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“Pastoraat in de
Parel van het Zuiden”
Bas Keijzer,
Alumnus Opleiding Pastorale Hulpverlening

Portret: Selma van der Pols
Bijbelstudie: Help, geen controle meer!
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6 | BIJBELSTUDIE PREDIKER
HELP, GEEN CONTROLE MEER!

Vanwege het coronavirus kan het zo maar zijn dat het
onderwijsprogramma in je gemeente volledig stil is komen te
liggen. Hoe kan je jouw gemeenteleden in deze tijd toch iets
aanbieden? Daar hebben we iets op bedacht:
een bundel met online cursussen voor kerken.
We bieden kerken de gelegenheid om met een grote korting een cursussenpakket aan te bieden aan
gemeenteleden. Een mooie manier om gemeenteleden te stimuleren hun geloof te verdiepen en
geestelijk te groeien! Dit pakket bestaat uit de volgende zeven online cursussen:

•
•
•
•
•
•
•

Ontdek de Bijbel: Ruth (t.w.v. € 10,-)
Ontdek de Bijbel: Job (t.w.v. € 10,-)
Ontdek de Bijbel: Matteüs (t.w.v. € 15,-)
Ontdek de Bijbel: Handelingen (t.w.v. € 15,-)
Het grote verhaal van de Bijbel (t.w.v. € 32,50)
Het einde der tijden:
Christelijke toekomstverwachting (t.w.v. € 32,50)
Ontdek de Vroege Kerk (t.w.v. € 32,50)
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TERUGBLIK WEBINAR
VOOR KERKLEIDERS

10 | ALUMNI
BAS KEIJZER

ETHISCHE DILEMMA’S IN DE GEMEENTE

Meld je kerk a

an:
www.evangelis
ch-college.nl/
actiebundel

De bundel is inclusief éénmalig twee maanden gratis toegang tot de
Online Studiebijbel (t.w.v. € 13,50 per maand).
Wat kost deze bundel?
Deze bundel heeft een waarde van € 147,50. Wij bieden deze bundel via kerken nu tijdelijk aan voor slechts
€ 25,- per gebruiker. Voor de kerk zelf zijn er geen kosten verbonden aan deze actie. Kerken kunnen zich
aanmelden en ontvangen vervolgens een kortingscode en instructies voor de gemeenteleden.

“Het was een eer om
onderdeel uit te maken
van het bestuur van het
Evangelisch College”

14 | PORTRET
SELMA VAN DER POLS

Colofon

Nieuwe serie online cursussen:
‘Ontdek de Bijbel’
Ter ondersteuning bij persoonlijke Bijbelstudie zijn we gestart met
het opzetten van een nieuwe serie online-cursussen: ’Ontdek de
Bijbel’. In deze cursussen nemen we je mee door de inhoud en
boodschap van een Bijbelboek. De eerste zeven cursussen zijn
inmiddels gereed en los of als pakket te bestellen via:
> www.evangelisch-college.nl/overzicht-online-cursussen.
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Missie Evangelisch College:
“Omdat we geloven in de kracht, pracht en relevantie
van Gods Woord, geven wij inspirerend en gedegen
(theologisch) onderwijs, met als doel christenen toe te
rusten tot navolging van Jezus Christus en het vervullen
van een (leidinggevende) taak in kerk en samenleving.”
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NIEUWS

In memoriam

Rondreis door de
Bijbel vernieuwd

Leen Stehouwer
Na een korte
ziekteperiode is op 15
maart 2020 overleden
onze collega Leen
Stehouwer. Leen was
verantwoordelijk voor
het docentenmateriaal
(Oude Testament) van de ETS-Bijbelcursus.
Daarnaast verzorgde hij de inhoud van
ETS-online en heeft hij op meerdere
locaties lesgegeven als ETS-docent
(Oud-Beijerland, Tholen, Rotterdam en
Groot-Ammers). Tevens schreef hij in
2007/2008 het studiemateriaal ‘Rondreis
door de Bijbel’, waarin alle 66 Bijbelboeken
kort worden samengevat en toegelicht. De
vijfde druk hiervan is onlangs uitgekomen.
We herinneren onze collega Leen als
een bescheiden, ijverige, vriendelijke en
waardevolle medewerker; iemand van
niet te veel zeggen en flink veel doen. Zijn
bijdrage aan onze school zal dan ook zeker
gemist worden. We danken de Here God
voor wat Leen heeft gedaan en dat zijn
werkzaamheden velen tot zegen mochten
en nog mogen zijn.

De vijfde druk van het studiemateriaal
‘Rondreis door de Bijbel’ is onlangs
verschenen. Het materiaal is voorzien
van een nieuwe vormgeving.
‘Rondreis door de Bijbel’ is het basisstudiemateriaal bij de ETS-Bijbelcursus
en wordt ook door tal van kerken
gebruikt bij het verzorgen van de
gelijknamige cursus. Het materiaal is
geschreven met als doel de inhoud en
achtergrond van alle Bijbelboeken voor
iedereen toegankelijk te maken. Van elk
Bijbelboek worden zowel de (historische)
achtergrond, als de hoofdlijnen van
de inhoud besproken. Tevens worden
per Bijbelboek enkele theologische
lijnen getrokken en enkele praktische
handreikingen gedaan. Van dit werk
zijn inmiddels duizenden exemplaren
in omloop.
Bestel Rondreis door de Bijbel:
> www.evangelisch-college.nl/
rondreis-door-de-bijbel

Nieuwe collega’s
We hebben afgelopen tijd weer twee nieuwe
medewerkers mogen verwelkomen.

