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“Ik ontdekte dat
mijn hart lag bij
pastoraat”
Anneke Polderman,
Gediplomeerde Opleiding
Pastorale Hulpverlening

Portret: Leen Stehouwer
Nieuw: Sprekersroute
BIJBEL

THEOLOGIE

MISSIONAIR WERK

PASTORAAT

GEMEENTEONDERWIJS

WAAR KUNNEN WE UW
GEMEENTE MEE VAN
DIENST ZIJN?
Investeer in de toerusting van uw gemeente(leden)!
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!

INHOUD

6 | DE BIJBEL OPEN
3 WAARDEVOLLE LESSEN
UIT MALEACHI

8

10 | ALUMNI AAN HET WERK

NIEUW: SPREKERSROUTE

ANNEKE POLDERMAN:
OVER DE BRUG

“Evangelisatie en
Bijbelonderwijs
hebben mijn hart”
14 | PORTRET
LEEN STEHOUWER

Colofon
Evangelisch College Magazine
Uitgave van Stichting Evangelisch College.
Verschijnt drie keer per jaar.
Jaargang 8 | nummer 16 | juni 2018
Oplage: 12.000
Vormgeving: IDD
Foto’s: o.a. Michelle Plaisier Foto- en Videografie; Evangelisch College
Kostprijs: €0,70

3

Het Evangelisch College is verantwoordelijk voor de
volgende scholen:
ETS | Evangelische Toerusting School
ETA | Evangelische Theologische Academie
EPS | Evangelisch Pastoraal Studiecentrum
Evangelisch College
Anjerstraat 79
3333GC Zwijndrecht
078-6190037
info@evangelisch-college.nl
www.evangelisch-college.nl

NIEUWS
Toerustingscursus
Pastoraat in Amersfoort
en Zwijndrecht

Bouwstenen Bijbel
School ondergebracht
bij het Evangelisch
College

In het komende cursusjaar zal de
Toerustingscursus Pastoraat onder meer
aangeboden worden in Amersfoort en
Zwijndrecht. In Amersfoort start de cursus 29
september 2018 en in Zwijndrecht 19 januari
2019. De Toerustingscursus Pastoraat is een
cursus van vijf zaterdagen voor iedereen die
bezig is met pastoraat of daarmee wil beginnen.

Intensivering
samenwerking met
Baptisten Seminarium

Met ingang van het studiejaar 2018-2019
zal het Evangelisch College het werk van de
Bouwstenen Bijbel School (BBS) voortzetten.
De BBS is een geloofsopbouwende
toerustingscursus die wordt aangeboden in de
lokale kerk en die geleid wordt door bijvoorbeeld
een eigen predikant of voorganger.
De cursus is voortgekomen uit de voormalige
onderwijsactiviteiten van Stichting Agapè
(denk aan de ‘Grote Opdracht School’, ‘Here
leer ons bidden’, ‘Aanstekelijk christen’ e.d.).
Toen Agapè stopte met deze activiteiten werd
stichting Bouwstenen voor je Leven opgericht.
Zij heeft toen het bestaande toerustingsmateriaal
opnieuw bewerkt en uitgebreid. In
samenwerking met het Evangelisch Werkverband
is enkele jaren terug de Bouwstenen Bijbel
School (BBS) opgericht, onder leiding van Hans
Eschbach en Leo van den Heuvel. In goed
overleg neemt het Evangelisch College met
ingang van volgend seizoen het materiaal over
van het Evangelisch Werkverband.

Het Evangelisch
College en het
Baptisten Seminarium
hebben een vernieuwde
samenwerkingsovereenkomst getekend waarin
is vastgelegd dat beide organisaties intensiever
gaan samenwerken.
Sprekersroute
Zo wordt vanaf september 2018 een
gezamenlijke tweejarige Sprekersroute
aangeboden in het Baptist House in Amsterdam
(zie pag. 8 en 9 voor meer informatie).
Doorstroomovereenkomst
In de nieuwe overeenkomst is ook vastgelegd
dat de reeds bestaande samenwerking tussen
het Seminarium en de Opleiding Theologie van
het Evangelisch College in aangepaste vorm
wordt voortgezet. Door een uitruil van vakken
kunnen studenten van de Opleiding Theologie
vanaf het derde jaar de kerkelijke hbo-minor
van het Seminarium volgen. Op deze wijze
kunnen zij bij afronding van hun studie ook het
Seminariumdiploma behalen, waarmee een
beroepbaarstelling als predikant binnen de Unie
van Baptistengemeenten en ABC-gemeenten kan
worden aangevraagd.

Bouwstenen Bijbel School bestaat uit 32
lessen verspreid over 2 jaar (bouwstenen)
die aangeboden worden in verschillende
cursusmappen met bijbehorende
docentenhandleiding en aanvullend materiaal.
Het Evangelisch College zal dit materiaal
onder de naam ‘Bouwstenen voor je geloof Toerusting voor gemeenteleden’ gaan uitgeven
en docenten hiervoor trainen.
Meer informatie staat in het volgende
EC-Magazine. Interesse in deze cursus voor
uw kerk of gemeente? Neem contact op met
kerk@evangelisch-college.nl.

Zie voor meer informatie:
> www.evangelisch-college.nl/
theologie-doorstroomtrajecten
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EVEN VOORSTELLEN

NIEUWE
MEDEWERKERS
Nieuwe coördinator ETS-Bijbelcursus:
Jirska van Hooijdonk, MA
Per 1 mei is Jirska van Hooijdonk
aangesteld als coördinator van de
ETS-Bijbelcursus. Jirska liep eerder al
stage bij het Evangelisch College in het
kader van de Bacheloropleiding Bijbel
& Theologie die zij volgde aan de ETF te
Leuven, België. Daarna bleef ze betrokken
bij het Evangelisch College als ETS-docent.
Sinds januari is ze in dienst als tekstschrijver en heeft
onder meer de onderwijsgids geschreven.
Jirska studeerde voorheen Politieke Geschiedenis. Nu
studeert ze via afstandsonderwijs de Master Theologie:
Aspects and Implications of Biblical Interpretation aan
London School of Theology, Engeland. Haar verlangen
is dat cursisten groeien in hun vaardigheid om zelf de
Bijbel te lezen en uit te leggen, zodat zij groeien in hun
geloof en in hun vermogen om te onderscheiden.
Jirska neemt de taken over van Phillian Leeflang, die
gedurende vijf jaar de cursus aanstuurde, maar nu een
nieuwe weg inslaat. We zijn Phillian erg erkentelijk
voor haar inzet en wensen haar alle goeds toe in haar
nieuwe werk.

