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“Ik werd opener
in het delen van
mijn God”
Hanneke Tan,
Gediplomeerde Opleiding Theologie

Portret: Hermineke Vonk
Nieuw: Toerustingscursus
Leven met een Missie

BIJBEL

THEOLOGIE

MISSIONAIR WERK

PASTORAAT

GEMEENTEONDERWIJS

WAAR KUNNEN WE UW
GEMEENTE MEE VAN
DIENST ZIJN?
Investeer in de toerusting van uw gemeenteleden! Nodig het Evangelisch
College uit voor het verzorgen van een cursus of preekbeurt.

Programma

Omvang*

www.evangelisch-college.nl

ETS-Bijbelcursus

18 lessen p/j

/ets

Toerustingscursus Kringleiders

4 lessen

/kringleiders

Toerustingscursus Samenkomst en muziek

2 of 4 lessen

/samenkomst

Toerustingscursus Sprekers

5 lessen

/sprekers

Toerustingscursus Pastoraat

10 lessen

/pastoraat

Toerustingscursus Leven met een Missie

10 lessen

/missionair

Cursus Rondreis door de Bijbel

10 lessen

/rondreis

Cursus Verantwoord Bijbelgebruik

10 lessen

/vb

Onderwijs op maat

1-18 lessen

/maatwerk

Preekbeurt

/preken

* 1 les is circa 2,5 uur (incl. pauze).
De kosten bedragen gemiddeld € 175,- per les.
Zie voor meer informatie: www.evangelisch-college.nl/kerk
Interesse?
Neem voor meer informatie contact op met
Quint Haneveld, onze relatiemanager kerken:
kerk@evangelisch-college.nl of bel 078-6190037.
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Tip!

De ETS-Bijbelcursus
is voor gemeenten in
prijs verlaagd!
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KINDEREN TEGEN EEN
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HANNEKE TAN: IK WERD OPENER IN
HET DELEN VAN MIJN GOD

“Zie de ander,
denk niet voor
de ander”
14 | PORTRET
HERMINEKE VONK
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Het Evangelisch College is verantwoordelijk voor de
volgende scholen:
ETS | Evangelische Toerusting School
ETA | Evangelische Theologische Academie
EPS | Evangelisch Pastoraal Studiecentrum
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Evangelisch College
Anjerstraat 79
3333GC Zwijndrecht
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www.evangelisch-college.nl
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NIEUWS
Bijbelse Theologie
wordt opleiding
Bijbel & Exegese

Toerustingscursus
Sprekers in
Zwijndrecht

Met ingang van het studiejaar 2018-2019
verandert de naam van de 2-jarige opleiding
Bijbelse Theologie naar opleiding Bijbel &
Exegese. Dit om het onderscheid met de
5-jarige opleiding Theologie duidelijker te
maken. De 2-jarige opleiding Bijbel & Exegese
wordt aangeboden in Amersfoort, Meppel,
Rotterdam en Zwijndrecht en biedt een
grondige verdieping aan in de Bijbel. Daarnaast
leert de student gedurende de twee leerjaren
te exegetiseren om zelfstandig tot een
verantwoorde Bijbeluitleg te komen.

De Toerustingscursus Sprekers start 9
april 2018 in Zwijndrecht. De cursus werd
eerder dit seizoen al in Aalsmeer, Meppel,
Roderesch, Vlaardingen en Zwijndrecht
gegeven. De Toerustingscursus Sprekers
leert je hoe je zowel Bijbelvast als
cultuurbewust kunt spreken. De cursus
bestaat uit vijf maandagavonden en wordt in
Zwijndrecht gegeven door Bart van Nes.
Zie voor meer informatie:
www.evangelisch-college.nl/sprekers.

Vacature Coördinator
ETS-Bijbelcursus (0,5 fte)
Ben jij een talent in organiseren en regelen?
Het Evangelisch College zoekt met ingang van 1 mei
een coördinator voor de ETS-Bijbelcursus.
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het
organiseren van de lessen van de ETS-Bijbelcursus
op 55 locaties in Nederland. Je hebt hiervoor
contact met docenten, cursisten en de beheerders
van de leslocaties.

De ETS-Bijbelcursus
in uw gemeente?

Wie we zoeken:
•
Je bent overtuigd christen en onderschrijft de
missie van het Evangelisch College.
•
Je bent woonachtig in een straal van 35 km van
het administratiekantoor in Zwijndrecht.
•
Je bent drie dagen per week beschikbaar en
incidenteel op zaterdagen.
•
Je hebt affiniteit met Bijbelonderwijs (een
theologische opleiding is een pré).
•
Je bent accuraat, sociaal, communicatief,
stressbestendig en ondernemend.
•
Je hebt een goede beheersing in woord en
geschrift van de Nederlandse taal.

Al enige jaren bestaat de mogelijkheid om
de ETS-Bijbelcursus (waar in vier jaar tijd
alle Bijbelboeken worden behandeld) aan
te bieden in een lokale gemeente. Jaarlijks
maken diverse gemeenten hiervan gebruik.
Om meer kerken te stimuleren deze cursus
aan te bieden aan haar gemeenteleden,
worden met ingang van volgend studiejaar
(als de nieuwe 4-jarige cyclus weer van
start gaat!) de prijzen hiervoor verlaagd.
Interesse? Mail naar kerk@evangelischcollege.nl.

Zie voor meer informatie:
www.evangelisch-college.nl/vacature.
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EVEN VOORSTELLEN

QUINT
HANEVELD
Met ingang van januari 2018 is
Quint Haneveld aangesteld als
Relatiemanager kerken en als
coördinator van de nieuwe
Toerustingscursus Leven met
een Missie (zie pagina 8-9 in
dit Magazine).

Pentecostalisme (VU Amsterdam)
gaan volgen. Met een voorliefde
voor systematische theologie ben
ik daarna bij Azusa aangesteld als
docent. Later ben ik gaan werken
als docent op een middelbare
school.