Jan Willem Slager
Per 1 juni 2020 is Jan
Willem Slager in dienst
getreden als medewerker/
docent Oude Testament bij
de ETS-Bijbelcursus, waar
hij ook het docenten- en
ETS-onlinemateriaal zal schrijven.
Hij neemt de taken over van onze in maart
overleden collega Leen Stehouwer.
Jan Willem studeerde Theologie aan de
Universiteit Utrecht en is afgestudeerd
in Exegese Nieuwe Testament met als
bijvak Exegese Oude Testament. Hij geeft
Bijbelonderwijs in verschillende gemeenten
en groepen in Nederland en Vlaanderen.
Daarnaast is hij al langere tijd ETS-docent
op de locaties Goes en Middelburg. Naast
zijn werk bij de ETS werkt hij parttime bij
Rijkswaterstaat. Jan Willem is getrouwd met
Jolanda en heeft drie dochters en een zoon.

Videocolleges
ETS-Afstandsonderwijs
Met ingang van komend studiejaar wordt
het ETS-Afstandsonderwijs uitgebreid met
videocolleges. Deze zullen worden verzorgd door
docenten die verbonden zijn aan het Evangelisch
College en lesgeven bij de ETS-Bijbelcursus.
Door de bestaande online-leeromgeving en de
videocolleges is het ETS-Afstandsonderwijs een
volwaardig ‘coronaproof’ alternatief geworden
voor de cursus op locatie.
> www.evangelisch-college.nl/
ets-afstandsonderwijs

Marja Krans

> www.evangelisch-college.nl/
in-memoriam-leen-stehouwer

Coronavirus: hoe gaan wij hiermee om?
Uiteraard heeft het coronavirus een grote impact
gehad op ons onderwijs. Sinds medio maart
zijn alle lesactiviteiten en open dagen komen
te vervallen en hebben we zoveel mogelijk
opleidingstrajecten via verschillende vormen van
afstandsonderwijs een vervolg gegeven.

over de te volgen protocollen waarin uitgewerkt
is hoe de 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt.
Daar waar het niet mogelijk blijkt om op een
veilige manier klassikaal les te kunnen geven,
zullen we een passend alternatief zoeken
(denk aan splitsing van de groep of het (tijdelijk)
uitwijken naar een andere leslocatie). Studenten
worden hierover tijdig geïnformeerd.

We bereiden ons voor om vanaf september weer
klassikaal les te gaan geven. Hierbij zullen we de
voorschriften en richtlijnen van het RIVM in acht
nemen. Concreet betekent dit dat we met de
verhuurders van elke locatie afspraken maken

Bekijk de meest actuele update rondom
het coronavirus op onze website:
> www.evangelisch-college.nl/coronavirus
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Er is een nieuwe
medewerker/docent
aangesteld voor de
Opleiding Pastorale
Hulpverlening.
Marja Krans is per 1 juli in
dienst getreden en zal
grotendeels de werkzaamheden
van Hermineke Vonk overnemen, die haar
werkzaamheden heeft verminderd.
Marja studeerde Godsdienstwetenschappen
in Leuven (ETF, v/h Bijbelinstituut België)
met als specialisaties gemeente, pastoraat
en onderwijs. Ze werkte mee aan de
ontwikkeling van de Vormingsschool en later
de Royal Mission School. Sinds 1991 is ze
actief met Metanoia training & coaching, als
trainer, geregistreerd coach, supervisor en
psychosociaal therapeut. Ze heeft in Friesland
jaren meegewerkt aan de ETS. Ze heeft hart
voor alleengaande ouders en is betrokken bij
de stichting PowerParent. Marja woont met
haar man Nico in Roosendaal.

Twee extra leslocaties
traject Gods Koninkrijk
en de Heilige Geest
In ons vorige EC-Magazine kondigden we een
nieuw tweejarig studietraject aan, dat tot stand
is gekomen vanuit een unieke samenwerking
met een vijftal partnerorganisaties/
kerkgenootschappen. Omdat er inmiddels
al ruim 30 aanmeldingen voor dit traject zijn
binnengekomen, hebben we besloten de lessen
behalve in Amersfoort komend studiejaar ook op
de volgende locaties aan te bieden: Meppel (op
vrijdagen) en Zwijndrecht (op zaterdagen).
Zie voor meer informatie:
> www.evangelisch-college.nl/traject-godskoninkrijk-en-de-heilige-geest
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BIJBELSTUDIE
“Prediker stelt dat de mens de schepping
en het leven niet kan beheersen, omdat
God de Schepper is en niet de mens.”

