeft verricht.
Met ingang van 10 februari 2014 is als
nieuwe medewerker aangesteld Willy
van Waardenburg. Zij is voorheen bij
diverse organisaties op administratief
gebied werkzaam geweest. Willy is
getrouwd en heeft twee kinderen.

Facebook
Om in contact te blijven met (oud)
studenten en (oud)cursisten en
actueel nieuws te delen is er een
Facebook-pagina gemaakt over het
Evangelisch College. Op de pagina
staan foto’s van activiteiten, zoals
studiedagen en –weekenden, maar
ook nieuwsberichten en verhalen
van cursisten en studenten.

Neem eens een kijkje op:
> www.facebook.com/
evangelischcollege.

Willy van Waardenburg

Kort nieuws:
Het EC zal op de Opwekking Pinksterconferentie op zondagmiddag
8 juni van 14:00 tot 16:00 uur de ‘Weet wat je gelooft-quiz’ verzorgen
in de WereldExpo-tent. Ook zullen we de gehele conferentie met een
stand aanwezig zijn. Iedereen van harte welkom!
V
 anwege de aankomende verhuizing zal er dit jaar geen gezamenlijke
opening academiejaar plaatsvinden.
H
 et EC heeft een partnerovereenkomst gesloten met Groot Nieuws
Radio. Als partner krijgt het EC bij Groot Nieuws Radio ruimte om
aan ruim 400.000 luisteraars te delen hoe wij middels ons onderwijsaanbod christenen toerusten voor een taak in Gods Koninkrijk.
E
 C-directeur drs. Cees van Nes is ook komend seizoen beschikbaar
om namens het EC een preekbeurt te verzorgen in uw gemeente.
Contact: c.vannes@evangelisch-college.nl.

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

Verslag Israëlreis
14-23 februari 2014
In de voorjaarsvakantie leidde bestuurslid Paul van
Hooidonk een studiereis van het Evangelisch College naar
Israël. Het reisgezelschap bestond uit 24 deelnemers.
Op onze website www.evangelisch-college.nl/Israel.html
staan foto’s en een verslag van de reis.

Ook interesse om met het Evangelisch College naar Israël te gaan?
Aan de volgende reis wordt reeds gewerkt en zal D.V. plaats vinden van 1 t/m 11 mei 2015. Zodra de reis is samengesteld zal deze op de website van het Evangelisch College worden gepubliceerd. Tot volgend jaar in Jeruzalem!
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Promotie video’s
om te delen

Nieuwe website
Evangelisch College

In maart zijn er tijdens diverse
lessen video-opnames gemaakt
door Martijn Doornenbal van
productiebedrijf En Film.
Op de vernieuwde website is
het resultaat hiervan te zien.
Er zijn vier video’s over de
verschillende opleidingen gemaakt
en één algemene promotievideo
over het Evangelisch College.
In de video’s vertellen studenten
en cursisten waarom ze studeren
bij het Evangelisch College.
De video’s zijn bedoeld om
mensen kennis te laten maken
met het Evangelisch College en
haar opleidingen. Wilt u uw familie
en vrienden laten kennismaken
met het opleidingsaanbod van het
Evangelisch College? Ga dan naar
de website, bekijk de video’s en
deel ze via social media.

Het Evangelisch
College heeft
onlangs haar
website vernieuwd.
Hadden voorheen
alle scholen een
eigen website, nu is
alles ondergebracht
in één nieuwe,
frisse website,
waardoor het totale
opleidingsaanbod
van het Evangelisch
College overzichtelijk
wordt gepresenteerd
aan de bezoeker.
Tegelijk is de website
ook geschikt
gemaakt voor tablets
en smartphones en
er is een interactieve
kaart ontwikkeld
waarmee lokale cursusinformatie snel te raadplegen is.
Voortaan vindt u alle informatie over het werk van het Evangelisch
College en het opleidingsaanbod van haar scholen (ETA/EPS/ETS) op:
> www.evangelisch-college.nl.

Agenda
6-9 juni
Biddinghuizen
12 juni
Rotterdam
13 juni
Zwijndrecht
14 juni
Meppel
14 juni
Veenendaal
28 juni
Amersfoort
September		
20 september
Haulerwijk
22 november		
28/29 november Goudriaan
29 november
Veenendaal
1-11 mei 2015
Israël
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EC
ETA
ETA
ETA
ETS
ETA
ETA/EPS/ETS
EPS
EC
EPS
ETS
EC

Opwekking (stand expo-tent)
Open dag
Open dag
Open dag
Studiedag Ethiek & Pastoraat
Contactdag gestructureerd afstandsonderwijs
Aanvang opleidingen en cursussen
Start Toerustingscursus Pastoraat
Diplomeringsdienst en docentenontmoeting
Studieweekend ‘De weg van herstel’
Studiedag
Israëlreis
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Artikel

Op bezoek bij oud ETAstudent Marrie Molenaar
in ‘De Tweede Mijl’
“Zonder de ETA had ik dit niet gedurfd”
Marrie Molenaar- de Koning ontving onlangs het ETA-diploma Bachelor Theologie.
Tijdens haar studie aan de ETA ging ze aan het werk bij inloophuis ‘De Tweede Mijl’ in de
Amsterdamse Jordaan, vanuit het verlangen om de kennis die zij ontving door te geven.
Uiteindelijk voerde ze daar ook haar praktijkopdrachten uit. Ze werkt er nu bijna vijf jaar als
vrijwilliger. We zochten haar daar op om een dagje mee te lopen...

Bij binnenkomst is Marrie, samen met andere vrijwilligers,
druk bezig met het smeren van boterhammen. Ondertussen vertelt ze over het inloophuis: “’s Ochtends beginnen
we, zo’n zestien vrijwilligers, met Bijbelstudie. Omdat
wij uit het hele land komen, betekent dat voor sommige
mensen dat ze vroeg uit de veren moeten. Daarna gaan
we brood smeren, soep maken en koffie en thee zetten.
Vanaf elf uur gaan de deuren open en zijn gasten van
harte welkom.” Al gauw zitten aan de tafels vele dak- en
thuislozen. Uiteindelijk zijn er over die dag verspreid 125
gasten geweest.

Voeten wassen
Als het brood uitgedeeld wordt, brengt Marrie een badje
met warm water, zeep en soda naar één van de bezoekers. “Als ik zo’n waterbak naar een gast breng, dan kniel ik
voor hem neer om de bak bij zijn voeten te zetten en die
houding doet wat met me. De combinatie van ‘het mogen
brengen van het Evangelie’ en het ‘uitdelen van een voetenbad’ ervaar ik als heel bijzonder.”