Hierbij een korte kennismaking
met deze nieuwe EC-medewerker…

Wat ga je doen bij het
Evangelisch College?
Bij het Evangelisch College mag ik gaan
investeren in het samenwerken met kerken en ga
ik samen met Jesse van Nes en Laura Dijkhuizen
vanuit de opleiding Missionair Werk de nieuwe
Toerustingscursus Leven met een Missie opzetten.
Ik krijg er energie van om contacten te leggen,
nieuwe initiatieven te starten en mensen toe
te rusten. Daarnaast is het mijn verlangen om
binnen de pentecostale (lees: de brede pinkstercharismatische) beweging een positieve bijdrage te
leveren aan de theologische vorming en verdieping
binnen deze beweging. Er gaat van deze
gemeenschappen een grote aantrekkingskracht
uit, en ik hoop dat goede reflectie op de geleefde
theologie en praktijken ook in de toekomst een
plek zal krijgen om die kracht te behouden. Ik
hoop hierin – ook vanuit mijn werk bij het EC –
iets te mogen betekenen.

Mijn naam is Quint, ik ben 33 jaar en verloofd
met Myriam. Op het moment werk ik als
vertegenwoordiger bij Givt (een start-up die
een app heeft ontwikkeld waarmee kerken en
organisaties digitaal kunnen collecteren; zie www.
givtapp.net) en ben ik jongerencoördinator in een
missionaire gemeente. Als vertegenwoordiger
heb ik het voorrecht om elke week allerlei kerken
in het land te bezoeken. Het is geweldig om
zoveel mensen te ontmoeten die op eigentijdse
en op unieke eigen wijze hun geloof uitleven en
die ernaar zoeken wat het betekent ‘kerk’ te zijn in
deze tijd.
Waarom ben je theologie gaan studeren?
Toen ik in mijn tienertijd tot geloof kwam, ben
ik ineens op een heel ander pad geraakt en ben
ik theologie gaan studeren. Ik wilde iets doen
waar mensen ten diepste mee bezig zijn, met
‘dat wat ons onvoorwaardelijk aangaat’ zoals Paul
Tillich dat zo goed verwoord. Na de studie GPW
(Azusa) ben ik verder gaan studeren en de Master

Benieuwd wat het Evangelisch College
voor uw gemeente kan betekenen?
Neem contact op met Quint via
kerk@evangelisch-college.nl.

Nieuw: Onderwijsgids 2018-2020
Interesse in een deeltijdopleiding of cursus op het gebied van de Bijbel, Theologie, Missionair
Werk of Pastoraat?! Download dan nu de geheel vernieuwde 44-pagina tellende Onderwijsgids
van het Evangelisch College op www.evangelisch-college.nl/onderwijsgids.
Liever per post ontvangen?
Vraag één of meerdere exemplaren (om uit te delen) gratis
aan via administratie@evangelisch-college.nl.
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DE BIJBEL OPEN

KINDEREN TEGEN
EEN ROTS
VERPLETTEREN?
Psalm 137

Het boek van de Psalmen is voor veel mensen
het meest geliefde en gelezen Bijbelboek. Er is
altijd wel een Psalm te vinden die passend is bij de
situatie van dat moment. Maar soms…. soms stuit
je op een Psalm waardoor bijna het schaamrood
op je kaken komt te staan. Staat dit er echt? Lezen
we echt: ‘O God, breek hun tanden in hun mond…
Laten zij vergaan als een smeltende slak; laat
hen, als de misgeboorte van een vrouw, de zon
niet zien.’ (Ps. 58:7-9)? Dit zijn toch onmogelijk
wrede uitspraken wat toch niet past in de mond
van een christen? Of wat moeten we bijvoorbeeld
met het laatste vers van Psalm 137, ‘Welzalig is
hij die uw kleine kinderen grijpen en tegen de
rots verpletteren zal’. Dit kan toch niet in het
geïnspireerde Woord van God staan? Wat moeten
we ermee? Voordat we daar een antwoord
op proberen te vinden, moeten we eerst het
onderwerp wat breder trekken.

Blijkbaar zit er een andere bedoeling achter. Maar
eerst kijken we naar Psalm 137.
Psalm 137
Psalm 137 is één van de drie psalmen die niet
door David geschreven zijn. We weten niet wie
de auteur van deze Psalm is. De psalmist heeft
in ieder geval de ballingschap meegemaakt,
want dat is de achtergrond van de Psalm. ‘Aan
de rivieren van Babel daar zaten wij’ (vers 1). En
als we de hele Psalm doorlezen, treffen we het

“Dat is eigenlijk
waar het echt om
gaat: een gebed
om het rechtzetten
van kwaad.”

Wraakpsalmen van David
Dit soort uitspraken staan in de categorie van
‘Wraak en vervloekingspsalmen’. Er zijn achttien
Psalmen die vanwege de inhoud tot deze categorie
behoren (Ps. 5, 6, 11, 12, 35, 37, 40, 52, 54, 56, 58,
59, 69, 79, 83, 137, 139, en 143). Op drie na, zijn ze
allemaal van David en dat moet meteen aan het
denken zetten. Past dit bij de David die we leren
kennen in de Bijbel? Zwaaide hij met zijn zwaard
in het rond voor wraak en vergelding? Eigenlijk
moeten we het tegendeel constateren. Als er
iemand op wraak zou mogen zinnen is het wel
David, als Saul hem jarenlang achtervolgt om hem
te doden. Twee keer kwam David heel dichtbij Saul
en had hij de mogelijkheid om hem te doden
(1 Sam. 24:5-10, 26:7-12). Hij zou meteen van hem
af kunnen zijn. Maar David doet dat niet. Hij zint
niet op menselijke wraak. Maar waarom schrijft hij
dan wel vijftien van de zogeheten ‘wraakpsalmen’?