Nieuwe coördinator Opleiding
Missionair Werk:
Elske van Dorp
Per 1 juni is Elske van Dorp in dienst
gekomen als coördinator en docent van
de opleiding Missionair Werk. Elske heeft
theologisch onderwijs ontvangen aan
het Hillsong International Leadership
College in Australië, aan de opleiding
Theologie van de ETA, aan de Protestantse
Theologische Universiteit in Amsterdam en zij
volgt momenteel de master Missionaire Gemeente aan
de Theologische Universiteit Kampen. Haar verlangen
is om lokale kerken te zien die vorm geven aan hun
missionaire roeping en zij wil daar een bijdrage aan
leveren door het begeleiden van studenten op hun weg
in het deelnemen aan Gods missie.
De functie kwam vrij door het vertrek van Laura
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Dijkhuizen. Zij zette vijf jaar geleden de opleiding op
en zocht nu een nieuwe uitdaging. Deze heeft ze
gevonden bij de Foundation Academy of Amsterdam.
We zijn ook Laura erg erkentelijk voor haar inzet en
wensen haar veel plezier zowel in haar nieuwe baan
als bij haar promotiewerkzaamheden.

Nieuwe docent Oude Testament:
dr. Bram van Putten
Per 1 september 2018 zal Bram
van Putten in dienst komen als
vakdocent Oude Testament. Naast
zijn huidige lesgevende taken bij
de ETS-Bijbelcursus, zal hij ook bij
de Opleiding Theologie vakken Oude
Testament gaan verzorgen en wordt hij
één van de docenten van de (nieuwe) Sprekersroute.
Hij studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht
en promoveerde in 2006 op het Oude Testament.
De Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn
hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft ook
les aan de Wittenberg), met studenten (werkte
van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of
met gemeenteleden. Zie voor meer informatie zijn
website: www.leesleefdeel.nl.

Vacature: Medewerker PR / Grafisch
vormgever (0,3 - 0,4 fte)
Het Evangelisch College zoekt met ingang van 1 september
een medewerker PR / grafisch vormgever.
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de promotie van
de opleidingen en cursussen van het Evangelisch College.
Jaarlijks stel je een PR-plan op en voer je deze uit. Zo
verzorg je onder meer advertenties, schrijf je persberichten,
onderhoud je onze social-mediakanalen en stel je het
EC-Magazine samen. Je werkt hiermee samen met onze
huidige PR-medewerker. Onze voorkeur gaat uit naar iemand
die (ook) grafisch kan vormgeven. Zie voor meer informatie:
www.evangelisch-college.nl/vacature

DE BIJBEL OPEN
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WAARDEVOLLE LESSEN
UIT MALEACHI

Voor CIP.nl heeft het Evangelisch College het
afgelopen studiejaar twee keer per maand een
artikel geschreven over de inhoud en boodschap
van een Bijbelboek uit het Oude en Nieuwe
Testament. De behandelde Bijbelboeken sloten aan
bij het studieprogramma van de ETS-Bijbelcursus.
Onderstaand artikel werd op 7 mei gepubliceerd
op CIP.nl.

Maleachi is een klein Bijbelboek, maar niet heel
onbekend. Dat heeft ermee te maken dat Maleachi
het laatste boek van het Oude Testament is en de
bekende profetie over de komst van de profeet
Elia bevat. Die profetie is een belangrijke brug
tussen het Oude en Nieuwe Testament. Jezus
maakte duidelijk dat de belofte van de komst van
Elia in Maleachi vervuld werd in het optreden van
Johannes de Doper (zie bijvoorbeeld Mattheüs
11:14 en Lucas 1:17).
Maleachi is levendig om te lezen. Dat komt
doordat de boodschap van God verpakt wordt
in de vorm van een dialoog tussen God en Zijn
volk. Afgezien van het opschrift en de afsluiting
van het boek bevat Maleachi zes dialogen.
Telkens komt hetzelfde patroon terug: eerst legt
Maleachi namens God een bepaalde kritische
stelling neer, dan volgt een kritische wedervraag
van de Judeeërs en tenslotte geeft Maleachi
bewijsvoering, toelichting en uitdieping van de
eerder uitgesproken stelling. In het boek komen
de diepste motieven van de toehoorders van de
profeet aan de oppervlakte. Ze zijn herkenbaar,
maar helaas vaak niet zo verheffend. Als wij
echt durven te kijken, kan de boodschap van
de profeet ook voor ons een heilzame spiegel
zijn: drie waardevolle lessen uit Maleachi.

1. Je instelling blijkt uit wat je geeft
Maleachi moet namens God de priesters die God
in de tempel dienen, stevig aanspreken (1:6-2:9).
Hij verwijt hun gebrek aan ontzag voor God, zelfs
minachting. De priesters lijken zich van geen kwaad
bewust te zijn: Hoezo minachten wij uw naam? (1:6).
Hoewel ze het ontkennen, bewijzen de priesters hun
minachting voor God door hun daden. Ze geven
God niet het beste, maar offerdieren die zwak,
kreupel, ziek, blind of gestolen zijn. Het offeren van
minderwaardige dieren was streng verboden in de
wet van Mozes (Leviticus 22:20-21).
God vergelijkt Zichzelf met de gouverneur van de
Perzische koning (1:8). Men zou de gouverneur zo’n
dier niet aan durven bieden, want hij zou erdoor
beledigd zijn. Ten aanzien van God zien de priesters
er echter geen probleem in! Zo tonen zij hun
minachting van God.

“Het aanspreken van de priesters
bepaalt ons bij de vraag wat
wij zelf aan God geven. Onze
afdankertjes of het beste wat
wij hebben?”
Het aanspreken van de priesters bepaalt ons bij de
vraag wat wij zelf aan God geven. Onze afdankertjes
of het beste wat wij hebben? Een fooi (niet gemeten
naar de hoeveelheid geld, maar naar wat wij onszelf
moeten ontzeggen om dit bedrag te kunnen geven,
zie Marcus 12:41-44) of een bedrag waar we even
van moeten slikken? God heeft lief wie blijmoedig
geeft (2 Korintiërs 9:7).
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2. God wil trouw
In Maleachi 2:13-16 vragen mensen zich af waarom
ze ervaren dat hun relatie met God niet goed is en
krijgen ze een ondubbelzinnig antwoord: het komt
door ontrouw aan hun oorspronkelijke vrouw. God
heeft het huwelijk hoog staan. Hij wil dat één man
en één vrouw een duurzame relatie hebben en
elkaar trouw blijven.
Om te begrijpen dat speciaal de mannen worden
aangesproken, is het belangrijk om te weten dat
in de tijd van Maleachi alleen de man besliste over
gehuwd blijven of scheiden. Ook al jammeren en
kreunen mannen tot God, hun trouweloze daden
tegenover hun voormalige echtgenotes verraden
hen: het gaat hen helemaal niet om God en om
leven naar Zijn wil.