Evangelie
Als de lege magen gevuld zijn is het tijd voor het Evangeliemoment, een overdenking waarbij ook gezongen en
gebeden wordt. Vandaag is het de beurt aan Marrie om dit
te verzorgen. Het Evangeliemoment wordt geopend met
het zingen van ‘Genade zo oneindig groot’. Vaste bezoeker Walter begeleidt het lied op zijn gitaar. Dan is het
woord aan Marrie: “Vorige keer sprak ik met één van jullie
over al het onrecht dat mensen elkaar aan doen en al het
onrecht wat uit de natuur komt zoals overstromingen en
aardbevingen. Maar waar komt dat onrecht vandaan? De
Bijbel zegt dat het allemaal goed begon. God schiep de
hemel en de aarde en het was zeer goed. Maar in Genesis
3 lezen we over de slang.” Vers voor vers neemt Marrie
de tekst, Genesis 3:1-6, met de bezoekers door. Iedereen
kan dit meelezen, want ze heeft de tekst in negen talen
uitgedeeld.
Op een duidelijke manier legt ze de verzen uit en past ze
het toe op het leven van alle dag. “Een verbod of gebod

>
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Artikel

van God is er niet om ons te beperken, maar om ons te
beschermen. Herken je dat verlangen van Eva om als God
te willen zijn en zelf te bepalen wat goed en kwaad is?
Zonde begint met deze gedachten of verlangens en komt
tot uiting in je daden. Maar dit is niet het einde. Want in
de Bijbel staat ook geschreven: “Want alzo lief heeft God
de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren
ga, maar eeuwig leven hebbe.” Er is dus redding voor wie
in Jezus Christus gelooft.” Marrie roept de aanwezigen
vurig op om zich tot God te keren, er is maar één Weg!
Samen zingen we Opwekking 642: “Al mijn zonden, al
mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij
en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.” Daarna gaat
Marrie ons voor in gebed, dat wordt afgesloten met het
Onze Vader. Ieder bidt het in zijn of haar eigen taal mee.

had ik het niet gedurfd, om zo (vrijmoedig) het Evangelie
te verkondigen. Mijn studie aan de ETA heeft mij geleerd
om duidelijk onder woorden te brengen dat er maar één
Weg is tot behoud, namelijk het geloof in de Here Jezus
Christus. In de verkondiging mag ik dus geen water bij
de wijn doen. Onder de gasten zijn veel moslims die de
Godheid van Christus fel betwisten. Ik heb tijdens de
colleges Wereldgodsdiensten geleerd om hier duidelijk
op te reageren. Door het vak Eigenlijke theologie kan ik
beter ingaan op vragen van gasten over de Drie-eenheid,
al blijft dit ten diepste een geheimenis. Ook heb ik hier de
praktijkopdrachten uitgevoerd, die ik van te voren eigenlijk
‘niets voor mij’ vond. Maar het uitvoeren van de praktijkopdrachten heeft mij juist enorm gevormd (en geschaafd)!
Ik kan de ETA wel alle lof blijven toebrengen maar een
uitspraak vermeld in Kerkgeschiedenis 2 is meer op z’n
plaats: Soli Deo gloria.”

Eén Weg
Na afloop vertelt Marrie: “Toen ik hier voor het eerst
kwam zag ik iemand het Evangeliemoment leiden en
toen dacht ik: dit wil ik ook graag doen! Na een half jaar,
toen ik al even meeliep als vrijwilliger in het inloophuis
ben ik het ook daadwerkelijk gaan doen. Zonder de ETA
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Wilt u meer weten over inloophuis de Tweede Mijl?
Kijk dan eens op hun website:
> www.detweedemijl.nl
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Onderwijsaanbod
2014-2015
Ontdek de studiemogelijkheden van
het Evangelisch College

ETA | Theologie

EPS | Pastoraat

ETS | Bijbelonderwijs

Evangelische Theologische Academie

Evangelisch Pastoraal Studiecentrum

Evangelische Toerusting School

Deeltijdopleidingen (HBO)
> Bachelor Theologie* (5-jaar)
> Bijbelse Theologie* (2-jaar)
> Missionair Werk (3-jaar)

Deeltijdopleidingen (HBO)
> Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

* Ook via het (gestructureerd)
afstandsonderwijs te volgen
Cursussen
> Kadercursus (1 jaar)
> Hebreeuws en Grieks
> Losse vakken volgen

Cursussen
> Toerustingscursus Pastoraat
Activiteiten
> Studieweekenden
> Studiedagen

www.evangelisch-college.nl

Opleiding / cursus
> ETS-Bijbelcursus* (4 jaar)
>E
 TS-Verdiepingsjaar (1 jaar)
(nieuw!)
* Nu ook via afstandsonderwijs
te volgen!
Activiteiten
> ETS-Studiedagen

Onderwijsaanbod

Onderwijsaanbod 2014-2015
ETA | Evangelische Theologische Academie
Opleiding

Studieduur

5 jaar

Studieniveaus*

Studie-belasting

Collegegeld

Student (B-Niveau)

± 20 uur p/w

€ 1150,-

Student (A-Niveau)

± 10 uur p/w

€ 650,-

Toehoorder

± 4 uur p/w

€ 450,-

Bachelor
Theologie

Leslocaties
• Amersfoort
(16 zaterdagen)
• Meppel
(16 zaterdagen)
• Zwijndrecht
(16 vrijdagen)
• Rotterdam (34
donderdagavonden)
Gestructureerd
afstandsonderwijs

Voor de opleiding Bachelor Theologie zijn er doorstroomovereenkomsten gesloten met de Christelijke
Hogeschool Ede (CHE), Theologische Universiteit Kampen (TUK), Evangelische Theologische Faculteit,
Leuven (ETF) en het Baptisten Seminarium (BS).

2 jaar**

Student (B-Niveau)

± 15 uur p/w

€ 1150,-

Student (A-Niveau)

± 10 uur p/w

€ 650,-

Toehoorder

± 4 uur p/w

€ 450,-

Bijbelse
Theologie

• Amersfoort
(16 zaterdagen)
• Meppel
(16 zaterdagen)
• Zwijndrecht
(16 vrijdagen)
• Rotterdam (34
donderdagavonden)
Gestructureerd
afstandsonderwijs

De opleiding Bijbelse Theologie is gelijk aan de eerste twee leerjaren van de opleiding Bachelor Theologie,
maar dan zonder praktijk en portfolio.