beeld aan van een groep ballingen die vernederd
werden door hun overmeesteraars. Ze dreven
de spot met de liederen die de Joden ter ere van
God gewend waren te zingen; liederen die Gods
grootheid bezongen, Zijn bescherming rondom
Zijn volk! (Denk aan Ps. 46 of 48). Had God Zijn
volk niet kunnen beschermen? Wat een contrast
met hoe ze er nu bijzaten! Wat een vernedering
en onrecht om dat nu te moeten zingen; en
vanuit die boosheid om deze mishandeling
borrelt diep uit het binnenste van de mens de
schreeuw naar God: ‘HEERE denk aan… en
Dochter van Babel, die verwoest zult worden,
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welzalig is hij die u uw misdaad vergelden zal,
die u tegen ons begaan hebt. Welzalig is hij
die uw kleine kinderen grijpen en tegen de
rots verpletteren zal.’ Het woord voor ‘kleine
kinderen’ is in het Hebreeuws een woord
dat ook op een achttienjarige kan slaan. Het
gevoel dat wij kunnen hebben dat er baby’s
opgepakt worden en tegen een rots geslagen
worden is daarmee voor een groot deel
ontzenuwd. Verder moeten we niet vergeten
dat het een Psalm is, het is poëzie; er worden
woorden gebruikt die het grotesker maken
dan het in werkelijkheid is. Het is de roep om
het rechtzetten van al hetgeen hen is aangedaan.
Dat is eigenlijk waar het echt om gaat:
een gebed om het rechtzetten van kwaad.

Aangezicht
‘HEERE denk’ (Ps. 137:7) … Het zijn uitlatingen
die als gebeden worden uitgeschreeuwd, als een
heilig protest tegen het onrecht. Elie Wiesel heeft
eens gezegd dat er momenten kunnen zijn dat
we niet bij machte zijn om onrecht te voorkomen,
maar dat er nooit een moment mag zijn dat we
niet protesteren tegen onrecht. Een gebed om
wraak is een protest tegen het kwaad voor Gods
aangezicht.

Omgaan met onrecht
Hebben we niet hetzelfde gevoeld bij de
televisiebeelden van IS waar Britse hulpverleners
op hun knieën met een oranje overall aan
moesten wachten op het moment dat het hakmes
hen zou onthoofden? Borrelt er dan niet een
enorm haatgevoel naar boven: hoe dúrven ze?
Hoe kúnnen ze? Wat een lafheid! Dit onrecht,
deze boosheid hoe moeten we hiermee omgaan?

W - Woorden
R - Rechtvaardigheid
A - Aangezicht
A - Afleggen

Afleggen
Door het uiten van die diepste gevoelens in
woorden lijkt het mogelijk om het recht om zelf
rechter te gaan spelen af te leggen. De daad van
wraak, de uitvoering van de woorden van het
gebed worden niet zelf ter hand genomen. Het
blijft alleen een gebed waardoor gevoelens weg
kunnen ebben.

Juist daarop geven
de ‘wraakpsalmen’
ons een prachtige
handreiking aan.
We zoomen nu in
via de letters van
het woord wraak om
deze wraakpsalmen
nog beter te begrijpen.

Koning

Woorden

God als Koning over het heelal kan alleen de
Rechter zijn over onrecht, onrechtvaardigheid en
het kwaad. Hij alleen is bij machte om op de juiste
wijze te vergelden wat verkeerd ging. ‘Mij komt de
wraak toe, Ik zal het vergelden’ zegt Rom. 12:19.

Het is moeilijk om onrecht zomaar te laten
gebeuren en niets terug te doen. Maar we
moeten niet vergeten dat wat de Psalmist schrijft
woorden zijn en geen daden. Gevoelens van
intense boosheid die een weg naar buiten weten
door woorden te geven aan woede en boosheid,
frustratie en onmacht.

Omgaan met onrecht wereldwijd en in ons
persoonlijk leven is de koers volgen die de
wraak- en vervloekingspsalmen ons voorhouden:
verwoorden waar de pijn zit voor Gods
aangezicht, afleggen van rancune en wraak en
God vragen om de zaak verder te behartigen.

K - Koning

Rechtvaardigheid

drs. Henriëtte van Nes
Coördinator en docent
opleiding Pastorale
Hulpverlening, auteur van
het boek ‘In ontwikkeling:
Pastorale bouwstenen voor
je leven’.

Rechtvaardigheid is nauw verbonden met het
concept van vergelding in de Bijbel. Wraak komt
op ons heel negatief over, maar in de Bijbel
betekent wraak bijna altijd herstel van onrecht.
God zet iets recht wat volkomen mis is gegaan
door wraak of vergelding uit te voeren.
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TRAINING EN TOERUSTING

NIEUW!
TOERUSTINGSCURSUS
LEVEN MET EEN MISSIE
Met ingang van het studiejaar 2018-2019 biedt
het Evangelisch College vanuit de opleiding
Missionair Werk de Toerustingscursus Leven
met een Missie aan.
Het streven is om deze missionaire cursus
jaarlijks op diverse locaties in het land aan
te bieden, bij voorkeur in samenwerking met
lokale kerken.

