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GODS WOORD DOORGEVEN
ALS SPREKER

Wij geloven in de kracht, pracht
en relevantie van Gods Woord!
Daarom bieden wij inspirerend en
gedegen (theologisch) onderwijs
aan. We willen Gods Woord via
onderwijs beschikbaar stellen
voor een zo groot mogelijke
groep mensen. Daarom proberen we ons collegegeld
voor iedereen betaalbaar te houden. En voor wie het
toch financieel teveel gevraagd is, bieden we een
studiefonds aan.

amon Plakke is
spreker en aanbiddingsleider en deed de studie
Bijbelse en Systematische
Theologie.
“Ik wilde spreken verder
een kans gaan geven, maar
had ook behoefte aan meer
toerusting om het spreken
inhoud te kunnen geven. Ik
wilde echt grondig en diep
de Bijbel in, en dit was de
best passende opleiding,
die voor mij ook praktisch
haalbaar was. Ondertussen
spreek ik regelmatig in mijn
thuisgemeente en ook landelijk
in verschillende gemeenten.
Ik gun deze studie ook andere
studenten met een diep
verlangen en ik steun het
Evangelisch College van harte
om hun werk voort te zetten.”

We kunnen dit alleen doen dankzij medewerkers
en docenten die tegen een niet-marktconforme
beloning hun werk verrichten en dankzij giften
van kerken en particulieren.
Momenteel studeren er jaarlijks ruim 2000 studenten
bij ons. Graag bereiken we er nog veel meer met
ons onderwijs! Dat kunnen we
alleen realiseren als meer
mensen het Evangelisch
College financieel gaan
Ondersteun on
ondersteunen.
s
Samen kunnen we Gods
Woord door blijven geven.

Vul de machtig
ingskaart
in of ga naar ev
angelischcollege.nl/door
geven
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“De investering in
Gods Woord is een
schat geworden
waar ik elke dag de
vruchten van pluk.”
Ramon Plakke

GODS WOORD DOORGEVEN
ALS PASTORAAL HULPVERLENER
“Ik leerde veel over
wat mensen op
hun levenspad
kunnen
ontmoeten
en hoe je hen
daarin, in Gods
naam, kunt
bijstaan.”
Corine Huizenga

C

orine Huizenga volgde
de opleiding Pastorale
Hulpverlening. “De
studie heeft mij veel kennis en
verdieping in mijn geloof en liefde
voor God gebracht. Dit alles mag
ik, vervuld van Gods Geest, nu
inzetten in het pastoraat in de
gemeente en in het verzorgen
van diensten in woonzorgcentra,
ouderenverenigingen en
gemeenten.”

GODS WOORD DOORGEVEN
ALS JONGERENWERKER

N

iels Verdouw is student aan de Jongerenwerkersopleiding. “Ik ben blij dat het Evangelisch College
deze opleiding aanbiedt. Nergens anders in
Nederland word je in 2 jaar tijd opgeleid tot professioneel
christelijk jongerenwerker. Ik hoop dan ook van harte dat de
Jongerenwerkersopleiding nog veel meer mensen bereikt en
blijft bestaan voor volgende generaties.”

“De Jongerenwerkersopleiding geeft mij niet
alleen een rugzak met kennis over jongeren,
het helpt mij ook om zelf mijn fundament als
jongerenwerker op de Rots te bouwen.”
Niels Verdouw

GODS WOORD DOORGEVEN
ALS MISSIONAIR WERKER

R

enalda Dijkhuizen woont en werkt in Ghana
en volgde de opleiding Missionair Werk.
“Ik wist al voor de studie dat ik terug zou
gaan naar Afrika om in Gods Koninkrijk te
werken en tijdens mijn studie werd dat alleen
maar bevestigd. Naast de hulp die we vrouwen
bieden via ‘Business as Missions’, vertellen we
hen over God via de Bijbelverhalen.
Door de opleiding heb ik Bijbelse en
theologische handvatten gekregen,
“De opleiding heeft mij
die van waarde zijn nu ik in het
geestelijk gevormd.”
buitenland werk.”

Renalda Dijkhuizen

GODS WOORD DOORGEVEN
ALS VOORGANGER
“Geniet! Het is de
diepte-investering
meer dan waard.”
Theo van den Heuvel

T

heo van den Heuvel, voorganger
van de Stadskerk in Groningen,
volgde de opleiding Theologie. “Ik
begon aan deze opleiding, omdat ik en
mijn vrouw het leiderschap van Athletes in
Action overnamen. Dat betekende dat we
ook meer geestelijke verantwoordelijkheid
kregen. Deze studie kon ons hierin een
sterk fundament bieden. De opleiding is
een theologische ‘must’ en vormt mede
je karakter, denken en houding voor de
bediening waarin ik nu mag staan.”

SEPA-MACHTIGING

GODS WOORD
DOORGEVEN
IN KERKEN

W
“Het Evangelisch
College ondersteunt
de kerk van
Nederland door
tal van cursussen
en opleidingen. ”

ilfred Hardeman,
directeur van
Groot Nieuws
Radio is lid van het Comité
van Aanbeveling van het
Evangelisch College: “Zelf
heb ik via mijn gemeente deel
mogen nemen aan de cursus
‘Verantwoord Bijbelgebruik’.
Een inspirerende cursus
waarin je meer van de Bijbel
ontdekt, begrijpt en het
leert toe te passen op je
dagelijks leven.”

JA, ik word donateur en steun het

Evangelisch College met een bedrag van

€
Per:

maand

kwartaal

jaar

éénmalig

Zo help ik mee om Gods Woord door te geven.
Naam:
Straat en huisnr.:
Postcode:
Woonplaats:
E-mailadres:

Wilfred Hardeman

IBAN:
Plaats en datum:

Vind jij het ook
belangrijk dat
opleidingen
voor iedereen
toegankelijk
blijven?

Ondersteun on

s

Vul de machtig
ingskaart
in of ga naar ev
angelischcollege.nl/door
geven

Handtekening:

Stuur deze machtigingskaart in een gefrankeerde envelop naar:
Evangelisch College, Anjerstraat 79, 3333 GC Zwijndrecht.
Het incassant-ID van het Evangelisch College is: NL52ZZZ411311410000. Door ondertekening van
deze machtiging geeft u toestemming aan Stichting Evangelisch College om bovenstaande gift af
te schrijven van uw bankrekening. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.

Verdiep je geloof
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