Deze boodschap zet ons stil bij de manier waarop
wij onze levensvragen aan God stellen. Uit het
voorbeeld van gelovigen in de Bijbel blijkt dat
daar veel ruimte voor is, denk bijvoorbeeld aan
Job over wie God uiteindelijk zegt dat hij juist
over Hem heeft gesproken (Job 42:7) en aan de
Psalmen waarin aan God indringende vragen
worden gesteld. Hier in Maleachi gaan mensen
met hun vragen echter over de grens. Dat doen
ze door hun cynisme, maar ook doordat uit hun
vraagstelling geen persoonlijke betrokkenheid
op God blijkt. Ze vragen niet “God, waar bent U?
Wanneer zult U rechtspreken?” maar “Waar is nu de
God die rechtspreekt?”. We moeten niet ophouden
onze vragen aan God te stellen, maar laten we
wel opletten om niet in soortgelijk cynisme of
afstandelijkheid te vervallen.
Is het vuur voor christenen een realiteit om van
terug te schrikken? Het is in ieder geval een zaak
om serieus te nemen, want vuur zal aan het licht
brengen hoe wij op het fundament van Jezus
Christus bouwen:

Toepassing van het principe uit Maleachi naar
onze hedendaagse situatie is niet eenvoudig. De
culturele omstandigheden zijn heel anders en het
gaat altijd om mensen, mensen met hun pijn en
hun noden. Vast staat dat trouw een onlosmakelijk
bestanddeel is van liefde. Wie dat uit het oog
verliest, kan door emoties en begeerte zomaar op
een verraderlijk dwaalspoor belanden. Daarvoor is
in onze gevoelscultuur vaak te weinig oog.

Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want
niemand kan een ander fundament leggen
dan er al ligt – Jezus Christus zelf. Of er op dat
fundament nu verder wordt gebouwd met goud,
zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, van
ieders werk zal duidelijk worden wat het waard
is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken,
want dan zal het door vuur aan het licht worden
gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk
waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan,
zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt,
zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter
worden gered, maar door het vuur heen
(1 Korintiërs 3:10b-15).

Goed omgaan met gebroken huwelijken en hun
gevolgen is een lastige opgave voor de christelijke
gemeente. Als ontrouw de oorzaak is, lijkt soms
alleen de keus mogelijk tussen de hand voor
de ogen houden of wettisch afwijzen. Het is
broodnodig om te bidden om de wijsheid en
de liefde van Jezus die zei: Ik veroordeel u ook
niet. Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer
(Johannes 8:11).
3. Vragen om Gods ingrijpen
In de tijd van Maleachi zijn er mensen die cynisch
praten over het uitblijven van het oordeel van God:
Iedereen die kwaad doet, doet wat goed is in de
ogen van de HEER, zulke mensen bevallen Hem.
Waar is nu de God die rechtspreekt? (2:17)

De vuurtest op de dag van het oordeel laat het
belang zien van hoe wij hier en nu leven. Wie in
dit leven ruimte geeft aan de Heilige Geest, die
heiligt en als door verhitting zuivert, zal eens in
het bouwwerk van zijn of haar leven tot eigen
verbazing goud, zilver en edelstenen ontdekken.

Als antwoord moet Maleachi profeteren over de
komst van de Messias (3:1-5), Hij zal zeker komen.
Hij komt met louterend en zuiverend vuur, en
wie spottend naar Zijn komst vraagt, kan zich
maar beter afvragen of hij dan zelf wel overeind
zal kunnen blijven (3:2). Men moet maar niet aan
de komst van de Messias denken als een veilig
toekijken naar het oordeel over anderen!

Leen Stehouwer
Docent en auteur
lesmateriaal
ETS-Bijbelcursus
(Oude Testament).
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TRAINING EN TOERUSTING

Nieuw: SPREKERSROUTE
EEN UNIEKE OPLEIDING
VOOR LEKEN(S)PREKERS
Onderstaand artikel is met toestemming (ingekort) overgenomen uit Baptisten.nu,
het tijdschrift van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. Tekst: Onno Visser.

Het Baptisten Seminarium en het Evangelisch
College slaan de handen ineen en bieden per
september 2018 een gezamenlijk studietraject
aan voor ‘leken’(s)prekers. Met de zogenaamde
Sprekersroute wordt een kortdurend, maar
volledig traject aangeboden van twee jaar dat
voorbereidend is op en ondersteunend
bij het voorgaan in Baptisten- en
evangelische gemeenten.

voor op het voorgangerschap. Daarvoor zijn naast
het spreken ook andere vaardigheden nodig die in
bredere theologiestudies worden aangeboden van
het Evangelisch College en het Seminarium.
“Onze gemeenten kennen relatief veel sprekers
die geen gelegenheid hebben een hele Theologieopleiding te volgen, maar toch behoefte hebben
aan verdieping. De situatie was
óf een hele opleiding óf niks.
Met de Sprekersroute is dus een
tussenvorm gecreëerd, specifiek
gericht op predikers. Formele
startkwalificaties van een spreker
bestaan helaas niet, maar met deze route hopen we
juist hierin te voorzien.”

“De Sprekersroute bestaat eigenlijk
al sinds 2014 en werd aangeboden
binnen het programma dat wij
zelf verzorgen voor studenten van de Christelijke
Hogeschool Ede en de Christelijke Hogeschool
Windesheim. Door wijzigingen in de curricula, ook
in die van het Seminarium, werd het lastig om de
Sprekersroute in deze vorm in stand te houden,”
licht Teun van der Leer, rector van het Seminarium
toe. “De studenten van de Sprekersroute schoven
feitelijk aan bij de colleges van andere opleidingen.
Het gaf niet als er maar twee of drie studenten per
jaar aan deelnamen, die colleges werden toch wel
gegeven. Met ingang van het nieuwe cursusjaar is
dat dus niet meer het geval en wordt het te duur
om de Sprekersroute als zelfstandige opleiding in
de lucht te houden. Via een partnerschap met het
Evangelisch College is dat nu wel mogelijk. Zij zijn
juist sterk in vakken als exegese, hermeneutiek en
Bijbelse theologie en hebben bovendien een flinke
achterban, zodat we gezamenlijk de Sprekersroute
in vernieuwde vorm kunnen voortzetten.