We ontdekken dat je dit veel dichterbij gestalte
kan geven dan vaak wordt gedacht of wellicht
gevreesd. Naast de Bijbelse basis over Gods missie
met en in deze wereld, denken we onder meer.
na over:
•
•
•
•

Voor wie is deze cursus bedoeld?
• Je wilt Gods missie leren kennen en vormgeven
in je eigen leefwereld.
• Je bent grensverleggend en je houdt van
de uitdaging om kennis te maken met de
leefwereld van anderen.
• Je ervaart de roeping om de kerk als missionaire
gemeenschap tot bloei te laten komen.

diverse aspecten van cultuur en communicatie
de plaats en de rol van de kerk
je persoonlijke roeping
de dagelijkse praktijk

De docenten zijn ervaren in de veelzijdigheid
van de missionaire praktijk en onderlegd in het
onderwerp waarop ze jou komen toerusten.
Cursusprogramma
Enthousiast?
Enthousiast over deze cursus? Ons voornemen is
de cursus jaarlijks op diverse locaties in het land
aan te bieden. Medio juni zal het cursusaanbod
voor 2018-2019 bekend worden gemaakt op
onze website:
www.evangelisch-college.nl/levenmeteenmissie.
Tip: Meld je aan voor de nieuwsbrief van het
Evangelisch College en blijf op de hoogte van het
actuele studie-aanbod:
www.evangelisch-college.nl/nieuwsbrief.

De Toerustingscursus Leven met een Missie is
een cursus voor iedereen die zoekt hoe je vanuit
de missie van God een getuige van Jezus kunt
zijn voor de mensen om je heen. De cursus
ondersteunt je om vanuit Gods Woord en
gevoeligheid voor Zijn Geest op een relevante en
eigentijdse manier een brug te slaan naar anderen.
Iedereen met dit verlangen kan zich aanmelden.
Dit kan als individu of als groep. Vooropleiding is
niet nodig. De studielast is laag (geen tentamens
en opdrachten; wel uitdagingen om concreet
mee aan de slag te gaan).

Deze cursus in jouw gemeente of organisatie?
Neem contact op met Quint Haneveld via
kerk@evangelisch-college.nl en nodig ons uit
deze cursus in jouw gemeente of organisatie te
verzorgen. We werken hierin graag samen!

Hoe is de cursus opgezet?
In vijf zaterdagen of tien avonden werken we
aan de basis van een missionaire levenshouding.
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Ochtendprogramma

Middagprogramma

Lesdag 1

Gods missie
Gods verhaal en mijn verhaal

Bijbel en missie
Omgang met het Woord in missionaire context

Lesdag 2

Evangelie en cultuur
Goed nieuws is divers

Cultuur en communicatie
Bruggen slaan naar culturen

Lesdag 3

Communicatieve vaardigheden
Wat is communicatie?

Moderne media
Nieuwe vormen van communicatie

Lesdag 4

Kerk en samenleving
De plaats van de kerk

Missionair kerk zijn
De rol van de kerk

Lesdag 5

Missie in deze wereld
Barmhartigheid en gerechtigheid

Missie in de praktijk
Hoe nu verder?
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ALUMNI AAN HET WERK

“IK BEN OPENER
GEWORDEN IN HET DELEN
VAN MIJN PASSIE,
MIJN KERK, MIJN GOD”
Hanneke Tan (47) uit
Wanneperveen is getrouwd
met Elroy, samen hebben
ze drie kinderen. Ze
studeerde van 2010 tot
2017 theologie aan de
ETA via het Gestructureerd
Afstandsonderwijs (GAO).
Ze deed dit naast haar baan
als huisarts en vervulde ook
nog diverse nevenfuncties in haar
kerk en de medische wereld. Afgelopen
november nam ze het diploma theologie
in ontvangst.

Meppel) was wel dichtbij, maar
de lessen waren op zaterdag.
Aangezien ik actief lid ben
van een sabbatvierende kerk
[Adventkerk red.] en ook mijn
taken in de gemeente heb,
wilde ik niet op sabbat studeren.
Overigens heb ik dat wel in het
vijfde studiejaar gedaan, (dit jaar
behandelt de praktische theologie en
kan niet gevolgd worden via het GAO).
Mijn studietijd was opbouwend, maar ook
wel zwaar. Ik moest alles combineren en zat weer
samen met de kinderen aan tafel te studeren.
Als huisartsen zijn wij niet aangesloten bij een
grootschalige huisartsendienstenstructuur,
maar werken we ’s avonds, ’s nachts en in de
weekenden kleinschalig, vanuit eigen huis. Dat
waren voor mij bij uitstek de tijden waarop ik ook
kon studeren en aan werkstukken kon werken.
Ook op zondag nam ik daarvoor ruim de tijd.
Ik heb dat als zevendedagsadventist nooit
op sabbat gedaan. Als dokter weet ik dat het
ontzettend belangrijk is om één rustdag in de
week te hebben.
De terugkomdagen van het GAO waren een soort
baken in het jaar. Dat was ook mijn enige contact
met medestudenten in de eerste vier jaar. Tijdens
mijn specialisatie heb ik de terugkomdagen dan
ook gemist. Ik was echt op afstand.

Waarom ben je theologie gaan studeren?
Ik ben in 2001 afgestudeerd als huisarts en
hoewel het een ontzettend leuk en boeiend vak
is, ben ik van mening dat je je altijd moet blijven
ontwikkelen. Mijn hersenen zijn niet gemaakt om
‘stil’ te staan, dat talent moet gebruikt worden. Na
een aantal jaren als huisarts gewerkt te hebben,
begon het bij mij weer te kriebelen. Er moest
‘wat’. Ik heb bij veel studies gekeken, geproefd,
maar niets gaf rust. Op een gegeven moment
komt mijn man thuis met een tijdschrift vanaf
Opwekking waar hij met de kinderen naar een
concert was geweest van Oslo Gospel Choir. Dat
tijdschrift valt open op tafel met de advertentie
van de ETA vol in beeld. Bij mij viel een muntje.
Ik ging informatie vragen. Dit voelde goed. Al
biddend was ik de tijd hiervoor doorgegaan
en ook op het moment van beslissen was ik
biddende. Dit voelde zo goed, ik voelde zo enorm
Gods leiding in dit traject.