Student
Missionair
Werk

Kadercursus

± 20 uur p/w

€ 1150,Amersfoort
(12 zaterdagen)

3 jaar

1 jaar

Toehoorder

± 4 uur p/w

€ 450,-

Toehoorder

± 4 uur p/w

€ 450,-

Amersfoort
(16 zaterdagen)

* Toelichting op studieniveaus:
Studieniveau

Lessen

Tentamens

Werkstukken
& praktijk

Diploma

Student (B-niveau)

Ja

Ja

Ja

Diploma of Certificaat B-niveau

Student (A-niveau)

Ja

Ja

Nee

Certificaat A-niveau

Toehoorder

Ja

Nee (wel optioneel
per vak mogelijk)

Nee

Getuigschrift

** Via het gestructureerd afstandsonderwijs is de opleiding Bijbelse Theologie ook te volgen als een 4-jarig traject.
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ETA-leslocaties
EPS-leslocaties
ETS-leslocaties

Opleidingsoverzicht

EPS | Evangelisch Pastoraal Studiecentrum
Opleiding

Studieniveaus**

Studie-belasting

Collegegeld

Leslocaties

Student

± 15 uur p/w

€ 1150,-

Toehoorder

± 4 uur p/w

€ 450,-

• Meppel
(11 zaterdagen)
• Zwijndrecht
(11 vrijdagen)

Cursus

Studiebelasting

Cursusgeld

Cursuslocaties

Toerustingscursus
Pastoraat

5 zaterdagen of
10 avonden
geen tentamens
en werkstukken

€ 250,- (incl.
studiemap)

• Haulerwijk (5 zaterdagen vanaf
sep. 2014)
• Amersfoort (10 woensdagavonden
vanaf nov. 2014)
• Zwijndrecht (5 zaterdagen vanaf
maart 2015)
… en misschien ook in uw kerk/gemeente?

Pastorale
Hulpverlening

Studieduur

3 jaar

ETS | Evangelische Toerusting School
Cursus

Studiebelasting

Cursusgeld

Cursuslocaties

ETS-Bijbelcursus

9 zaterdagen of
18 avonden

€ 265,-

> 55 cursuslocaties in Nederland!
ETS-Afstandsonderwijs

ETS-Verdiepingsjaar

6 zaterdagen of
12 avonden

€ 265,-

• Meppel (donderdagavond)
• Veenendaal (dinsdagavond)
• Zwijndrecht (zaterdag)

EC | Gemeenteonderwijs
Het Evangelisch College stelt graag haar onderwijs en studiematerialen ter beschikking voor de opbouw van de plaatselijke gemeenten.
De volgende onderwijsprogramma’s kan het Evangelisch College verzorgen in uw kerk of gemeente.
Bijbelonderwijs
> ETS-Bijbelcursus voor kerken
> Rondreis door de Bijbel

Toerustingscursussen
> Toerustingscursus Kringleiders
> Toerustingscursus Zangleiders
> Toerustingscursus Pastoraat

Geel = nieuw

www.evangelisch-college.nl

Diensten
> Preekbeurten
> Onderwijs-op-maat

Nieuw! ETS-Verdiepingsjaar
Docenten

Inleiding
Op basis van vele verzoeken van (oud-)
cursisten introduceert de ETS met
enthousiasme een vervolgcursus op
de huidige 4-jarige ETS-Bijbelcursus:
het ETS-Verdiepingsjaar. In dit nieuwe
cursusjaar, bestaande uit in totaal
12 lessen, wordt elk jaar een ander
Bijbelboek uit het Oude en Nieuwe
Testament intensief bestudeerd. Voor
het cursusjaar 2014-2015 zijn het de
Bijbelboeken Ezechiël en 1 Petrus.

De lessen van het ETS-verdiepingsjaar worden verzorgd door
universitair geschoolde docenten met expertise op het gebied
van het Bijbelboek dat wordt behandeld. Voor het ETScursusjaar 2014-2015 zijn dit:
• Jonathan Pater, MA - Ezechiël
Studeerde theologie in Utrecht en Tilburg
met een specialisatie op het gebied van
Bijbelwetenschappen en vroeg Jodendom.
Bij het Evangelisch College is hij werkzaam
als vakdocent Oude Testament. Daarnaast
is hij werkzaam bij het Centrum voor
Bijbelonderzoek als auteur voor de
Studiebijbel Oude Testament.

Doelgroep
Dit ETS-Verdiepingsjaar is speciaal
bedoeld voor (oud-)ETS-cursisten,
(oud-)ETA/EPS-studenten, predikanten,
voorgangers, sprekers en Bijbelstudieleiders en geïnteresseerden die zich
willen verdiepen in een Bijbelboek om
daarna zelf ook deze kennis te verspreiden middels preken en Bijbelstudies in
de eigen kerk of gemeente.

• drs. ing. Pieter van den Berg - 1 Petrus
Na werkzaam geweest te zijn in de technische
sector, studeerde hij theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Vrije
Universiteit in Amerstam. Is nu werkzaam als
spreker en Bijbel-leraar en werkt aan een promotieonderzoek over de 1 Petrusbrief.

(0,3 fte)

Cursuslocaties en data
Het ETS-Verdiepingsjaar wordt in 2014-2015
aangeboden op de volgende cursuslocaties:
• Meppel (1e en 3e donderdagavond v/d maand)
• Veenendaal (2e en 4e dinsdagavond v/d maand)
• Zwijndrecht (3e zaterdag v/d maand)
De cursusmaanden zijn: oktober, november, januari,
februari, maart en april.

Kosten
De cursuskosten bedragen €265,- voor 12 lessen.
Het is ook mogelijk in te schrijven voor alleen de
lessen Oude Testament of Nieuwe Testament.
In dat geval bedraagt het cursusgeld € 155,-.

Doorgang cursus is onder voorbehoud van voldoende cursisten. Van bovengenoemde cursusdagen kan afgeweken
worden; kijk voor de exacte cursusdata op de website.

> www.evangelisch-college.nl/ETS/Verdiepingsjaar.html

Zonnebloemstraat 4 ■ 3333 SW Zwijndrecht ■ 078-6190037 ■ info@evangelisch-college.nl
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Artikel

De weg naar herstel
Door: drs. Henriëtte van Nes

Pijn en verdriet horen bij het leven zeggen we wel eens. Dit lijkt echter lijnrecht te
staan tegenover de belofte dat, als we ons bekeren ”het oude voorbij en het nieuwe
gekomen is” (2 Cor. 5:17). Een oud Opwekkingslied (nr. 9) heeft de woorden: “wat ik
nodig heb, wat ik nodig heb, Jezus alleen”. Het zet ons op het verkeerde been als het
ons laat geloven dat Jezus het eenvoudige antwoord op al onze problemen is. Zeker,
Hij is een antwoord op onze zonden, maar het lied beschrijft niet hoe we vaak door
moeizame processen moeten gaan om tot herstel te komen. Pijn verdwijnt veelal niet
door het zingen van een lied. Innerlijke verwondingen hebben langdurige zorg en
verzorging nodig om te genezen.
De hersenen
De neurologie en de psychologie hebben
in de afgelopen vijftig jaar meer inzicht
gegeven over het ‘waarom’ van deze
langdurige processen. Waarom kan het zo
ontzettend moeilijk zijn om pijnlijke voorvallen in het leven te verwerken en los te
laten? Waarom zijn er mensen die soms
hun hele leven lang daarmee worstelen?
Deze vragen zijn mede te beantwoorden
doordat we meer weten over de werking
van onze hersenen. De hersenen bepalen hoe wij denken en daardoor hoe wij ons voelen. Zij monitoren ons
leven. De amygdalae, twee kluwen zenuwcellen die diep
in onze hersenen verscholen liggen, zijn de opslagplaats
voor onze emoties, los van de feitelijke gebeurtenissen.
Zij werken al voordat we geboren zijn. In de moederschoot kunnen ze al emoties van buitenaf ‘aanvoelen’
en daardoor ook opslaan. Zonder amygdalae zouden wij
geen emotionele herinneringen hebben.
De feitelijke gebeurtenissen (zonder emoties) worden
opgeslagen in een ander deel van de hersenen: de hip-