Help, geen
controle meer!
Bijbelstudie over Prediker

Door het coronavirus blijken veel dingen,
waarvan we dachten ze op orde en onder
controle te hebben, dat niet te zijn. Allerlei
activiteiten waar we voldoening in vonden, zijn
niet meer zo vanzelfsprekend. Zaken die we met
hart en ziel hebben opgebouwd, worden onder
onze handen afgebroken. De wereld blijkt niet zo
maakbaar te zijn als we dachten. Iets wat op zich
niet nieuw is: Prediker had dat 3000 jaar geleden
al ontdekt.
Het Bijbelboek Prediker is uniek in het Oude
Testament. In dit Bijbelboek geen verhalen over
de aartsvaders, de Exodus, het volk Israël in het
beloofde land, of profetische uitspraken. En daar
waar Spreuken, een ander wijsheidsboek, met name
het accent legt op ‘wie goed doet, goed ontmoet’,
lijkt Prediker dat eerder tegen te spreken (8:14). In
Prediker vinden we geen kritiekloze aanname van de
wijsheid, zoals bij de vrienden van Job. Integendeel.
Prediker stelt lastige vragen bij wat er gebeurt ‘onder
de zon’. Hij onderzoekt welk voordeel de mens heeft
als het gaat om o.a. macht, relaties, werk, plezier,
wijsheid, godsdienst en gezondheid. Na alles grondig
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onderzocht te hebben, concludeert hij dat alles
‘hebel’ is (ijdelheid, vluchtig, leegte, zinloos;
1:1; 12:8). Alles wat de mens onder de hemel doet,
is van voorbijgaande aard en levert de mens geen
blijvend voordeel, geen winst op (1:3).
Niets nieuws onder de zon
Deze ‘coronatijd’ is dus niets nieuws onder de zon
(1:9). Ook letterlijk niet: een besmettelijke ziekte als
corona is van alle tijden. Corona wordt het meest
vergeleken met de pestepidemie tussen 1347 en
1352. Ook dat was een pandemie die uit Azië kwam
en zich via Italië verder verspreidde over Europa.
Ook toen heeft een dier de ziekte overgedragen
aan een mens. Al waren de meeste symptomen
anders dan bij corona, ook de pest had hoge koorts
tot gevolg. Ook toen werden patiënten geïsoleerd,
en had de ziekte allerlei neveneffecten op het
sociale en economische leven. Ook toen waren
er zoveel doden dat veel mensen niet fatsoenlijk
begraven konden worden. Ook toen overrompelde
deze pandemie veel mensen. Leek het leven tot
stilstand gebracht te worden. Was het niet meer
beheersbaar, maakbaar, controleerbaar.

Controle loslaten
Prediker stelt dat de mens de schepping en het
leven niet kan beheersen, omdat God de Schepper
is en niet de mens. God heeft alles gemaakt en
alles wat Hij doet is voor eeuwig (3:11, 14). Hij
heeft de tijden in Zijn hand. Voor velen is het nu
een tijd om te huilen, om rouw te bedrijven en
om ons ver te houden van omhelzen. Maar er zal
weer een tijd komen om te genezen, om op te
bouwen en om te lachen (3:1-8). De schepping en
het (individuele) leven kent hierdoor een bepaalde
cadans. En in situaties die niet prettig zijn, is dit een
geruststellende gedachte. Ook deze coronatijd
zal verleden tijd worden. Dat weten we ergens
ook wel, maar ons probleem is dat wij de dingen
die gebeuren niet kunnen doorgronden (3:11).
We hebben er geen controle over en kunnen
ze niet manipuleren.

roept ons op om te genieten van eten en drinken,
ons te verblijden en het goede te doen in het
leven voor het aangezicht van God (2:24; 3:13,
22; 815; 11:10). Dit is geen oproep tot hedonisme,
een levenshouding die genot ziet als het hoogste
levensdoel. Het gaat niet om het najagen van
genot en blijdschap als levensdoel. Nee, het
is een oproep om God centraal te stellen in je
leven. En om Hem te eren door dankbaar te
zijn voor de dingen die Hij geeft. Door opnieuw
bewust te beseffen welke dingen werkelijk
waarde hebben en belangrijk zijn. En daarbij te
genieten van de gewone dagelijkse dingen die
Hij geeft, zoals eten en drinken. Van de extra tijd
die je als gezin krijgt in deze coronatijd. Voor
de initiatieven die ontstaan om toch met elkaar
verbonden te blijven. En na deze coronatijd, met
al zijn beperkingen, weer extra dankbaar te zijn
voor de overvloed aan luxe en de mogelijkheden
voor ontspanning waar we gebruik van
mogen maken.

Prediker laat zien dat er twee mogelijke reacties
zijn: “Help, ik heb geen controle.” of “Heerlijk,
ik heb geen controle.” De eerste reactie is de
reactie van de goddelozen. Van hen die leven
‘onder de zon’. Die als God willen zijn en de
wereld willen controleren. De tweede reactie is
van de rechtvaardigen. Zij die erkennen dat alleen
God God is. Zij hebben, vanuit ontzag voor God,
de controle over hun leven losgelaten en leven
‘onder de Zoon’.