Huib de Groot (62) is een van de drie studenten
die de sprekersroute in september 2017 is gestart.
Gemiddeld spreekt hij twee keer per maand,
o.a. in zijn thuisgemeente BG Havenlicht in
Delfzijl. “Het spreken is begonnen vanuit het
verlangen om mijn geloof in Jezus Christus te
delen met anderen. In eerste instantie waren dat
doordeweekse bijbelbesprekingen, het leiden van
bidstondavonden en de zondagsschool. Vorig jaar
ging ik voor het eerst voor in een zondagse dienst
van mijn eigen gemeente.”
Via de Sprekersroute wilde hij toegerust worden
om het Bijbelse Woord op een gedegen manier
over te brengen. “Ik vond dat ik best enige ervaring
had, maar nu denk ik wel eens: wat was ik eigenlijk
onervaren. Ik heb het afgelopen jaar geleerd hoe
ik een preek moet maken. Hoe je de informatie
verzamelt en hoe je het uitwerkt. Je verdiept je in
de tekst en zorgt dat je die doorgrondt. Daarna ga
je concreet je preek schrijven, waar je ongeveer

Startkwalificatie
De opleiding is geen vervanging van of aanvulling op
een bestaande theologiestudie; het bereidt dus niet
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Verantwoordelijkheid
René Wichers is met zijn 31 jaar de jongste
student die afgelopen jaar is begonnen
aan de Sprekersroute. Hij is lid van de Vrije
Baptistengemeente Ichthus in Wierden, studeerde
Civiele Techniek, is vier dagen per week werkzaam
als Pipeline Engineer. Twee jaar geleden begon
hij met spreekbeurten. “Ik sprak in een gemeente
in Enschede en aan het eind van de dienst vroeg
iemand of ik vaker wilde spreken. Ik gaf aan
dat ik dat wel zag zitten en nu is het spreken
zover gegroeid dat ik zo’n twee keer per maand
voorga in diverse kerken, variërend van PKN tot
Pinkstergemeente en alles wat daar zo’n beetje
tussenin zit. De reacties die ik vanuit de gemeenten
kreeg, waren vooral positief en ik merkte dat ik
behoefte had aan feedback van mensen uit het vak.
Ik zie het als mijn bediening om de gemeente te
helpen verstaan wat de Heer aan hen wil zeggen.
Dat besef bracht de verantwoordelijkheid met zich
mee om me verder te bekwamen. De Sprekersroute
bleek in die behoefte te voorzien en bovendien
goed te combineren met mijn baan en de tijd die ik
nodig had voor mijn spreekbeurten.”

30% van de verzamelde informatie in verwerkt.
De overige 70% zit in je hoofd en heb je dus
ook paraat. Daardoor kom je zoveel sterker in je
schoenen te staan. Daarnaast heeft een vak als
Homileticum Practicum (preektraining, red.) mij
geholpen om een half uur uit het hoofd te spreken
en heb ik daarmee veel meer vrijheid om contact
te maken met de mensen in de zaal.”
De Sprekersroute heeft Huib ook gevormd in zijn
eigen geloofsleven. “Studie kan twijfels met zich
mee brengen; je komt soms tegenstellingen tegen
in de Bijbel waar je geen raad mee weet. Ik heb
geleerd om me niet te fixeren op details, maar om
daar over heen te stappen en te kijken naar wat de
kern is van het evangelie. Om de hoofdlijn vast te
houden en dat als basis van je geloof te nemen.
Het gaat in het evangelie om het voltooien van
Gods plan met deze wereld. Dat besef heeft me
minder dogmatisch gemaakt.”
Droom
De enige vrouw die het afgelopen jaar begon
aan de Sprekersroute is Gerlies Bokma-Wijchers
(53), actief binnen Mozaiek0318, een grote, jonge
evangelische gemeente in Veenendaal. Ze groeide
op in een echt voorgangersgezin (vader Sip, broers
Peet en Bert waren voorganger binnen de Unie,
red.) en wilde zelf ook Theologie gaan studeren.
Omdat begin jaren 80 er nog geen vrouwen
werden toegelaten op het Seminarium, besloot
ze de Sociale Academie te doen. Met plezier is
Gerlies sindsdien werkzaam in de hulpverlening en
coaching en is ze daarnaast jaren ambtenaar van
de burgerlijke stand geweest.
Haar eerste preek hield ze nog niet zo heel lang
geleden, in 2017, op de begrafenis van haar
moeder. “Dat wilde ik heel graag doen, en dat
heb ik uiteindelijk ook mogen doen. Dat was heel
bijzonder, want er waren ook andere voorgangers,
mannen, in mijn familie die dit konden doen.”
Deze dienst was een eerste stap richting het
verwezenlijken van haar `Theologie-droom’,
de tweede stap was het aanmelden voor de
Sprekersroute. Een jaar later is ze erg enthousiast.
“Ik heb genoten van de colleges en veel mogen
leren. Ik heb tools in handen gekregen om in het
tekstgedeelte te duiken, het me eigen te maken
en het vervolgens te vertalen richting een preek.
Ook het opbouwen van een preek aan de hand
van een format heeft me erg geholpen. Ik ben een
beelddenker en door het toepassen van een soort
raamwerk werd het makkelijker voor mij om uit het
hoofd te spreken.”

Minder simplistisch
“Dankzij deze opleiding ben ik de dingen opnieuw
gaan doordenken en dat is verrijkend. Een vak als
Dogmatiek heeft me hier enorm bij geholpen. Ik ben
me er meer van bewust geworden dat sommige
standpunten niet zo vanzelfsprekend zijn als ik
dacht. Die standpunten zijn namelijk het resultaat
van een proces van studie en ontwikkeling en dat
heeft me geholpen om daar wat minder simplistisch
tegenaan te kijken. Ontdekte inzichten hebben een
context, er is een rijpingsproces aan voorafgegaan.
En op hun beurt roepen die ontdekte inzichten weer
vragen op en wordt het doordenken een blijvende
beweging. Je raakt nooit uitgeleerd.”
Naast de inhoudelijke bagage zijn er ook praktische
winstpunten. “Ik vond het in de voorbereiding van
een preek lastig om mij te beperken. Ik had vaak
meerdere onderdelen in een preek, die op zich al
een preek waard waren. Ik heb geleerd om meer
focus aan te brengen en dus keuzes te maken.
Daardoor wordt de boodschap krachtiger. Less is
more.
Daarnaast ben ik aan de slag gegaan met de
structuur van de preek en heb ik geleerd om op een
goede manier beeldende illustraties te kiezen.”
Zie voor meer informatie:
> www.evangelisch-college.nl/sprekersroute.
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ALUMNI AAN HET WERK

OVER DE BRUG
Anneke Polderman-Plaisier
(36) behaalde in 2014 het
diploma van de opleiding
Pastorale Hulpverlening. In
2016 startte ze haar eigen
pastorale praktijk ‘Over de
brug’ in Halsteren gericht
op vrouwen en sinds dit
cursusjaar is ze docent bij de
Toerustingscursus Pastoraat.
Wie is Anneke en wat drijft haar
in haar werk?