pocampus (een zeepaardachtig
gevormd hersendeel) die pas
rond het derde levensjaar volledig ontwikkeld is. Dit geeft
ook meteen de reden waarom
mensen weinig of geen herinneringen hebben van vóór het
derde levensjaar. Pas als de
hippocampus volgroeid is, gaan
ze samenwerken met de amygdalae. Al onze waarnemingen
worden door de amygdalae gefilterd en aan de hand van
positieve of negatieve input wordt er actie ondernomen
door middel van neurologische signalen die uit worden gezonden naar andere delen van de hersenen. Om
een voorbeeld te noemen: Als je in jeugd werd gepest
op school omdat je niet goed mee kon komen met de
rest van de klas, dan slaan de amygdalae de herinnering
op van schaamte, falen, eenzaamheid, onzekerheid en
vernedering. De hippocampus registreert meer de feiten;
de andere kinderen, het schoolplein, de woorden die
gezegd werden, enz.
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In eerste instantie lijken amygdalae en hippocampus
prima samen te kunnen werken. Er is echter één ‘maar’
aan verbonden. Vanuit het centrale zenuwstelsel, waar
onze waarnemingen als eerste binnenkomen, bereiken
de signalen de amygdalae als eerste, die meteen tot actie
overgaan al naar gelang gepast is in de situatie (ze komen
met name in actie bij angst of andere nare signalen). De
amygdalae functioneren als eerste alarmbel en verspreiden de signalen voor vervolgacties voor het lichaam
(bijvoorbeeld verandering van bloeddruk en hartslag,
afscheiden van stresshormonen in het bloed). Dit kunnen
ze doen voordat er via een andere langzamere weg (via
de neocortex) een beter en rationeler actieplan kan worden ondernomen. Door de snelheid van de amygdalae en
hun associatieve vermogen met vroegere herinneringen,
kan het gebeuren dat vroeger en nu door elkaar gehaald
worden. Bovenstaande laat zien dat de samenwerking
van amygdalae en hippocampus juist in moeilijke situaties te wensen overlaat. Een volgend voorbeeld maakt
dit duidelijk. Als je in herinneringen weer teruggaat naar
je school waar je vroeger gepest werd dan kun je – op
dit moment - lijfelijk opnieuw de gevoelens van angst
en vernedering voelen. De prikkel van het zien van de
school (trigger) maakt dat de amygdalae dezelfde emotie
van toen doorgeven en je het idee geven dat alles weer
opnieuw gebeurt.

Afweermechanismen
Om met zo’n stressvolle situatie om te gaan, maken we
gebruik van afweermechanismen die de waarneming van
de realiteit verdraaien. Er zijn veel afweermechanismen
waar we gebruik van kunnen maken. Grofweg kunnen we
ze in drieën onderverdelen; de vlucht reactie, de vecht
reactie of de reactie van het verstijven (lam geslagen
worden) op signalen van angst. Terug naar het schoolplein; als vluchten het afweermechanisme is, kunnen we
ter plekke bedenken dat je hier nooit meer wilt komen en
nooit meer iets te maken wilt hebben met je jeugd. We
willen weg van die plek en er niet langer over nadenken.
We verdringen en vermijden alles wat hier maar iets mee
te maken heeft. Als vechten je reactie is, kun je het gevoel
krijgen er helemaal klaar voor te zijn. Je zou het gevecht
zo wel aan willen gaan met al die ‘ellendelingen van
vroeger’. Boosheid en agressie komen opzetten om deze
herinnering het hoofd te bieden. De verstijfreactie laat
ons als verdoofd aan de grond staan. We worden bijna
gevoelloos en verdwaasd vragen we ons af wat we hier
doen. Kunnen we ons überhaupt wel iets herinneren van
wat hier gebeurd is? Waar ging het allemaal over?
Waarom zo’n lange inleiding op het functioneren van
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onze hersenen en de afweermechanismen? Het heeft
alles te maken met de beantwoording van de vraag waarom wij mensen soms jarenlang ergens last van hebben en
waarom die processen tot herstel vaak zo lang duren. De
film van pijnlijke gebeurtenissen blijft voortbestaan zolang
onze hersenen geen verwerkte ‘andere emotionele versie’
van het gebeuren eroverheen kan ‘weg schrijven’. Daar
bovenop komen nog eens de afweermechanismen die
ons steeds weer op het verkeerde been zetten. De triggers en de bijbehorende response van de amygdalae zijn
lastig om te ontmantelen zolang ons afweermechanisme
onze diepste wonden afschermt.
Wond

Fase 1

• (H)erkenning
- Herinneringen
- Emoties en gevoel

Fase 2

Fase 3

• Verlies en rouw
- Boosheid
- Vergeven /
overgeven

• Genezing en
herstel
- Volgen van Jezus
- Sterven aan jezelf

• LOSLATEN

• GROEIEN

• AANVAARDING

Hoe kunnen we de weg naar herstel vinden?
Allereerst door goed te beseffen dat we niet bezig moeten zijn met onze afweermechanismen en hun bijbehorende emoties. In het verleden zijn ze nuttig geweest
om te kunnen overleven, maar nu het acute gevaar is
geweken, moeten we juist bewust zijn dat we geen tijd
moeten besteden aan deze verdedigingstactieken. Zij zijn
niet de oorzaak van onze wonden. We moeten er juist
omheen om bij de echte wonden te kunnen komen. Als
we gewend zijn om altijd weg te vluchten, zal het moeilijk
zijn om dat uitgesleten pad te verlaten. Toch is dit wat we
juist voor ogen moeten hebben. De afweermechanismen
zullen ‘vanzelf’ verdwijnen als we bezig gaan met de verwerking van de echte oorzaak van wonden: de feitelijke
gebeurtenis met alle emoties die daarbij horen.