Het is een oproep om te genieten van het feit
dat God alles onder controle heeft. Wij hoeven
de wereld niet ‘te maken’. We mogen rusten in
Zijn volmaakte en volbrachte plan. Hij zal de weg
wijzen. Hij ís de Weg (Joh.14:6).

Heerlijk, geen controle meer!

Geniet van de dagelijkse dingen
Dat wil beslist niet zeggen dat zij alles passief en
gelaten over zich heen laten komen. Voor ons
die leven vanuit ontzag voor God is het leven niet
‘hebel’, maar heeft het leven zin. Ook ten tijde
van een coronavirus, levert het leven ‘voordeel’
op. Prediker is daarbij niet gericht op ‘de vreugde
die voor ons ligt’ in het leven na dit leven. De
goede schepping en het leven zelf hier op aarde
is de beloning die we van God krijgen. Prediker

Drs. Marianne Visser
Docent Oude Testament en
coördinator afstandsonderwijs
Opleiding Theologie

Bronnen:
Kidner, Derek. 1976. The message of Ecclesiastes. The Bible speaks today. Nottingham: Inter-Varsity Press.
Provan, Iain. 2001. Ecclesiastes, Song of Songs. The NIV application commentary. Grand Rapids: Zondervan.
www.geschiedenis.nl/nieuws/artikel/718/de-pest
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TRAINING EN TOERUSTING
TERUGBLIK WEBINAR VOOR KERKLEIDERS:

ETHISCHE DILEMMA’S
IN DE GEMEENTE
Op 13 juni jl. verzorgden we middels
een webinar een studieochtend voor
kerkleiders. Deze webinar vormde het
slot van een serie van drie studiedagen
over het omgaan met veranderingen
in de kerk. Tijdens deze laatste
bijeenkomst van dit studiejaar stond
de presentatie centraal van het
nieuwe boek 'Kunnende kerk', over het
omgaan met ethische dilemma’s in de
lokale gemeente. De ongeveer 100
deelnemers luisterden thuis via hun
eigen computer naar de drie auteurs
van het boek en stelden hen vragen
via een chatfunctie.
Eén van de schrijvers is Erik
Groeneveld, docent bij het
Evangelisch College. Zijn bijdrage
aan het webinar was gebaseerd op
een tekst uit 1 Korinthiërs 12 waar Paulus in
vers 12 schrijft: Een lichaam is een eenheid die
uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid
vormen al die delen samen één lichaam. Zo
is het ook met het lichaam van Christus. Een
actuele tekst, omdat er in deze tijd van crisis
veel aandacht is voor het menselijk lichaam. Erik
blikt terug op het webinar en neemt ons mee in
zijn bijdrage hieraan, op basis van deze tekst.

De mens als lichaam:
kwetsbaar en onderling verbonden
Het eerste artikel is van de hand van ethicus
Frits de Lange (Trouw, 9 mei). Voor hem is het
coronavirus aanleiding om de twee meest
gangbare visies op ethiek tegen het licht te
houden. In het artikel gaat hij in op de sterke
en zwakke punten van het Utilisme en van de
Kantiaanse ethiek. Beide ethische brillen dateren
uit de 18e eeuw. Kort gezegd heeft het Utilisme
als uitgangspunt dat het goede doen gericht is op
een zo’n groot mogelijk nut voor zoveel mogelijk
mensen. De Kantianen stellen dat het individuele
belang van de minst bevoorrechten prevaleert
boven het belang van de groep. De Lange schrijft:
“In deze crisis laten utilistische en kantiaanse
ethiek zien hoe gedateerd ze zijn. Ze zijn beide
ontworpen om in een liberale samenleving
belangen van individuen en groepen af te wegen,
onderling en tegen elkaar. Ze hebben geen oog
ervoor hoe we als mensen fysiek verstrengeld
zijn met elkaar en met onze omgeving. Ze

Het coronavirus is voor veel journalisten,
columnisten en wetenschappers aanleiding
om een bespiegeling te geven over hoe we in
Nederland omgaan met de crisis en de dilemma’s
die het virus met zich meebrengt. Dagblad Trouw
publiceerde in de maand mei twee artikelen
waar ik mij in kan vinden. Ik zie een verband
met bovengenoemde uitspraak van Paulus,
maar ook met mijn eigen bijdragen in het zojuist
verschenen boek over het omgaan met ethische
dilemma’s in de lokale gemeente: de mens is
meer dan een autonoom individu. De mens is
bovenal verbonden met anderen.
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zien individuen als onafhankelijke, geïsoleerde
subjecten tegenover de wereld, en niet als
onderdeel van haar weefsel.” De Lange stelt dat
we kunnen leren van een derde visie op ethiek die
zorgethiek wordt genoemd, vormgegeven door
de in 1952 geboren Amerikaanse politicologe
Joan C. Tronto. Deze ethische bril heeft als focus
dat we kwetsbare lichamen hebben die in een
open verbinding staan met de wereld, verweven
in netwerken van wederzijdse afhankelijkheid
met elkaar en met de aarde. Deze afhankelijkheid
moet zorgvuldig worden onderhouden.