Ontheemd
Als echte Zeeuw verlangde mijn
man terug naar Zeeland en na
drie jaar in Rotterdam verhuisden
we naar Tholen. Dit was in eerste
instantie niet wat ik bedacht
had en een hele omschakeling
vanwege de eventuele
zendingsplannen die er waren. De
afstand tot mijn familie en vrienden
werd groter, ik had geen baan en moest
erg wennen. Ik voelde me ontheemd en
ontgoocheld en was boos en opstandig: wat doe ik
hier? Het is heel bijzonder hoe God mijn hart heeft
veranderd. Een jaar na de verhuizing werd ik vanuit
de kerk gevraagd catechese te geven. Ik dacht, als
ik dat ga doen moet ik ook uitleven wat ik zeg en
mijn relatie met God op orde hebben. Toen was
het alsof Hij sprak: Als jij hier door Mij gebruikt wilt
worden, dan moet je wel van de mensen gaan
houden. Dit raakte mijn hart en er ging een knopje
om. Ik ging met andere ogen naar de mensen
kijken, van ze houden en er kwamen steeds meer
situaties waarin God mij wilde gebruiken.

Ik groeide op in de Alblasserwaard en wilde
altijd juffrouw worden. Na de middelbare school
leerde ik dan ook voor onderwijsassistent en
daarna ging ik naar de PABO. Tijdens deze
opleiding ben ik tot persoonlijk geloof gekomen.
Toen ging ik twijfelen, wil ik wel echt leerkracht
worden? In mijn vrije tijd ging ik steeds meer
evangelisatiewerk doen en ik ervoer een roeping
om in Gods Koninkrijk te gaan werken. Uiteindelijk
werd ik via de Gereformeerde Zendingsbond
(GZB) uitgezonden naar een multiculturele wijk
in Antwerpen als kinder- en jongerenwerker,
verbonden aan het Bijbelhuis. Daar bezocht ik
ook mensen thuis en zag ik veel verdriet, rouw
en gebrokenheid in gezinnen. Ik ontdekte dat
mijn hart lag bij pastoraat, maar zocht meer
handvatten. Hoe kan ik helpen vanuit de Bijbel?
Toen ontstond het verlangen om daarin meer
toegerust te worden en wellicht een passende
opleiding te volgen. In Antwerpen heb ik mijn
man ontmoet die vanuit Tholen als vrijwilliger
in de zomervakanties hielp met het kinderwerk
in het Bijbelhuis. We trouwden en verhuisden
naar Rotterdam en daar ging ik op zoek naar
een opleiding. Uiteindelijk kwam ik terecht bij
de opleiding Pastorale Hulpverlening van het
Evangelisch College.

Gods weg
Ik begon met het geven van de True You training.
Deze training heeft als doel Gods waarheid over
het leven van jonge vrouwen dichtbij te brengen
en toe te passen in de praktijk. Al snel merkte ik
dat veel vrouwen de behoefte hadden hierover
door te praten. Met drie kleine kinderen thuis
was dat niet zo’n ideale plek om die gesprekken
te voeren. Ik had al langer het verlangen een
pastorale praktijk te starten, maar stelde het
uit. Ik wist namelijk niet hoe ik het moest
aanpakken en was bang dat ik het niet goed zou
doen. Dat gesprekken zouden stilvallen of ik de
verkeerde dingen zou zeggen. Tot mijn voormalig
stagebegeleider, die een pastorale praktijk heeft,
in een gesprek ineens zei: Wanneer ga jij nou
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“Mijn wens is dat vrouwen nog meer
mogen wortelen in Gods liefde, mogen
zien wie ze zijn in Christus en in die
vrijheid gaan wandelen.”
eens jouw eigen praktijk starten? Wat weerhoudt
je? Ik ging helemaal niet daarvoor naar hem toe,
maar het was alsof alle puzzelstukjes op de plaats
vielen. Ik werd erg enthousiast, al mijn angsten
verdwenen en ik ging met de voorbereiding aan
de slag. Alle deuren gingen ineens open. Ik ervoer
dat het Gods weg was. En zo kwam de pastorale
praktijk ‘Over de brug’ tot stand. Letterlijk gezien
moet je vanuit Tholen naar Halsteren over de brug
en figuurlijk is het soms ook een stap om over de
brug te komen en hulp te zoeken.
Hulpvragen
Dat ik een buitenstaander ben in Zeeland, doe
ik nu mijn voordeel mee. Doordat ik niet alle
familieverbanden en -structuren ken, ben ik meer
onbevangen en zonder vooroordelen. Hierdoor
komen vrouwen makkelijker naar mij toe met
allerlei hulpvragen. De problemen zijn heel
divers: gevoelens van afwijzing, eetproblemen,
angst (voor God), onverwerkte gebeurtenissen
uit het verleden, huwelijksproblemen, depressie,
rouwverwerking. Wat echt mijn hart heeft is
identiteit. Ik merk, met name in mijn omgeving,
dat veel vrouwen zich druk maken om wat
anderen van hen denken, wat die anderen vinden
en doen en dat zij hun identiteit daardoor laten
bepalen. Een gevoel van minderwaardigheid kan
daarin een belemmering zijn. Zeeland is heel
mooi qua onderlinge verbondenheid en zorg voor
elkaar. Maar als je om een of andere reden buiten
die groep valt, niet met de stroom mee gaat, dan
kan het leven zwaar zijn door de afwijzing.
In mijn praktijk kom ik ook veel angst voor God
tegen. Vrouwen zijn bang dat Hij hen zal straffen,
hebben geen zekerheid van het geloof, of steeds
het gevoel het niet goed genoeg te doen. Als je
daarmee worstelt, kijk dan naar Jezus. Jezus is
God, Hij kwam om te laten zien wie de Here God
is. God zet vanaf Genesis al de eerste stap om de
mens te zoeken en om Zijn liefde te tonen. Jezus

gaat op zoek naar de mensen, of ze zoals Zacheüs
in een boom verstopt zitten, afgedwaald zijn of
helemaal niet zoeken. Om uiteindelijk Zijn leven
voor hen te geven op Golgotha.
Mijn wens is dat vrouwen nog meer mogen
wortelen in Gods liefde, mogen zien wie ze zijn in
Christus en in die vrijheid gaan wandelen.
Vertrouwend op God
In mijn pastorale praktijk heb ik veel aan wat
ik tijdens de opleiding Pastorale Hulpverlening
leerde. Ik werd verlangend naar meer van
God, deed Bijbel- en mensenkennis op en
praktische vaardigheden, zoals luisteren en
gesprekstechnieken. Ik heb veel gehad aan de
lessen spiritualiteit. Ik vond het heel bijzonder
hoe de relatie met God werd omschreven. Dat
maakte mij verlangend naar meer van die intimiteit.
Vanuit intimiteit met God ontdek ik mijn identiteit.
Daardoor weet ik wie ik ben en kan ik er voor de
ander zijn. Wat ik mooi vond bij de hoofddocenten
Hermineke Vonk en Henriëtte van Nes is, dat