Wat is je bijgebleven van de studie?
Er zijn niet hele specifieke dingen bijgebleven,
wel een heel breed gebeuren. Ik ben heel
anders naar de Bijbel gaan kijken. Veel breder,
meer open. Ik had mij voor mijn opleiding nooit
gerealiseerd wat vertalen met de Bijbel en de
teksten doet. Dat daar echt verschil tussen kan
zitten afhankelijk van de tijd, vertaler enz. Ik zie

Hoe heb jij jouw studietijd ervaren?
Ik heb de studie gevolgd via het Gestructureerd
Afstandsonderwijs. De leslocatie Steenwijk (later
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“Sinds ruim twee jaar ben ik voorzitter van
het gezondheidsdepartement van de landelijke
kerk van de Zevendedagsadventisten:
stichting Leven & gezondheid.”

de Bijbel veel minder zwart-wit dan voorheen. En
daardoor ben ik zelf ook veel opener geworden,
onder meer in het delen van mijn passie, mijn
kerk, mijn God.
Ik ben wel erg onder de indruk geweest van de
introductie van het bevrijdingspastoraat. Ik had
dat nog nooit zo meegemaakt of gezien.
Waarom heb je gekozen voor de specialisatie
missionair werk?
Ik ben echt een persoon die naar buiten wil. Ik wil
dat grote nieuws vertellen. Ik wil handvatten geven
en pakken om Gods Koninkrijk hierop te bouwen.
Je bent werkzaam als huisarts. Heeft de
opleiding Theologie je op enige wijze gevormd
voor dit werk?
Ja, toch wel. Ik ben ‘pastoraler’ in mijn werk. Veel
mensen stellen dat op prijs. Ik heb meer zicht op
dingen rondom het medische. Omdat zorgen
voor mensen mijn baan is, kies ik ervoor in de
kerk minder met pastorale zaken en zorgen voor
mensen bezig te zijn. Anders heb ik het gevoel dat
ik in de kerk nog steeds aan het werk ben. Dat is
niet prettig.
Ben je wel op andere wijze actief in jouw kerk,
de Zevendedagsadventisten in Meppel?
Ja, ik ben actief als spreker in diverse gemeenten
in het land. Daarbij gaat het vaak over gezondheid
en/of evangelisatie/missionair bezig zijn. Ik ben
actief in de plantersraad (actief voor het stichten
van nieuwe gemeenten). In mijn eigen gemeente
ben ik evangelisatieleider en kanselfunctionaris
en begeleid ik regelmatig Bijbelstudies. Sinds
ruim twee jaar ben ik voorzitter van het
gezondheidsdepartement van de landelijke kerk
van de Zevendedagsadventisten: stichting
Leven & gezondheid.

Wat houdt jouw werk als voorzitter van stichting
Leven & gezondheid in?
Als voorzitter ben ik afgevaardigde naar de
wereldkerk. In Nederland vinden we het belangrijk
dat iemand met verstand van zaken dit medisch
leidt. Internationaal staat er vaak een predikant
op dit departement. Ik maak gebruik van beide
werelden en kan dat nu heel goed combineren.
De stichting heeft als doel zevendedagsadventisten te leiden, toe te rusten en te
ondersteunen bij het hervinden van het leven
zoals God het bedoeld heeft.
Op dit moment hebben we net een
christocentrisch programma gelanceerd
voor nazorg bij verslavingsproblematiek en
milde geestelijke gezondheidsklachten: ‘Op
reis naar heel-zijn’. Een christelijk 12-stappen
programma om mensen te begeleiden naar
geestelijke gezondheid. Bij het opzetten van zo’n
programma kijken we zowel naar de Bijbel als
naar wetenschappelijk onderzoek en kan ik dus
mijn beide studies, geneeskunde en theologie,
gebruiken.

“Gun jezelf een open
blik voor nieuwe
inzichten.”
Heb je een advies voor huidige studenten
Theologie?
Houd je blik open, probeer ook eens buiten de
‘oude’ paden te lopen. Gun jezelf een open blik
voor nieuwe inzichten.
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VOOR U GELEZEN
Jezus volgens Johannes: Meelezen
met de evangelist
Lieuwe van Kampen
“Dit boek is bedoeld voor iedereen die zelf
kritisch mee wil lezen met de tekst van het
Johannesevangelie en nieuwsgierig is naar
de betekenis ervan. … In de uitleg volg ik
de tekst op de voet en de lezers worden
uitgenodigd die tekst mee te lezen” (pag.11).
Zij aan zij met Lieuwe van Kampen
(nieuwtestamenticus, exegeet,
Bijbelvertaler en docent) ga je als lezer
van dit boek op ontdekkingstocht in het
evangelie van Johannes.
De auteur heeft als vertaalcoördinator bij
het NBG o.a. meegewerkt aan de Nieuwe

is. Via deze weg kan hij vertelmanieren
en verbanden, die alleen in het Grieks te
ontdekken zijn, aan de lezer ontvouwen.
En wij als lezers komen opnieuw onder de
indruk van Johannes’ getuigenis: Jezus is
de Logos, die “werkelijk God op aarde is en
ons uitnodigt om via hem deel te hebben
aan God zelf” (pag.356).
Voor Bijbellezers die niet of nauwelijks
Grieks beheersen, maar toch geïnteresseerd
zijn in de (talige) eigenheden van Johannes’
Grieks, is Jezus volgens Johannes
een boeiende en verdiepende

Bijbelvertaling, een brontekstgetrouwe en
doeltaalgerichte vertaling van de Bijbel. Van
Kampen staat achter deze vertaalmethode,
maar presenteert en gebruikt in dit boek zijn
eigen vertaling die minder doeltaalgericht

gids bij het Johannesevangelie.
Metta Wierenga

Van Kampen, Lieuwe. Jezus volgens
Johannes, Meelezen met de evangelist.
Heerenveen: Royal Jongbloed, 2016.
421 pags. €24,95.