Eerste fase: wat zijn mijn wonden?
De weg naar herstel start dan ook met de keuze om
eerlijk te zijn en de oorzaak van de pijn van vroeger als
in een film in de ogen te willen kijken, ongeacht door
wiens schuld deze wond gekomen is. Ook al kunnen
wonden door anderen zijn aangebracht, zolang we niet
onszelf verantwoordelijk maken om hier goed mee om te
gaan, zullen we blijven hangen in de gevoelens van en de
gevechten met de afweermechanismen. Juist als de pijn
door anderen is veroorzaakt, is het des te belangrijker te
herkennen en te erkennen wat er allemaal is gebeurd én
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hoe je daar zelf op gereageerd hebt. De vragen mogen
gesteld worden: wat zijn mijn wonden? Wat is mijn pijn?
Hoe gebeurde het? Wat is er allemaal stuk gegaan? Welke
schade is er opgelopen? Welke keuzes zijn er gemaakt?
Waar was God?
Niet alleen de feiten maar ook de bijbehorende emoties mogen erkend en herinnerd worden. Het is dan ook
heel belangrijk om dit niet zomaar alleen te doen. Juist
nu mogen we de Here God daarbij vragen. Wat zou Hij
tegen me zeggen als Hij daar lijfelijk naast had gestaan?
Wat zou Hij gedaan hebben? Door zo de herinneringen te
‘doorleven’, worden de situaties van vroeger langzaamaan
verwerkt.
Deze verwerking mag geleidelijk uitlopen op een aanvaarden van alle pijn, verliezen, tekortkomingen etc. Met
het aanvaarden wordt het verhaal van vroeger in een
andere ‘emotionele versie’ opgeslagen in de hersenen.
En de volgende keer dat we weer aan deze pijn zullen
werken, is de laatst opgeslagen versie minder heftig dan
de versie ervoor.

Tweede fase: verliesverwerking en rouw
Als we zo ver zijn gekomen (soms kan dit maanden duren) volgt hierop een tweede fase, namelijk een passend
antwoord geven op de aanvaarding in de vorm van verliesverwerking en rouw. De verliezen staan levensgroot
voor ogen en daaronder ligt (meestal diep weggestopt)
de boosheid. Boosheid over onrecht is een heel terechte
emotie die we zeker niet moeten onderdrukken of ‘wegbidden’. We moeten er juist wat mee doen om het kwijt
te raken. Het uiten ervan kan op verschillende manieren
gebeuren, bijvoorbeeld door een extra zware lichamelijke
oefening te doen (zo hard mogelijk fietsen, hardrennen,
de boksbal gebruiken, etc). Na de boosheid (als die er is
geweest) kan het verdriet geuit worden, kan er gerouwd
worden en mogen de tranen vloeien. Wonden diep van
binnen doen pijn en net doen alsof het wel meevalt, is
jezelf voor de gek houden. Verliezen kunnen soms schrijnend zijn en heftig pijn doen, een leegte nalaten of een
donker gat geven.
Voor sommigen bij wie de wonden door anderen zijn
aangedaan, is er daarna waarschijnlijk nóg een volgende
weg te gaan: de weg van vergeving of van overgeven
aan God. Daarmee wordt de grootste angel die herstel
en genezing in de weg staan, weggehaald. Zeventig maal
zeven maal vergeven (Matt. 18: 21-35) is een niet zomaar
uit de lucht gegrepen getal. God weet hoe belangrijk vergeving is waar we steeds weer toe bereid moeten zijn om

te geven als erom gevraagd wordt. Als er geen berouw
is, of als er niet om vergeving wordt gevraagd voor pijn
die wel is aan gedaan, mogen we het overgeven aan God
die eenvoudigweg het recht zal laten zegenvieren op Zijn
tijd. Nodeloos om te zeggen dat vergeving soms enorm
moeilijk is. Vergeving is een proces waarbij de bereidheid
om te vergeven belangrijker is dan de gevoelens die we er
bij hebben.
Na deze tweede fase kunnen we de verwonding loslaten
en kunnen we betekenis geven aan de gebeurtenissen
van vroeger. Ook nu slaan de hersenen weer een andere
versie op van het gebeuren. Iemand heeft eens gezegd:
loslaten is een andere vorm van vasthouden. Door los
te laten, gaan we het verleden niet vergeten. Door los te
laten kunnen we het verleden juist een plek geven zodat
het ons niet langer beheerst. We kunnen er echt los van
komen, terwijl de herinneringen natuurlijk niet zomaar
weg te poetsen zijn. Dat is ook niet nodig en zelfs niet
wenselijk. Genezen wonden mogen deel uitmaken van
het levensboek. Door los te laten komt er weer ruimte en
vrijheid, de wond is een litteken geworden. Nog wel aanwezig, maar de pijn van een open wond is verdwenen.

Derde fase: groei en herstel
De derde en laatste fase is de fase van groei en herstel.
Gezonde geestelijke groei kunnen we alleen maar vinden
door Jezus na te volgen en in Zijn voetsporen te lopen.
Hij laat ons door Zijn voorbeeld zien hoe wij met verwonding en pijn moeten omgaan. Hij vernederde Zichzelf en
legde al Zijn Goddelijkheid af en koos voor het drinken
van de beker van Gods toorn. Wat zou er gebeurd zijn als
de Here Jezus op dit punt had gezegd: “deze weg via het
kruis is absurd en onzinnig. Het is zinloos om op de weg
van lijden, pijn en foltering verder te gaan.” Jezus was ook
niet de man die hoog verheven met Goddelijk gezag en
macht dit alles eenvoudig liet gebeuren. Nee, juist Zijn
strijd, Zijn worsteling, Zijn angstkreet toen Hij door God
verlaten werd, laten ons zien, dat juist uit en in en door
lijden een weg gegaan kan worden waaruit nieuw leven
zal voortkomen. Jezus liet zien hoe Hij zíjn levensverhaal
aanvaardde. Hij gaat ons voor, zodat ook wij ons levensverhaal kunnen aanvaarden om van daaruit tot herstel te
kunnen komen. Alle dingen werken mee ten goede, niet
omdat ze van nature goed zijn, maar omdat er goede
dingen uit voort kunnen komen. Als we Jezus volgen, in
Zijn voetstappen treden, dan zullen we ontdekken dat het
lijden nooit het laatste woord heeft. Het laatste woord
heeft het Leven vanuit de dood. De wonden en pijn zullen
plaats maken voor herstel en groei.
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Nieuws van de scholen