Zo ontstaat binnen een geloofsgemeenschap
polarisatie en deze tweestrijd staat haaks op de
oproep van Paulus om één te zijn. In het boek
worden handvatten aangereikt hoe de eenheid,
ondanks onderlinge verschillen, bewaard
kan blijven.
Het webinar is t/m 1 augustus terug te kijken via:
www.evangelisch-college.nl/webinar-kerkleiders

De mens als lichaam:
niet alleen defensief maar ook coöperatief
Het tweede artikel is geschreven door
bioloog en journalist Inge Mutsaers (Trouw,
16 mei). Zij laat ons zien hoe de politieke en
maatschappelijke strijd tegen het coronavirus is
gebaseerd op het idee hoe ons lichaam omgaat
met ziekte, parasieten, bacteriën en virussen.
In deze voorstelling wordt het verkeerde beeld
gebruikt dat ons immuunsysteem is als een
verdedigingsleger dat vreemden of vijanden
aanvalt. Mutsaers maakt er bezwaar tegen dat
op deze manier de oorlogsmetaforen de taal
van de immunologie zijn binnengeslopen. Deze
oorlogstaal maakt ons angstig en leidt tot een
toenemende polarisatie. Tegenover dit onjuiste
beeld van een vechtend immuunsysteem stelt
zij dat het lichamelijke immuunsysteem niet
simpelweg alles van buiten aanvalt, maar dat het
systeem ook tolerant en coöperatief is: “Veel
indringers worden getolereerd. In onze darm
leven talloze bacteriën en virussen die helpen
bij het verteringsproces. Kortom, het biologisch
lichaam is geen slagveld. Politiek vertaald: de
tegenstelling tussen wij en zij, tussen ‘eigen’ en de
‘ander’ is vals. En heftige immuniseringsreacties,
bedoeld om de samenleving te beschermen,
kunnen haar juist beschadigen.”

Dr. Erik Groeneveld
Docent Praktische Theologie,
coördinator Praktijk-leergedeelte
& Leiderschapsprogramma

Kunnende
kerk
Tijdens het webinar
werd het boek
‘Kunnende kerk:
Gemeente-ethiek
in de praktijk’
gepresenteerd,
geschreven door prof. dr. Henk
Bakker, drs. Yme Horjus en dr. Erik
Groeneveld. 'Kunnende kerk' is een
praktische uitwerking van het boek
‘Gunnende Kerk: Kompas voor
een waardegestuurde gemeente
ethiek’. ‘Kunnende kerk’ leidt zowel
theologiestudenten als predikanten
en leken, stapsgewijs langs
Bijbelse ethische
principes en wijst
op concrete
Bestel het bo
vervolgstappen.
ek

De kerk: lichaam van Christus
De inzichten van De Lange en Mutsaers over
hoe de samenleving omgaat met de vijand die
corona heet, sluiten aan bij mijn bijdrage in het
boek over ethische dilemma’s binnen de kerk.
De lokale geloofsgemeenschap is immers óók
als een lichaam, nota bene het lichaam van
Christus! In dat lichaam past het niet om de
mening van anderen al bij voorbaat als vijandelijk
te beschouwen die bestreden moet worden. De
praktijk laat helaas zien dat dit wel de realiteit is.

'Kunnende k
erk'
voor € 19,99
via

www.brevieru
itgeverij.nl/
kunnende-ke
rk.html
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ALUMNI AAN HET WERK

PASTORAAT
IN DE PAREL VAN
HET ZUIDEN
In 2016 meldde Bas Keijzer (54)
zich aan voor de opleiding
Pastorale Hulpverlening
ter ondersteuning van zijn
werk onder daklozen in
Rotterdam. Halverwege de
studie riep God hem naar de
seculiere stad Breda. In deze
Parel van het Zuiden brengt
hij het geleerde in de praktijk
bij kerkbezoekers én daklozen.

was een mooie invulling van mijn
roeping, maar bleek niet de
vervulling. Mijn roeping bleef
trekken…”

“Al meer dan vijftien jaar beheerst Gods
roeping om in Zijn koninkrijk te werken elke dag
van mijn leven. Op tweede kerstdag 2003 kwam ik
door een preek over Johannes 3:16 tot het vaste
geloof dat Jezus’ komst naar deze wereld ook
voor mij was. Niet omdat ik zo netjes leefde, maar
vanwege Gods genade. Door Zijn lijden en sterven
heeft Christus mij gered van de zonde. Het was
alsof er een nieuwe wereld voor mij openging.”
“Korte tijd later ervoer ik Gods roeping door Jezus’
woorden: ‘Volg Mij na en Ik zal u vissers van
mensen maken.’ Daarmee begon een moeilijke
zoektocht, omdat ik geen mogelijkheden in de
kerk kreeg om mijn roeping te realiseren. Daarom
ging ik via afstandsonderwijs de deeltijdstudie
theologie van de Protestantse Theologische
Universiteit (PThU), toen nog in Kampen, volgen.”
Geen vervulling
“Na enige tijd werd ik tot ouderling in onze
kerkelijke gemeente gekozen. Ik was vastbesloten
om die benoeming af te wijzen vanwege mijn
gezin, werk en studie. Maar God besliste anders:
ik kon niet anders dan dit aannemen. Daardoor
werd de studielast te groot en besloot ik na het
propedeusejaar te stoppen. Het ouderlingschap