Overwin je schaduwzijde: Voorkom
moreel falen als leider door gezonde
zelfreflectie
Sam Rima en Gary McIntosh
Tussen alle leiderschapsboeken die het
licht zien, laat Overwin je schaduwzijde
een eigen geluid horen. Auteurs Sam
Rima en Gary McIntosh zijn op een
missie de donkere kant van leiderschap
bloot te leggen. Dat klinkt misschien wat
zwartgallig, maar komt voort uit realisme.
Niet alleen bewijst de (ook recente)
geschiedenis van moreel en geestelijk falen
dat die schaduwzijde van leiders bestaat,
de Schrift legt er al de vinger op sinds
Genesis 3. Wat de leider drijft tot grote
hoogten, kan hem ook drijven tot diepe
dalen.
Vijf, niet malse, basistypen van
disfunctioneel leiderschap vormen het
raamwerk voor deze zoektocht: de
dwangmatige, narcistische, paranoïde,
medeafhankelijke en passief-agressieve
leider. Het goede nieuws is gelukkig: in
toegankelijke hoofdstukken dirigeren
de auteurs je naar het begrijpen van de

schaduwzijde, en via de ontdekking ervan
bij jezelf, op een weg naar herstel.
Nu geeft het voor de meesten onder ons
nogal wat cognitieve dissonantie te horen
dat je een narcist bent, of paranoïde.
Het gaat hier echter om onderliggende,
vaak onbewuste drijfveren. Wie ze niet
in de ogen kijkt, wordt door ze in de
luren gelegd. Geen enkele gevallen leider
geloofde van zichzelf uiteindelijk zo te
eindigen.
Huiswerk dus voor alle leiders, die
– verrassing! – gewoon mensen blijken
te zijn. De extreme voorbeelden van het
boek behoeven soms een vertaalslag, maar
de assessments helpen het persoonlijk
toepassen. Ga het aan: voor
jezelf én de mensen die
je leidt.
Evert Leeflang
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Rima, Sam en McIntosh, Gary. Overwin
je schaduwzijde: Voorkom moreel
falen als leider door gezonde zelfreflectie. Haarlem: Arrowz, 2017. 284
pags. €17,95.

Concreet leven met Jezus: Voor een
generatie die honger heeft naar echtheid
Ben Griffioen
In zijn inleiding geeft Ben Griffioen, ETAstudent, aan dat hij dit boek geschreven
heeft “om christenen te motiveren, te
bemoedigen en vooral praktisch een
voorbeeld te geven hoe je je geloof kan
beleven en uitleven.”
Het boek begint en eindigt met een
persoonlijk getuigenis. Ben begint met
openhartig te vertellen over de worsteling
in zijn jeugdjaren, om te groeien van
het ervaren van een veroordelende God
naar het hebben van een persoonlijke
relatie met een liefhebbende God. In het

heiligheid, aanbidding en intimiteit.
De Bijbel, die hij als basis gebruikt bij elk
onderwerp, vult hij aan met getuigenissen
die met name jongeren zullen
aanspreken. Hierdoor is het boek zowel
theoretisch als praktisch. Daar zit de
kracht van het boek in. De aangeboden
onderwerpen zijn te basaal voor mensen
die bekend zijn met Bijbel en geloof. Maar
hij laat zien hoe hij, en anderen, deze
basale kennis gestalte geven. Daardoor
wordt de lezer die verlangt te leven
met Jezus, maar nog niet weet hoe,

afsluitende hoofdstuk getuigt hij wat voor
avontuur het is om met God te leven.
Tussen deze hoofdstukken bespreekt
hij zaken als: Wie is Jezus, het werk
van Jezus op aarde, Jezus en de wet,
overgave aan Jezus, wedergeboorte,
(leiding door) de Heilige Geest, identiteit,
groeien in je relatie met Jezus door

uitgedaagd om zelf de stap te zetten
om concreet te gaan leven
met Jezus.
Marianne Visser

Griffioen, Ben. Concreet leven
met Jezus. Voor een generatie die
honger heeft naar echtheid. Zwolle:
Scholten Uitgeverij, 2017. 280 pags.
€ 13,50.

Achter de schermen: op weg met de
geestelijke disciplines
Nathan Foster
Dit is het autobiografische boek van Nathan
Foster die dertig jaar nadat zijn vader
Richard Foster de bestseller Feest van de
navolging schreef, een eigen zoektocht
is gestart met het in praktijk brengen van
geestelijke disciplines geïnspireerd door zijn
vaders werk. Natuurlijk wekt dit meteen de
nieuwsgierigheid; hoe zal dat uitpakken?
Welke nieuwe ontdekkingen gaat hij in het
boek doorgeven? Door de hoofdstukken
heen komen onderwerpen als overgave,
vasten, studeren, eenzaamheid, mediteren,
schuldbelijdenis, eenvoud, dienen, bidden,
leiding, aanbidding en vieren aan bod.
Zijn vader geeft steeds een korte nieuwe
inleiding op het onderwerp van dat
hoofdstuk. Met vallen en opstaan, met
teleurstelling en hoogtepunten is het vooral
een eerlijk reisverslag geworden door de
disciplines heen. Het is een eenvoudig

en prettig boek om te lezen. Hier en daar
zitten nog wat typefouten of verkeerd
geformuleerde zinnen, maar daar moet
men zich niet aan storen.
De grote plus van dit boek is dat het aanzet
om bij jezelf naar binnen te kijken hoe je
eigen geestelijke reis eruitziet. Is dat zoveel
beter of misschien slechter dan dat van
Foster? Of laat Nathan Foster eigenlijk het
verhaal van ons allemaal zien: soms zijn er
vreugdevolle overwinningen en leven we
dicht bij God en soms zijn er dorre droge
woestijndagen waarin het lijkt alsof we
falen in ons geestelijk leven. Als
het boek deze persoonlijke
reflectie teweegbrengt,
dan moet iedereen
het lezen.
Henriette van Nes
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Foster, Nathan. Achter de schermen,
op weg met de geestelijke disciplines.
Driebergen: Navigator Boeken, 2016.
253 pags. €19,89.