ETA

Evangelische
Theologische
Academie

Nieuwe opleiding Missionair Werk een succes
De opleiding Missionair Werk die dit studiejaar van start
ging is een succes te noemen. Zestien studenten volgen
het eerste jaar en worden door middel van opdrachten
uitgedaagd hun grenzen te verleggen op het vlak van missionair werk.
Student Ellen van Wijk vertelt over de uitvoering van één
van de opdrachten: “Ik besloot mijn buren voor een maaltijd bij ons thuis uit te nodigen. Het leek mij het beste dit
persoonlijk te doen daar ik de meeste bewoners niet ken
en zij mij niet. Als ik de uitnodigingen wil uitdelen sta ik
bibberend van de kou en de zenuwen op straat. Toch bel
ik aan en tot mijn grote verrassing word ik overal hartelijk

ontvangen. Steeds weer krijg ik de gelegenheid uit te leggen welke studie ik volg en tot welk doel.
De avond met de maaltijd wordt een succes. Er komen
tien personen uit acht verschillende gezinnen. De meeste
mensen kennen elkaar niet. We eten met elkaar, er wordt
gezellig gebabbeld, de sfeer is ontspannen. Daardoor kan
ik op een luchtige manier vertellen over mijn beweegredenen. Als iedereen vertrokken is, kom ik tot de conclusie
dat het eigenlijk heel makkelijk is om missionair te leven.
Je eigen huis is een prima plek om op een laagdrempelige
manier een missionaire activiteit te organiseren.”

CHE en ETA
maken nieuwe
afspraken

Nieuwe
studievariant:
studeren op A-niveau

Doorstroom van ETA-studenten naar
CHE-GPW en CHE-GL blijft mogelijk

Wel tentamens afleggen,
geen werkstukken maken

Sinds 2008 bestaat er een overeenkomst waarin
is vastgelegd dat ETA-studenten na hun opleiding
kunnen doorstromen naar de CHE om daar een
(overheidserkend) diploma Godsdienst Pastoraal
Werk (GPW) of Godsdienst Leraar (GL) te behalen.
Vanwege gewijzigde examenregelgeving
binnen de Wet Hoger Onderwijs dienden echter
bestaande afspraken herzien te worden. Daarom
hebben de CHE en ETA in mei 2014 nieuwe
afspraken gemaakt. ETA-studenten kunnen door
middel van een QuickScan en Assessment-dag
hun eerder (o.a. bij de ETA) verworven kwalificatie
en competenties aantonen. Op basis hiervan kan
de CHE vaststellen welke studiepunten verleend
kunnen worden en op basis daarvan een op maat
samengesteld studieprogramma aanbieden aan de
student.

Met ingang van het studiejaar 2014-2015 biedt de ETA
bij de 5-jarige deeltijdopleiding Bachelor Theologie en
2-jarige opleiding Bijbelse Theologie de mogelijkheid om
te studeren op A-niveau. Deze studievariant houdt in dat
studenten wél tentamens afleggen over de leerstof van
de vakken, maar geen werkstukken en praktijkopdrachten
maken. Het studeren op A-niveau is dan ook bedoeld voor
hen die geen Bachelor-diploma of beroepsvorming voor
ogen hebben, maar wel vanuit theologische interesse en
vanuit een verlangen om de Bijbel beter te leren kennen,
de lessen willen volgen én de inhoud van de vakken eigen
willen maken.
Bij het goed doorlopen van de opleiding wordt een
certificaat op A-niveau behaald.

Naast de CHE heeft de ETA ook doorstroomovereenkomsten met de Evangelische Theologische
Faculteit (ETF), de Theologische Universiteit
Kampen (TUK) en het Baptisten Seminarium.

Meld je vóór 1 september 2014 aan voor de opleiding
Bachelor Theologie of Bijbelse Theologie op A-niveau
en betaal het eerste jaar slechts € 500,collegegeld (ipv € 650,-). Alleen van toepassing voor
studenten die zich voor het eerst bij het EC aanmelden.
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Diplomering
Vrijdag 17 januari in Zwijndrecht en zaterdag 25 januari
2014 in Meppel werden diploma’s en certificaten
uitgereikt aan studenten die met succes hun opleiding
aan de ETA hebben afgerond. Het waren feestelijke
bijeenkomsten. Het Evangelisch College feliciteert:

Anneke Hensen, Arend Kroes, Arie Maasland, Bas
Hensen, Corine Muilwijk, Ellen van Wijk, Hans Bronsveld,
Jasperina Dijkstra, Jeroen Suurmond, Marrie Molenaar,
Paulus de Jong, Sebastiaan Belder, Sieb Buiten en Sytse
Wybenga.

Gediplomeerden en gecertificeerden van de ETA en EPS in Zwijndrecht (links) en Meppel (rechts)

Kort nieuws:
Kennismaken met de ETA? Kom dan naar een open dag op één van de leslocaties. De eerstvolgende open
dagen zijn: 12 juni in Rotterdam, 13 juni in Zwijndrecht en 14 juni in Meppel.
> www.evangelisch-college.nl/ETA/Open-dagen-ETA.html.
Medio juni komt de 11e editie van Marturia uit. Marturia is een gratis e-magazine dat door de
ETA wordt uitgegeven om te getuigen van het christendom van de eerste eeuwen, tot inspiratie van de
Kerk van vandaag. Lees en download de voorgaande tien edities gratis op onze website.
> www.evangelisch-college.nl/Marturia.html
De ETA is dit jaar overgestapt op Quayn, een online toets en examensysteem voor het afnemen van digitale
tentamens.
Dit voorjaar is de eerste Toerustingscursus Zangleiders aangeboden. Ruim 40 cursisten volgden de
cursus in Almere. Een paar reacties uit de cursusevaluatie:
• “Bijzonder hoe verschillende liederen en muziekstijlen tot één mooi geheel verweven kunnen worden.”
• “De cursus veranderde mijn kijk op mijn functioneren als zangleider.”
• “Het verbindend vieren heeft me geraakt en sloot naadloos aan bij wat ik zelf zo graag wil realiseren
binnen onze gemeente.”
De ETA streeft er naar de cursus komend jaar aan te bieden in Zwijndrecht (voorjaar 2015) en op een locatie in
het noorden van het land. Of wellicht in uw gemeente?
Zie de website voor het actuele cursusaanbod:
> www.evangelisch-college.nl/ETA/Toerustingscursus-zangleiders.html.
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Nieuws van de scholen

EPS

Evangelisch
Pastoraal
Studiecentrum

Nieuwe studiemodule Pastoraat
We weten allemaal dat de Bijbel geen handboek Pastoraat
is, net zo min als de Bijbel een geschiedenisboek of een
handleiding godsdienstwetenschappen is. En toch kunnen
we veel pastorale lessen en handvatten uit de verhalen van
de Bijbel halen. De twee schrijvers (Henriëtte van Nes en
Hermineke Vonk) hebben dan ook geprobeerd om juist de
Bijbel te laten spreken in deze nieuwe studiemodule.
In deze module worden twee cycli van ‘verbondenheidgroei-loslaten’ beschreven in de ontwikkelingsfasen die
een mens in het leven doorloopt. De eerste cyclus omvat
de babyfase (verbondenheid), de peuter-, kleuter- en kindertijd (groei) en de tienertijd (loslaten). De tweede cyclus
bestaat uit de fase van het jong volwassen zijn (verbondenheid), de middelbare leeftijd (groei) en de ouderdom
(loslaten).
Iedere fase in het leven heeft zo te kampen met eigen hindernissen die op gezonde wijze genomen moeten worden.
Maar er kan ook veel mis gaan waardoor verwondingen