“Bij Stichting Ontmoeting
in Rotterdam ging ik enkele
dagen per maand pastoraal
vrijwilligerswerk doen. Deze
stichting verleent hulp aan daken thuislozen in onder andere
Rotterdam. Het was mijn taak om deze
kwetsbare mensen aan de onderkant van
de maatschappij te helpen met hun geloof- en
zingevingsvragen. Een hele mooie taak. Het werk
raakte steeds meer mijn hart; zodanig, dat ik het
verlangen kreeg er mijn beroep van te maken. Mijn
begeleider adviseerde me om een studie te gaan
volgen om een stevige basis te leggen.”
Studietijd
“Omdat het curriculum inhoudelijk goed paste
bij mijn ambt en vrijwilligerswerk, koos ik voor
de opleiding Pastorale Hulpverlening bij het
Evangelisch College. Verschillende opleidingen
vergeleek ik met elkaar. De Bijbelgetrouwheid
gaf bij mij de doorslag om voor het Evangelisch
College te kiezen. Daarbij was het praktisch dat we
in die periode in Zwijndrecht woonden. De studie
was intensief vanwege de hoeveelheid benodigde
studietijd, maar ook leerzaam omdat ik de theorieen praktijklessen direct in de praktijk kon brengen.”
“Om werk, gezin, studie, ambt en vrijwilligerswerk
te combineren had ik veel steun aan mijn vrouw
Susanne. Zonder haar had ik niet aan de studie
hoeven te beginnen en had ik hem zeker nooit
afgerond. Ze hielp me moreel én praktisch: géén
van de in totaal 80 verslagen leverde ik in, zonder
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dat zij deze eerst kritisch had doorgelezen.
Behalve steun uit je omgeving is het voor de
opleiding ook belangrijk om te plannen, te
prioriteren en – als het kan – vooruit te werken.
Dat is mijn advies voor huidige studenten.”

"Ik wilde mijn roeping
parkeren, maar God
besliste anders.”
Andere schapen
“Al die jaren worstelde ik met Gods roeping om
in Zijn koninkrijk te werken. Ruim 30 jaar werk
ik in de ICT, eerst als softwareontwikkelaar, later
als manager en vanaf 2018 als privacy adviseur.
In mijn vrije tijd werd mijn roeping gedeeltelijk
gevuld: door het ouderlingschap en door mijn
vrijwilligerswerk onder de daklozen. Maar ik wist
dat mijn roeping dieper ging.”
“Tijdens deze moeilijke en frustrerende zoektocht
van vele jaren sloten er steeds allerlei deuren.
Zozeer dat ik begin 2018 besloot om niet verder
te zoeken. Ik wilde de roeping parkeren en me
op mijn advieswerk storten. Ik had een mooie
auto gekocht voor klantenbezoek, een website
gebouwd en was bezig een eigen bedrijf op te
richten. Maar God besliste anders.”
“Tijdens een preek sprak Hij me aan met de
tekst uit Johannes 10: ‘Ik heb nog andere
schapen, die niet van deze schaapskooi zijn;
ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen
Mijn stem horen en het zal worden één kudde
en één Herder’. Met die tekst in mijn hart las ik
het bericht dat de Christelijke Gereformeerde
Mattheüskerk in Breda een missionair kerkelijk
werker zocht, met als aandachtsgebied
pastoraat. Tijdens de gesprekken bleek het
een kleine, hechte missionaire gemeente te
zijn in een grote, mooie, maar seculiere stad.
De gemeente weet zich geïnspireerd door Jos
Douma: pastoraat is het kloppend hart van de
missionaire geloofsgemeenschap. Het wonder
gebeurde: ik werd voor drie dagen per week
benoemd als kerkelijk werker, inmiddels zelfs met
preekbevoegdheid. In geloof aanvaardde ik mijn
benoeming.”