PORTRET
Hermineke Vonk:

“ZIE DE ANDER,
DENK NIET VOOR
DE ANDER”
Hermineke Vonk, medewerker bij het Evangelisch
Pastoraal Studiecentrum (EPS) van het
Evangelisch College, groeide op in een Hervormd
gezin op een melkveebedrijf in de Alblasserwaard
als jongste van vijf kinderen. Nadat ze haar Havodiploma behaalde had ze het boerderijleven wel
gezien. Ze koos een studie letterlijk en figuurlijk
ver weg van haar wortels: de sportacademie
(CALO) in Zwolle. “Uit een beroepentest bleek dat
ik het beste iets met sport of God kon gaan doen.
Iets met God doen zag ik toen niet zo zitten en
sporten vond ik erg leuk.”
Na de CALO volgt ze een jaar Bijbelschool aan
De Wittenberg, omdat ze het lesgeven nog niet
erg ziet zitten. In die periode leerde ze tijdens
evangelisatiewerk met Dabar op een camping Jan
kennen. “Jan liep op klompen, een echte boer. Ik
wilde absoluut geen boer, maar ik vond hem wel
heel wijs en daar werd ik verliefd op.” Een paar
jaar later trouwen ze en nemen ze intrek in een
stacaravan op de boerderij van Jans ouders in
Goudriaan. “Het eerste half jaar voelde als vakantie.
Al gebeurde het weleens dat de waterleiding was
bevroren.” Na zes jaar in de stacaravan verhuizen
ze naar een nieuwbouwwoning. Vijf jaar later
nemen ze de boerderij over van Jans ouders en
nemen ze intrek in de boerderij.
Theologie
Na de Wittenberg was er geen ontkomen
meer aan, Hermineke begon met lesgeven van
gymnastiek aan de Guido de Bres in Rotterdam,
een middelbare school. “Het lesgeven vond ik leuk,
maar ik wilde meer dan leerlingen de handstand
leren, ik wilde mensen geestelijk voeden. Om
mezelf daarvoor toe te rusten ging ik op zoek naar
een stevige Bijbelcursus.
Ik kwam uit bij de 2-jarige deeltijdopleiding
Bijbelse Theologie van de ETA. De keuze voor
de ETA was een praktische, het was dichtbij en
de lessen op vrijdagmiddag en -avond waren te

combineren met mijn werk als gymdocent. Ook
al was het opgezet als opleiding, ik beschouwde
het als een cursus. Daarom liet ik de Bijbeltalen
en praktijkopdrachten liggen. Ik heb genoten van
die twee jaar en besloot daarom door te gaan
met de 5-jarige opleiding Bachelor Theologie.
Na vier jaar heb ik ook nog de Bijbeltalen en
praktijkopdrachten ingehaald. Vervolgens heb ik
aan de CHE verder gestudeerd en zo behaalde
ik na zes jaar studeren het diploma Bachelor
Theologie aan de ETA en het diploma Godsdienst
Pastoraal Werk (GPW) aan de CHE.
Tijdens de studie werd ik niet alleen intellectueel
gevoed, maar ook sociaal, door de contacten met
de andere studenten. Het was een hele diverse,
maar hechte groep. De eerste twee jaar van de
studie heb ik het meest van genoten en heeft veel
impact op mij gehad. Ook al wist ik al best veel
van de Bijbel, het was echt een verdiepingsslag.

“in al mijn lessen probeer
ik God te verbinden aan de
ander. Als dat lukt ben ik blij.”
Pastorale opleiding opzetten
“Toen ik bijna klaar was aan de ETA kreeg ik de
kans om met Henriëtte van Nes een 3-jarige
pastorale opleiding op te zetten. Ik had bij de CHE
de specialisatie pastoraat gedaan en begeleidde al
jaren leerlingen op school, dus het paste goed bij
mij. Sowieso heb ik een groot hart voor mensen
en houd ik erg van goede relaties met mensen
en ik vind het belangrijk om oog te hebben voor
de ander. De timing hiervan was Goddelijk, voor
mij een bevestiging om hier in te stappen. De
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opleiding Pastorale Hulpverlening is in 2005 van
start gegaan. Samen met Henriëtte verzorg ik
sinds die tijd de meeste lessen. Later ben ik ook
gaan lesgeven bij de Opleiding Theologie (met
name vakken binnen de Praktische Theologie) en
bij de ETS-Bijbelcursus. De vakken die ik geef zijn
erg divers, maar in al mijn lessen probeer ik God
te verbinden aan de ander. Als dat lukt ben ik blij.”
Veelzijdig
“Ik ben erg veelzijdig, maar het pastoraat trekt mij
wel in het bijzonder. Het is praktisch, draait om
mensen én God. Het geeft mij voldoening om
vanuit de Bijbel les te geven en te zoeken naar
de relevantie van Bijbelteksten voor pastoraat.
Naast mijn werk bij de opleiding Pastorale
Hulpverlening ben ik ook actief bij Ex-It, een
praktijk voor psycho-pastorale hulpverlening.”
Zich beperken tot pastoraat doet Hermineke
echter niet. “Ik ben ook nog gastdocent op De
Wittenberg, run een BoerenBed & Brood op ons
erf en help Jan mee op de boerderij waar nodig.
Onlangs ben ik begonnen aan een opleiding tot
coach, om mijzelf te ontwikkelen, maar ook om
in de toekomst in het pastoraat toe te passen.
Pastoraat is namelijk zorggericht en coachen
toekomstgericht. De combinatie ervan zorgt voor
meer evenwicht. Daarnaast hoop ik later dit jaar
als zelfstandig trainer, coach en docent aan de
slag te gaan. Daarbij wil ik mij vooral richten op
kerken, scholen en de agrarische sector.”
Inspiratiebronnen
“Door de jaren ben ik door diverse mensen en
boeken gevormd. Erg belangrijk voor mij waren
ETA-docenten Cees en Henriëtte van Nes. Zij
lieten zo gepassioneerd de Bijbel opengaan.
Maar ook Derek Prince is een inspiratie, hij is een
geestelijke man met een doorleeft geloof en
schrijft zo duidelijk en praktisch. Het boek ‘De
Helper’ van Katherine Marshall opende mijn ogen
voor de relevantie van de Heilige Geest.”