“Ik kan met mensen meelopen,
analyseren, luisteren, helpen om
emoties een plaats te geven, maar
het is God die hen geneest. ”
ze enerzijds de benodigde kennis hadden en
anderzijds het vertrouwen op en de afhankelijkheid
van God. Die combinatie probeer ik vast te
houden. Ik kan met mensen meelopen, analyseren,
luisteren, helpen om emoties een plaats te geven,
maar het is God die hen geneest.
Mijn advies aan studenten: geniet van de tijd, de
lessen, dat je samen bezig bent. Soms is het even
bikkelen met de opdrachten, maar het is een
investering voor de rest van je leven. Niet alleen
voor jouw werk, maar ook voor jou persoonlijk.
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VOOR U GELEZEN
Gereformeerde hermeneutiek vandaag:
Theologische perspectieven
Ad de Bruijne en Hans Burger (red.)
Hermeneutiek bestudeert de manier
waarop de mens begrijpt. Het is ‘kritische
bezinning op verstaansprocessen’ zoals deze
bundel het stelt. Interpretatiekunde. Dat is
ontzettend belangrijk. We willen namelijk
God, de Bijbel, onszelf, de wereld en elkaar
niet slechts oppervlakkig aanhoren, maar
juist goed begrijpen. En daarvoor is het nodig
óók te begrijpen hoe je begrijpt – begrijp
je? Dat klinkt allemaal nogal filosofisch, en
eerlijk gezegd is dat het ook wel een beetje,
maar laat het daarom niet links liggen. Goed
begrijpen heeft namelijk te maken met recht
willen doen aan de ander. Dat is een grote
verantwoordelijkheid, juist voor volgelingen
van de Waarheid.
Deze bundel bewijst dat de TU Kampen
haar hermeneutische verantwoordelijkheid
wil nemen. Na drie meer fundamentele
bijdragen over de hermeneutiek, volgen tien
toepassingen. Elk neemt de lezer mee in het
hoe en wat van verstaansprocessen in een

specifiek, theologisch deelgebied (bijv. Oude
en Nieuwe Testament, missionair werk,
ethiek of prediking). Daardoor maak je breed
kennis met het belang van hermeneutiek op
tal van terreinen van de theologie.
De schrijvers hebben een open houding
naar nieuwere hermeneutische stromingen.
De één zal daar een klaagzang bij aanheffen,
ik vind het moedig en verfrissend. Net
als de recente ontwikkelingen in de
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, waar
dit boek eigenlijk de wortels van blootlegt.
Een beetje theologische achtergrond is wel
nodig er goed doorheen te komen, maar
zelfs voor de niet-gereformeerde
lezer valt hier veel waardevols
te vinden.
Evert Leeflang

Bruijne, Ad de & Hans Burger (red.).
Gereformeerde hermeneutiek vandaag:
Theologische perspectieven.
TU-bezinningsreeks nr. 18.
Barneveld: De Vuurbaak, 2017.
284 pags. €22,50.

Een Jood, geraakt door Jezus:
Paulus radicaal opnieuw
Eeuwout van der Linden (red.)
500 jaar Reformatie hebben hun stempel
gedrukt op hoe wij Paulus’ brieven lezen en
interpreteren. Volgens de auteurs van dit
boekje zou ons verstaan van zijn theologie
opnieuw hervormd moeten worden, en
wel door bewustwording van haar Joodse
achtergrond en context. Daar is in het
verleden te weinig aandacht voor geweest,
wat een vertekend beeld heeft opgeleverd.
In verschillende artikelen wordt er vanuit die
Joodse achtergrond nieuw licht geworpen
op de Paulinische brieven, en worden we
uitgedaagd opnieuw na te denken over
belangrijke (en geliefde) protestantse
thema’s.
Het boekje is verschenen in de Toer
Reeks die als doel heeft het gesprek in de
gemeente over uiteenlopende onderwerpen
te bevorderen. Dat gesprek is niet overbodig,
want er worden spannende ideeën naar
voren gebracht, die zeker niet kritiekloos

aangenomen moeten worden. Naast
gesprek nodigt het boek dan ook uit tot
verdere studie over de aangesneden
thema’s. Met nog geen 90 pagina’s vormt
het een korte maar prikkelende inleiding
op een groot Nieuwtestamentisch
onderzoeksveld: onderzoek gericht op het
radicaal opnieuw lezen van Paulus door een
eerste-eeuwse, Joodse bril.
Leuk is dat de lezer ook in praktische zin
wordt uitgedaagd: het laatste artikel stelt
de vraag hoe wij ons als gelovigen zouden
moeten opstellen naar het Joodse volk. Voor
Paulus was verbondenheid tussen Jood en
heiden cruciaal, maar hoe zit dat
bij ons?
Kortom: een boek dat je zo
uit hebt, maar wat je nog
lang kan bezighouden!
Phillian Leeflang
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Linden, van der, Eeuwout (red).
Een Jood, geraakt door Jezus: Paulus
radicaal opnieuw.
Utrecht: Uitgeverij Boekencentrum, 2017.
88 pags. € 8,99.