Abrahamitisch avontuur
“Wat toen volgde, was een Abrahamitisch avontuur.
We verhuisden als gezin met drie kinderen van
Zwijndrecht naar Breda, de festivalstad van
Nederland. Een hele cultuurshock. Maar een stap
die we in geloof en door Gods genade hebben
mogen zetten. God had een deur geopend! We
ervaren hier Zijn zegen op ons werk. Elke dag ben
ik dankbaar dat ik dit werk mag doen.”
“Bijna alle vakken uit de opleiding gebruik ik
regelmatig. Exegese, hermeneutiek en homiletiek
gebruik ik voor mijn preken, meditaties en
catechisatielessen; pastoraat en gesprekstechniek
breng ik in praktijk bij de pastorale en
ziekenbezoeken.
Na enkele maanden werd ik benaderd door
Stichting De Herberg, die in Breda hulp biedt
aan daklozen. Of ik bij hen pastoraal werker
wilde worden. Met liefde heb ik dat verzoek
geaccepteerd.”
Coronavirus
“En toen sloeg het coronavirus toe. De basis
van het werk blijft: er is hier veel pastoraal
werk te doen. Het missionaire werkveld is bijna
onafzienbaar: Breda is eigenlijk zendingsgebied.
We zoeken creatief naar mogelijkheden die
passen binnen de voorgeschreven maatregelen.
Bijvoorbeeld digitaal, zoals online pastoraat,
catechisatie, enzovoorts, waarbij mijn
ICT-ervaring goed van pas komt.
Voor de daklozen zetten we ons extra in. We
delen met andere vrijwilligers drie keer per week
lunchpakketten uit. Dat is hard nodig, want het is
een kwetsbare doelgroep met weinig opvang.”
Terugblik studie
“Vooral het contact met medestudenten en
leerkrachten vond ik mooi. Het was fijn om lastige
praktijksituaties te bespreken in de intervisielessen.
Ook schept het een band om elkaars gebrokenheid
en pijn te bespreken en te verwerken. We hebben
een schat in aarden kruiken: door de barsten in ons
eigen leven, zoals ontwrichte relaties, schijnt het
licht van Gods genade naar anderen. Uiteraard ben
ik blij dat ik afgestudeerd ben, maar de contacten
met studiegenoten mis ik.
Voor mij was de opleiding geen doel, maar een
middel, namelijk om de roeping te vervullen die
God in mijn hart legde. Het is Gods genade dat ik
de opleiding heb mogen afronden en op zaterdag
23 november 2019 mijn diploma in ontvangst
mocht nemen. Soli Deo Gloria.”
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VOOR U GELEZEN
Zegen door Israël

Shoppen in Advent

Wat christenen moeten weten over Israël

Een kleine theorie van secularisatie

Oscar Lohuis

Herman Paul

Dit derde boek van Oscar Lohuis laat zich
net als zijn voorgaande boeken (Zien en
Leven en Exclusieve liefde) gemakkelijk
lezen en is zo voor een brede doelgroep
toegankelijk. Door zijn studie van de
Romeinenbrief is Lohuis zich bewust
geworden van het belang van Israël en
inmiddels is hij onder meer als reisleider
tientallen keren in het land geweest.
Aan de hand van de (kerk)geschiedenis en
persoonlijke ervaringen in Israël laat hij zien
hoe funest de vervangingstheologie voor
Israël is. De Kerk heeft zich tegen Israël

Kerk laat een spoor van Jodenhaat achter
zich en heeft ervoor gezorgd dat veel Joden
zo min mogelijk van Christus willen weten.
Lohuis bepleit daarom – met verwijzing naar
en bespreking van diverse Bijbelgedeelten –
om een positieve houding jegens Israël aan
te (gaan) nemen en de vervangingstheologie
vaarwel te zeggen. God heeft namelijk nog
steeds een plan met Israël en is dit actief aan
het uitvoeren. De climax van dit plan is de
terugkeer van Jezus in Jeruzalem, waarbij
het koningschap over Israël wordt hersteld
(Hd.1:6). Jezus zal dan op de

Bij de term secularisatie denken veel
mensen direct aan de toenemende
kerkverlating die sinds de jaren 50 en 60
van de vorige eeuw plaatsvindt in Europa.
Herman Paul zoekt in dit compacte boekje
naar de oorzaken van dit fenomeen, maar
doet dat vanuit een eigen vertrekpunt.
Het aardige van zijn benadering is dat
hij secularisatie niet zoekt buiten de
mens en in de maatschappij, maar dit
juist in ons allemaal aanwijst. Hij volgt de
kerkvader Augustinus die zei dat de mens
een verlangend wezen is. De Europese

consumerend shopgedrag waarbij het niet
gaat om het aanschaffen van een product,
maar meer om het creëren van een unieke
identiteit (ik koop een iPhone, want dat
sluit aan bij mijn hipster uitstraling). Deze
seculariserende tendensen gaan niet
aan kerkdeuren voorbij. Een christen kan
volgens Paul net zo seculier zijn als de niet
gelovende buren wanneer het verlangen
zich niet ten diepste richt op de komende
Christus. In deze tijd tussen de twee
komsten van Jezus Christus, wil Paul ook
niets liever dan dat mensen zich bekeren

gekeerd, haar afgeschreven en vervloekt. In
plaats van dankbaar te zijn voor de zegen die
via het Joodse volk tot de Kerk is gekomen,
deze dankbaarheid praktisch te uiten en
de Joden op te wekken tot jaloersheid om
Jezus (alsnog) als Messias te aanvaarden
(Rom.11:11,14), heeft het omgekeerde
plaatsgevonden. De geschiedenis van de

troon van David als koning
regeren, over Israël en
over alle volken van de
wereld.

mens heeft een keuze hoe dit verlangen
wordt bevredigd en dat uit zich op
verschillende manieren. Mensen willen
bijvoorbeeld van betekenis zijn en zoeken
naar authenticiteit. Door de toegenomen
rijkdom en welvaart kan de mens het eigen
ik dan ook meer naar eigen voorkeuren
modelleren. Concreet uit zich dat in

van deze adventsvergetelheid.
Een beknopt, maar
diepgaand boekje, dat
de verlangende christen
een spiegel voorhoudt.