Ongewenste kinderloosheid
Op 7 april spreekt Hermineke op de studiedag ‘Een
levenslang gemis’ over ongewenste kinderloosheid.
Bij hun trouwen wisten Hermineke en Jan dat er
een kans was dat ze kinderloos zouden blijven.
Toen bleek dat ze daadwerkelijk geen kinderen
konden krijgen, ontstond er dan ook geen paniek.
“We leefden ons leven en dat ging goed. Na vijf jaar
huwelijk hebben we met diverse mensen gesproken
over de verschillende opties zoals Ivf-behandelingen
en adoptie. Uiteindelijk besloten we samen te
blijven. We kennen wel momenten van gemis en
confrontatie. Zo werd mijn zus onlangs voor het eerst
oma. Ik zal dat nooit meemaken. Ook Moederdag is
altijd lastig. In de kerk werden een keer alle moeders
naar voren geroepen. Daar zat ik dan. Verderop
zat nog een vrouw die zo graag een partner wilde.
Dat is heel confronterend. Voor onze ouders is het
misschien nog wel moeilijker. Zij weten wat ze ons
gunnen, maar wij weten niet wat we missen.”
Denk niet voor de ander
“Iedereen kent mensen die niet vanzelfsprekend
kinderen krijgen. Iedereen beleeft het anders en
begeeft zich op een andere plek in het proces.
Daarom is het moeilijk om daar goed op te
reageren. Een valkuil is dat mensen denken te
weten hoe het met je gaat. Bijvoorbeeld dat als je
het verwerkt hebt, het voor altijd klaar of afgerond
is. Maar soms raakt het je toch weer. Dezelfde
opmerking kun je de ene keer om lachen en
de andere keer om huilen. Of mensen gaan er
juist van uit dat je het er continue moeilijk mee
hebt. Hoe het met iemand gaat, is maar een
momentopname. Je weet alleen hoe iemand erin
staat als je het vraagt. Je hoeft niet iedere keer
mensen ernaar te vragen, maar als het
onderwerp ter sprake komt, vraag er
dan open en onbevooroordeeld
naar. Mijn boodschap op de
studiedag is dan ook: zie de
ander, denk niet voor de ander.”

Hermineke in het kort:
Naam: Hermineke Vonk-de Groot
Leeftijd: 46
Geboorteplaats: Giessenburg
Woonplaats: Goudriaan
Broers/zussen: 3 broers, 1 zus
Kerk/gemeente: Vrije baptistengemeente De Levensboom
Gezin: Getrouwd met Jan

Studies: CALO in Zwolle (lerarenopleiding lichamelijke
opvoeding), Bijbelschool De Wittenberg, Theologie aan
de ETA, Godsdienst Pastoraal Werk aan de CHE, opleiding
voor trainer & coach bij ICM
Hobby’s: Hardlopen, rommelmarkten en kringlopen
afstruinen, verzamelen van oude gebruiksvoorwerpen
zoals oliestelletjes en koffiemolens, in- en verkopen
van tweedehandsboeken voor 2ehands Boekenhuis
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AGENDA
16 maart
17 maart
22 maart
23 maart
24 maart
April en mei
7 april		
9 april		
13 april		
26 mei		
26 mei		
7 juni		
9 juni		
16 juni		
29 juni		

Open dag Pastorale Hulpverlening				Zwijndrecht
Open dag Theologie					Amersfoort
Open dag Theologie					Rotterdam
Open dag Theologie					Zwijndrecht
Open dag Theologie & Pastorale Hulpverlening		 Meppel
Proeflessen ETS-Bijbelcursus				Nederland
EPS-Studiedag | Ongewenste kinderloosheid		 Zwijndrecht
Start Toerustingscursus Sprekers				Zwijndrecht
Open dag Pastorale Hulpverlening				Zwijndrecht
Open dag Missionair Werk					Amersfoort
Open dag Theologie					Meppel
Open dag Theologie					Rotterdam
ETS-Studiedag | Boosheid en conflicten			
Veenendaal
Open dag Theologie
				Amersfoort
Open dag Theologie					Zwijndrecht

Wil je meer weten over één van deze activiteiten? Ga naar www.evangelisch-college.nl.

Studiedag ‘Een levenslang gemis’
Zaterdag 7 april 2018 vindt in Zwijndrecht een studiedag plaats over ongewenste kinderloosheid. De
studiedag is bedoeld voor pastoraal werkers, kerkelijk werkers/leidinggevenden en indirect betrokkenen zoals vrienden en familieleden. Hoe ga je (in de kerk) om met de gevoelens van mensen met een
onvervulde kinderwens? Wat zeg je wel en wat juist niet? Deze dag geeft inzicht in de complexiteit van
dit onderwerp en handvatten om hier mee om te gaan. Met medewerking van Jorien Ouweneel (coach
en trainer) en Hermineke Vonk (docent Evangelisch College), beide ervaringsdeskundig op dit gebied.
Wanneer: 7 april, 10.00 - 16.00 uur
Waar: EC-Onderwijscentrum Zwijndrecht
Voor wie: pastoraal werkers, kerkelijk werkers/
leidinggevenden en indirect betrokkenen
Kosten: €25,00, EC-Studiepashouders € 17,50
Catering: Volledig verzorgd, inclusief lunch
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