Verlangen naar verbinding
Gerrie Reijersen van Buuren
‘Verlangen naar verbinding’ is het
volwassen geworden broertje van het
eerste boek van Reijersen van Buuren
getiteld ‘Verlangen naar erkenning’. De
auteur werkt in haar eigen (contextuele
hulpverlenings) praktijk veel met
Playmobil. Ze laat de cliënten hun verhaal
vertellen door middel van poppetjes.
Beeldtaal is sprekend. In dit boek
verbindt ze haar methode met de theorie
van het contextuele gedachtengoed.
Dat doet ze op een originele manier.
Enerzijds de theorie en anderzijds vele
praktijkvoorbeelden met kruisverwijzingen
van welk verhaal past bij welk hoofdstuk.

loyaliteiten; de-legaten; destructieve
gerechtigheid etc.
Het boek helpt om op een praktische
manier thuis te raken in de principes
van het contextuele denken. Wat mij
betreft een waardevolle aanvulling op de
bestaande (vaak ingewikkelde) boeken
die over deze thematiek op de markt
zijn. Het accent in dit boek ligt dan
ook op de theorie beschreven vanuit
praktijkvoorbeelden. Deze voorbeelden
hadden wat mij betreft nog meer
en uitgebreider vanuit de beeldtaal
beschreven mogen worden, daarvoor is
het eerste boek van Reijersen van Buuren

Ze begint het boek met het uitleggen
van haar beeldtaal-methode. Daarna
legt ze op een praktische, verhelderende
wijze de principes uit van de
contextuele hulpverlening; relationele
ethiek; vertrouwen; rechtvaardige
belangenbehartiging; balans van geven
en ontvangen; dialoog; parentificatie;

misschien meer verhelderend.
Het is geen specifiek christelijk
boek, maar zeker zinvol om
te lezen en van te leren
wanneer je in het
pastoraat actief bent.

Reijersen van Buuren, Gerrie.
Verlangen naar verbinding.
Den Haag/ Leuven: Acco, 2017.
245 pags. €22,95.

Hermineke Vonk

De Bijbel en het gezag van God:
Hoe we Gods woord moeten lezen
Tom Wright
Je hebt conservatieve theologen, je hebt
ruimdenkende theologen en je hebt Tom
Wright. Dat is natuurlijk overdreven simpel
gesteld. Toch is het opvallend hoe Wright’s
boeken telkens een uniek midden vinden
tussen deze twee kampen en in staat zijn
een publiek aan te spreken dat zo breed
en divers is als de ruimte tussen beide.
Tenzij je alles wat nieuw is hekelt, of juist
al wat oud is verafschuwt, is de kans groot
dat Wright je aanspreekt. Dat zal ook
gelden voor De Bijbel en het gezag van
God. In deze nieuwste (Nederlandstalige)
pennenvrucht heeft de nieuwtestamenticus
het eens even niet zozeer over de Bijbelse
inhoud, maar over de Bijbel zélf: hoe is deze
gezaghebbend voor ons vandaag? Ook hier
weet Wright nieuwe wegen te vinden, die
tegelijk de Bijbel volkomen serieus nemen
en recht doen. En dat verfrist, verrast en
verrijkt. In tien toegankelijke hoofdstukken

doet Wright in hoofdzaak drie dingen.
Allereerst beschouwt hij hoe men door
de eeuwen heen naar de rol van de Bijbel
keek. Daarna komen de ontsporingen die
hieruit volgden langs. Tot slot doet hij een
eigen voorstel hoe de Bijbel gezaghebbend
kan zijn vandaag en illustreert dit met
twee case studies (sabbat en monogamie).
Iedere Bijbellezer zou op z’n tijd eens terug
moeten stappen en reflecteren op de vraag
hoe God door dit Boek eigenlijk inspraak
krijgt in zijn/haar leven. Wright helpt daarbij.
Lezen dus en herlezen – en dan toepassen.
Evert Leeflang

Wright, Tom.
De Bijbel en het gezag van God:
Hoe we Gods woord moeten lezen.
Franeker: Van Wijnen, 2017.
256 pags. €19,95.
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PORTRET
Leen Stehouwer:

“EVANGELISATIE
EN BIJBELONDERWIJS
HEBBEN MIJN HART”
Leen Stehouwer, docent en auteur lesmateriaal
bij de ETS-Bijbelcursus, wilde eigenlijk docent
Latijn en Grieks worden, vanwege zijn liefde
voor de oude geschiedenis en talen. Maar na een
jaar studie aan de universiteit leek het erop dat
het onderwijssysteem zo zou veranderen dat er
weinig werk meer in zou zijn. Hij stopte daarom
met de opleiding en begon aan de middelbare
tuinbouwschool om daarna gedurende zeventien
jaar in het glastuinbouwbedrijf van zijn vader te
gaan werken. “Ik heb veel geleerd van de jaren dat
ik komkommers kweekte; ik heb ook best groene
vingers ontwikkeld, maar theoretisch bezig zijn is
mijn sterkere kant.”
Toen Leen nog maar net als tuinder aan het werk
was, startte hij met de studie Theologie aan de ETA.
Hij wilde meer van de Bijbel weten en die kennis
ook inzetten voor anderen. Hij leerde de opleiding
kennen via zijn moeder, die een jaar eerder haar
studie aan de ETA startte. Ook zijn kersverse vrouw
Ineke begon met de opleiding. Leen: “We zaten
met zijn drieën bij elkaar in de klas, ik meestal naast
Ineke en mijn moeder voor ons. Als we teveel
kletsten dan draaide mijn moeder zich om en zei
ze dat we iets stiller moesten doen. Thuis spraken
Ineke en ik geregeld over de opleiding: hoe heb jij
dit begrepen? We hadden een heel verschillende
manier van studeren, maar het was fijn om de
opleiding samen te doen.”
Gemeentestichting
Zijn eindscriptie schreef Leen over
gemeentestichting. “Ik ben niet heel avontuurlijk
ingesteld of een typische pionier. Maar ik ontdekte
tijdens een reis halverwege de jaren ’80 naar ZuidKorea, die in het teken van de kerk daar stond, dat
een nieuw begin mogelijkheden schept en ook
voor het oorspronkelijke geheel goed kan zijn. De
kerk daar bestond toen ‘nog maar’ 100 jaar en was
dus nog relatief nieuw. Wat mij opviel was dat de
sfeer in die jonge kerk zo anders was. Kijkend naar