Diplomering

worden opgelopen. Deze mogelijke
scheefgroei wordt stapsgewijs uiteengezet. Daarnaast worden er ook handvatten in elk hoofdstuk gegeven hoe
men om kan gaan met de verwonding
op weg naar een stuk herstel.
Het laatste hoofdstuk van deze nieuwe studiemodule laat
in grote lijnen de weg van verwonding naar herstel zien.
Veel nood in het pastoraat, of dat nu afwijzing, huwelijksproblematiek, trauma of iets anders is, lopen vaak volgens
een vast patroon van verschillende stappen. Van (h)erkennen naar aanvaarding; van verlies en rouw naar loslaten en
daarna kunnen er nieuwe stappen gezet kunnen worden
op de weg naar herstel (zie ook het thema-artikel op pagina 15-17 van dit magazine).
Auteurs: drs. Henriëtte van Nes en Hermineke Vonk, BA
Titel: Pastoraat 2. 200 pagina’s. Prijs: € 45,-.

Vrijdag 17 januari in Zwijndrecht en zaterdag 25 januari 2014 in Meppel
werden diploma’s uitgereikt aan studenten die met succes hun opleiding
aan het EPS hebben afgerond. Het waren feestelijke bijeenkomsten. Het
Evangelisch College feliciteert: Anneke Polderman, Annelies Wolters, Bert
van Aalderen, Henk van der Spoel, Jasperina Dijkstra en Willem Voogd.

Diploma op zak en dan…
Bert van Aalderen vertelt hoe hij de
opleiding Pastorale Hulpverlening
heeft ervaren en wat hij is gaan doen
na het behalen van zijn diploma.
Op 17 januari 2014 mocht ik na 3,5 jaar studie mijn diploma
in ontvangst nemen. Het was een leerzame boeiende
studie, met veel verdieping en praktijkgerichtheid. Ik heb
veel mogen leren en ontdekken over de diepere zin en
betekenis van de christelijke hoop. Duidelijk was steeds de
liefde van de docenten voor onze Heer en Heiland, en de
eerbied voor het Woord van God. Wat heb ik veel mogen
ontvangen in de lessen en ook in de stages.
Tijdens de opleiding heb ik op drie plekken stage gelopen:
bij het Leger des Heils, bij het Straatpastoraat en in een
bejaardenhuis. Na de diploma-uitreiking kon ik kiezen uit
twee mogelijkheden: Pastoraal werk in de eigen kerkelijke
gemeente óf werken bij het Straatpastoraat in Utrecht. Die
keuze was niet gemakkelijk, maar na veel gesprekken en
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gebed heb ik gekozen voor het Straatpastoraat. Hierbij heb
ik de leiding van God mogen ervaren. Het Straatpastoraat is
leerzaam, boeiend, uitdagend en afwisselend. Het is geven
én ontvangen. In september 2014 hoop ik te beginnen, nu
ben ik mij aan het voorbereiden en verdiepen. Ook ga ik
alvast een aantal dagen meedraaien.
Het Straatpastoraat concentreert zich rond drie activiteiten:
elke maandag is er een ontmoeting en een lunch, op
een aantal woensdagen is er een ontmoeting en een
warme maaltijd, op zondag is er eens per maand een
speciale dienst in de Domkerk in Utrecht. Verder maakt
het winnen van vertrouwen, en het opbouwen van relaties
een belangrijk onderdeel van het werk uit. Gelukkig
wordt het Straatpastoraat ondersteund door de kerk(en)
en door vrijwilligers. Met een andere straatpastor mag ik
samenwerken. Met hoop en in vertrouwen mag ik dit werk
gaan doen, onder de zegen van God. Vanuit geloof en met
liefde voor ieder mens die we ontmoeten.
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Kort nieuws:
Afgelopen seizoen heeft het EPS twee studieweekenden verzorgd in Goudriaan met als thema’s
‘Bevrijdingspastoraat’ en ‘De weg van herstel’. Beide weekenden waren volgeboekt en leverden enthousiaste
reacties op: “Prachtige accommodatie, je bent er echt even helemaal uit.”, “Goed onderwijs.”, “Heerlijke
verzorging, aan alles is gedacht.”
	Op 28-29 november 2014 wordt opnieuw in Goudriaan het studieweekend ‘De weg van herstel’ aangeboden.
Hiervoor zijn nog plaatsen beschikbaar!
> www.evangelisch-college.nl/EPS/Studieweekenden.html
	Vrijdag 21 maart vond de eerste alumnidag van de opleiding Pastorale Hulpverlening plaats. Het was een
geslaagde dag waarin de aanwezigen met elkaar het vertrouwde ‘PH-gevoel’ even terug konden halen. We
ontvingen de volgende reacties: “Zij die er niet waren hebben echt iets gemist”, “Inspirerende toespraak van Arie
de Rover”, “Top om zo bij elkaar te zijn”, “Een aanrader om op herhaling bij aanwezig te zijn”.

Toerustingscursus Pastoraat
“Mijn dag kan niet meer stuk”, ‘Heerlijk Bijbels onderwijs”,
“Lekker praktisch”.
Dit zijn uitspraken van enkele van de ruim 175 deelnemers
van de Toerustingscursus Pastoraat die in november 2013
van start ging in Amersfoort en Meppel en in februari
2014 in Apeldoorn. Uit het grote aantal aanmeldingen
blijkt dat de cursus in een behoefte voorziet. Daarom
zal ook volgend seizoen het EPS de Toerustingscursus
Pastoraat aanbieden.

• Haulerwijk: september t/m november 2014,
5 zaterdagen.
• Amersfoort: najaar 2014, 10 avonden
• Zwijndrecht: voorjaar 2015, 5 zaterdagen
• Ook in uw kerk of gemeente?
> www.evangelisch-college.nl/EPS/Toerustingscursus.
html.
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Nieuws van de scholen

ETS

Evangelische
Toerusting
School

Aanvangsjaar nieuwe 4-jarige cyclus
Aankomend cursusjaar begint de nieuwe 4-jarige cyclus van de ETS-Bijbelcursus. Dit is dus hét moment om in te
stappen om de cursus te volgen. Vanwege de aanvang van de nieuwe cyclus is het curriculum (licht) herzien.
Op > www.evangelisch-college.nl/ETS/Cursusinhoud.html is het uitgewerkte nieuwe curriculum te zien met de
thema’s die in de lessen bij de betreffende Bijbelboeken aan bod komen.