mogelijkheden en vertrouwend op het werk van
God. Dat was een tegenstelling met de sfeer in
Nederland toen. Die voelde voor mij als ‘wachten
tot de bom valt’, ook in de kerk. Een sfeer zonder
veel verwachting. In Korea ontdekte ik dat het ook
anders kan, met een positievere geloofsinsteek.”
Wat Leen toen nog niet wist is, dat hij en zijn
gezin jaren later betrokken zouden zijn bij het
stichten van een nieuwe gemeente: de Kerk van de
Nazarener in de Hoeksche Waard. “Achteraf gezien
was het schrijven van mijn eindscriptie daar een
mooie voorbereiding op.”
Evangelisatie en Bijbelonderwijs
Nadat Leen zijn ETA-diploma behaalde en
al heel wat jaren in de kas werkte, kwam het
verlangen om meer met het geloof te doen
en theoretischer bezig te zijn. “Ik wilde iets
doen met de dingen die echt mijn hart hebben:
evangelisatie en Bijbelonderwijs.” Om een door
de overheid erkend diploma te krijgen startte
hij met de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk
en later ook Godsdienstleraar 2e graad aan
de CHE in Ede. Ondertussen verkocht hij, na
zeventien jaar als tuinder te hebben gewerkt, het
glastuinbouwbedrijf. “Daarna heb ik mij een jaar
fulltime gericht op het afronden van deze studies.
Vervolgens vond ik een baan bij de Evangelische
Traktaat Zending (ETZ) in Alblasserdam. Dat
sloot mooi aan bij mijn liefde voor evangelisatie.
Ik werk daar nog steeds en schrijf daar
evangelisatiemateriaal en voer redactie op door
anderen geschreven materiaal. Daarnaast werk ik in
de christelijke boekwinkel van de ETZ.”
Terug naar de ETA
“Enkele jaren nadat ik gestopt was met het
glastuinbouwbedrijf kwam Cees van Nes, directeur
van de ETA (tegenwoordig Evangelisch College) bij
mij. De ETA wilde een cursus over de Bijbel gaan
aanbieden. Hij moest aan mij denken omdat ik
bij tentamens van de ETA (Cees was ook docent)
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mijn antwoorden kernachtig kon formuleren. Voor
deze cursus hadden ze iemand nodig die heel
compact iets kon vertellen over de inhoud van de
Bijbelboeken. Het was een mooie kans om iets te
doen met mijn liefde voor Bijbelonderwijs.
Ik heb toen op freelancebasis de
cursus Rondreis door de Bijbel
ontwikkeld. Toen later de ETSBijbelcursus zich bij de ETA
voegde en het Evangelisch
College ontstond ben ik
in dienst gekomen voor
het ontwikkelen van
cursusmateriaal voor de
ETS-Bijbelcursus en ben
ik ook les gaan geven bij
de ETS. Die combinatie
van schrijven en onderwijs
vind ik erg leuk.”
“Ik vind het prachtig dat ik
dit werk mag doen en wil
het graag doen voor de
Here Jezus. Ik vind het
fijn als mensen de Bijbel
beter leren kennen, het
is namelijk echt een
prachtig boek. En als
ze de Bijbel beter leren
kennen doet dat ook
wat met hen, want
Gods Woord brengt
leven. Soms zijn er
culturele barrières
ten opzichte van

“Ik vind het fijn als mensen
de Bijbel beter leren kennen,
het is namelijk echt een
prachtig boek.”
de tijd waarin de Bijbel is geschreven, waardoor
we de Bijbel niet begrijpen. Als ik daar iets van uit
kan leggen vind ik dat heel mooi. In mijn lessen
wil ik de liefde van God laten zien, juist ook in de
lastigere Bijbelgedeelten. Er zijn moeilijke vragen,
zoals het lijden. Maar liefde is wel wat er in de Bijbel
uitspringt en mijn hart verwarmt.”
Inspirerende schrijvers
“Een voorbeeld voor mij qua schrijven is John Stott,
een Engels theoloog die een brede invloed had
binnen de evangelicale beweging. Zijn schrijfstijl
was heel helder, nuchter en met een duidelijke
structuur. Daar heb ik veel van geleerd. Als tiener
las ik veel radiotoespraken van C.S. Lewis. Hij was
een logische denker en hij heeft mij zo geholpen
in het nadenken over vragen en twijfels die ik had.
Alhoewel hij meer dan vijftig jaar geleden overleed,
zijn zijn boeken nog steeds goed te verkrijgen en
actueel. Hij had echt wat te zeggen.”
Sinds kort studeert Leen weer. Nu doet hij aan de
ETF Leuven de premaster Bijbel & theologie met de
intentie daarna de masteropleiding te volgen. “Ik
ben erg leergierig en wil nog meer over de Bijbel
leren. Daarnaast hoop ik de opgedane kennis ook
weer te gebruiken in het onderwijs dat ik geef.”

Leen in het kort
Naam: Leen Stehouwer
Leeftijd: 54
Geboorteplaats: Mijnsheerenland
Woonplaats: Westmaas (Hoeksche Waard)
Broers/zussen: drie zussen
Kerk/gemeente: Kerk van de Nazarener
Gezin: Getrouwd met Ineke, samen hebben ze drie dochters
Studies: Propedeuse Klassieke talen; Middelbare
tuinbouwschool; Theologie aan de ETA; ATC een tweejarige
leiderschapstoerusting bij Agapè; CHE-ETH Godsdienst
Pastoraal Werk en Godsdienstleraar 2e graad; ETF-premaster
Bijbel & theologie
Hobby’s: fietsen, wandelen, lezen en legpuzzels
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AGENDA
16 juni			
Open dag Theologie				Amersfoort
29 juni			
Open dag Theologie				Zwijndrecht
23 juli – 17 augustus
Zomervakantie – EC-kantoor gesloten		 Zwijndrecht
September		 Proeflessen ETS-Bijbelcursus			 Nederland
September		 Start deeltijdopleidingen				Nederland
7-8 september		
Introductieweekend Opleiding Missionair Werk
De Glind
8 september		
Startdag Opleiding Theologie			
Zwijndrecht
29 september		
Start Toerustingscursus Pastoraat			
Amersfoort
17 november		
Diplomeringsdiensten ETS-Bijbelcursus
			& Pastorale Hulpverlening 			
Zwijndrecht
24 november		
Diplomeringsdienst(en) ETA Theologie &
			Missionair Werk 				Zwijndrecht
19 januari 		
Start Toerustingscursus Pastoraat			
Zwijndrecht

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

Start nieuwe cyclus
ETS-Bijbelcursus
Het komende seizoen start de 4-jarige cyclus van de ETS-Bijbelcursus opnieuw. De cursus begint
dan met de Bijbelboeken Genesis en Mattheüs. Een ideaal moment dus om te beginnen.
De ETS-Bijbelcursus is er voor iedereen die de Bijbel beter wil leren kennen, begrijpen en toepassen.
Met welke voorkennis je ook begint, je zult merken dat je blijft groeien in de kennis van het Woord.
Ben je geïnteresseerd in de ETS-Bijbelcursus?
Schrijf je dan in of volg eerst geheel vrijblijvend in september een proefles op een cursuslocatie naar keuze.
Je bent van harte welkom!
Kijk voor meer informatie op:
www.evangelisch-college.nl/opendag.

Door het héle verhaal van
de Bijbel te ontdekken,
leer ik God beter kennen.
Sonja van der Schee, cursist