Nieuwe invulling ETS-studiedagen
In aanvulling op het cursuscurriculum dat in vier jaar alle Bijbelboeken behandelt, verzorgt de ETS sinds het
cursusjaar 2011-2012 ook jaarlijks drie landelijke praktijkgerichte studiedagen. Deze studiedagen zijn verplicht
voor cursisten die het ETS-diploma assistent-gemeentewerker willen behalen, maar zijn ook bedoeld voor de
andere cursisten die naast de bijbelcursus (nog meer) praktisch toegerust willen worden voor een taak in de kerk/
gemeente. Met de ingang van de nieuwe cyclus is ook de inhoud van de ETS-studiedagen herzien.

Eén Gemeente, met één Heer |
Missie van de kerk (2014-2015)
1. Jezus volgen: discipelschap
2. Jezus aanbidden: liturgie en spiritualiteit
3. Jezus verkondigen: missionair zijn

Eén Kudde, met één Herder |
Pastoraat in de kerk (2015-2016)
1. Basisprincipes pastoraat (praktijk-gericht)
2. Basisthema’s pastoraat (thema-gericht)
3. P
 astoraat aan speciale groepen (doelgroepgericht)

Eén Volk, met één Woord |
Onderwijs in de kerk (2016-2017)
1. Lerende gemeente (didaktiek en catechese)
2. W
 oordverkondiging (bijbelstudiemethodiek
en homiletiek)
3. Geloofsverantwoording (apologetiek)

Eén Lichaam, met vele leden |
Relaties in de kerk (2017-2018)
1. Leiderschap (leiding geven aan groepen)
2. F
 amilierelaties (een Bijbelse visie op huwelijk,
gezin en opvoeding)
3. Ethiek (omgaan met ethische dilemma’s)
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ETS-studiedag 14 juni 2014:
Ethische dilemma’s rond het begin en einde van het leven
Op zaterdag 14 juni vindt de derde en laatste ETS-studiedag van dit cursusjaar plaats
rondom het thema ‘Pastoraat en Ethiek’. Op deze studiedag in Veenendaal zal drs. Paul
Lieverse het hebben over de medische mogelijkheden en dilemma’s rond het begin
van het leven (IVF, embryoselectie, abortus, levensbeëindiging bij ernstig gehandicapte
pasgeborenen, adoptie) en rond het levenseinde (palliatieve zorg, palliatieve sedatie, pil
van Drion, euthanasie) en hoe we hier als christen mee omgaan.
Paul Lieverse is werkzaam als anesthesioloog-pijnspecialist in het Erasmus MC Kanker
Instituut (voorheen: Daniel den Hoed Kliniek). Daarnaast is hij o.a. voorzitter van CMF
Nederland (Christian Medical Fellowship). Kijk voor meer informatie en aanmelden op:
> www.evangelisch-college.nl/ETS/ETS-studiedagen.html

Nieuw! ETS-afstandsonderwijs
Speciaal voor diegenen die niet in de gelegenheid zijn de lessen Oude en Nieuwe Testament te volgen op één van
de 55 ETS-cursuslocaties, maar wél het verlangen hebben de Bijbel beter te leren kennen, gaat de ETS de 4-jarige
Bijbelcursus met ingang van het cursusjaar 2014-2015 ook aanbieden via het afstandsonderwijs.
Het ETS-afstandsonderwijs volgt de opzet en cursusinhoud van de reguliere cursus, maar vervangt de lessen met
een digitale leeromgeving waarbij cursisten onder begeleiding van
twee docenten op interactie wijze (groepsgesprekken, leesopdrachten,
video’s, quizzen, vraagbaak, kennisuitwisseling) de inhoud van de
Bijbelboeken doornemen en eigen maken.

De voordelen van het ETS-afstandsonderwijs?
✓ Flexibel: bepaal zelf de plaats en het tijdstip van studeren
✓ Interactieve leeromgeving
✓ Optioneel: de mogelijkheid de lessen ook op een cursuslocatie te
volgen tegen gereduceerd tarief (50% korting op het cursusgeld).
> www.evangelisch-college.nl/ETS/ETS-Afstandsonderwijs.html

Kort nieuws:
D
 e ETS-cursus werd dit jaar door de cursisten
beoordeeld met een gemiddelde van 8,17!
D
 e ETS-Bijbelcursus wordt volgend seizoen mogelijk
ook aangeboden in Aalsmeer en in Arnhem. Zie de
website voor het actuele aanbod van cursuslocaties.
> www.evangelisch-college.nl/ETS.html
D
 eze zomer is er elke dag bij de Bijbelquiz van Groot
Nieuws Radio een ETS-cursusmap Rondreis door de
Bijbel te winnen bij Groot Nieuws Radio. Daarnaast
worden er twee hoofdprijzen uitgereikt: een jaar
lang gratis de ETS-Bijbelcursus volgen!

Data ETS-studiedagen
2014-2015
De data voor de ETS-studiedagen over de Missie van de
kerk zijn:
• Zaterdag 29 november 2014
Jezus volgen - discipelschap | ds. Jos Douma
• Zaterdag 28 maart 2015
Jezus aanbidden
- Liturgie (ochtend) | Henk ten Voorde, MA
- Spiritualiteit (middag) | drs. Henriëtte van Nes
• Zaterdag 6 juni 2015
Jezus verkondigen - missionair zijn | Laura Dijkhuizen, MA

Zonnebloemstraat 4, 3333 SW Zwijndrecht
078-6190037 | info@evangelisch-college.nl

Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut en biedt middels haar scholen (ETA, EPS, ETS)
(deeltijd)opleidingen en cursussen aan op het gebied
van de Bijbel, Theologie, Missionair Werk en Pastoraat.

ETA-leslocaties
EPS-leslocaties
ETS-leslocaties

Opleidingsoverzicht
ETA

Evangelische Theologische Academie

5-jarige opleiding Bachelor Theologie (ook via afstandsonderwijs)

2-jarige opleiding Bijbelse Theologie (ook via afstandsonderwijs)

3-jarige opleiding Missionair Werk

1-jarige Kadercursus


Bijbeltalen Hebreeuws en Grieks

?

EPS

www.eta.nl

Evangelisch Pastoraal Studiecentrum
3-jarige opleiding Pastorale Hulpverlening


1-jarige toerustingscursus Pastoraat

?

ETS

www.pastoraat.nu

Evangelische Toerusting School
Bijbelcursus (> 55 cursuslocaties; Nieuw: ETS-afstandsonderwijs)


Verdiepingsjaar (2014-2015: Ezechiël en 1 Petrus)

?

www.ets-cursus.nl
www.evangelisch-college.nl

Nieuw!
Nieuw!