Cees van Nes

Lohuis, Oscar.
Zegen door Israël: Wat christenen
moeten weten over Israël.
Ermelo: Goed Nieuws Bediening, 2020.
176 pag. € 12,95

Goed dat je er bent

Groene Theologie

Een realistische kijk op jezelf
Sarina Brons- van der Wekken

Trees van Montfoort
Hoe lezen we de Bijbel? Eigenlijk is dat
de belangrijkste onderliggende vraag van
dit boek, tegen de achtergrond van de
huidige ecologische crisis. Eeuwenlang is
de Schrift vooral op een individualistische
en antropocentrische wijze gelezen, met
weinig positieve aandacht voor de natuur.
Trees van Montfoort laat op overtuigende
en evenwichtige wijze zien dat het ook
anders kan. Na het eerste hoofdstuk,
waarin zij onze leesbril onder kritiek
stelt, biedt van Montfoort in het tweede
(mijns inziens de kern van het boek)
een alternatieve lezing van belangrijke
scheppingsteksten. Dit ‘ecologisch
perspectief’ levert regelmatig verfrissende
gezichtspunten op. Zo worden we eraan
herinnerd dat de Bijbel lang niet zo
antropocentrisch is als vaak stilzwijgend
wordt aangenomen. Niet de mens, maar
God staat centraal. En alhoewel beeld

Haije Bergstra

Paul, Herman.
Shoppen in advent: een kleine
theorie van secularisatie.
Utrecht: KokBoekencentrum
Uitgevers, 2020.
142 pag. € 13,99

Gods, staat de mens als schepsel toch
ook aan de kant van de aarde en het
dierenrijk. Het besef van verbondenheid
en afhankelijkheid is hier cruciaal: mens,
dier, en aarde zijn onderling verbonden en
samen afhankelijk van God. Dit inzicht –
dat de theologie relevant maakt – vraagt
om een herbezinning op onze omgang
met Gods schepping. In combinatie met
de overige hoofdstukken, met aandacht
voor de Nederlandse ecotheologie en de
wereldwijde ecofeministische theologie,
biedt dit boek een waardevol overzicht
voor zowel theoloog als student, en een
uitgangspunt voor voortgaande studie
en reflectie. Het is mijn hoop
dat dit ook in evangelicale
kring serieus vorm
mag krijgen.
Nathan Witkamp
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Montfoort, Trees van.
Groene Theologie.
Middelburg: Skandalon, 2019.
320 pag. € 27,50

Brons is als psycholoog werkzaam bij
ELEOS, maar de christelijke boeken die zij
las over identiteit en zelfbeeld bevredigde
haar niet vanuit haar reformatorische
achtergrond en dat motiveerde haar
om zelf de pen ter hand te nemen.
Allereerst geeft het boek zeer waardevolle
(psychologische) informatie over
zelfbeeld, zelfaanvaarding, zelfontplooiing
en zelfverloochening. Daarnaast geeft het
steeds een reflectie vanuit de Bijbel op
deze thema’s. Dat maakt het boek tot een
waardevol geheel voor mensen die in het
pastoraat of in de pastorale hulpverlening
actief zijn. De psychologische gedeelten
zijn heel laagdrempelig geschreven, alsof
Sarina met de lezer aan de keukentafel
zit. Daarentegen zijn de Bijbelse
beschouwingen geschreven in een meer
gereformeerd taalgebruik, maar wanneer
de lezer daarin thuis is, zal dat geen

probleem zijn. Brons beschrijft uitgebreid
het Bijbels mensbeeld en daarmee maakt
ze een interessant onderscheid tussen de
gelovige en de ongelovige. Voldoende
mensen uit de achterban van het EC
zullen het hierin niet met haar eens zijn,
maar het geeft voldoende stof om eigen
gedachten eens kritisch te beluisteren.
Wat mij betreft is het een boek dat de
moeite waard is voor iedereen die in het
pastoraat werkt. In het bijzonder voor
hen die binnen de meer reformatorische
kerken actief zijn of in andere gemeenten
pastoranten spreken die in deze kerken zijn
opgegroeid, maar zelf minder
bekend zijn met deze
kerkkleur. Kortom: voor
iedere pastoraal werker!
Hermineke Vonk
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Brons- van der Wekken, Sarina.
Goed dat je er bent:
een realistische kijk op jezelf.
Houten: Den Hertog, 2019.
214 pag. € 18,50

PORTRET
Selma van der Pols:

“HET WAS EEN EER OM ONDERDEEL UIT
TE MAKEN VAN HET BESTUUR VAN HET
EVANGELISCH COLLEGE.”
Selma van der Pols, werkzaam als huisarts, begon
in 1997 aan de zesjarige opleiding Theologie
aan het Evangelisch College (toen Evangelische
Theologische Academie (ETA)). Toen ze na haar
studie gevraagd werd om bestuurslid te worden,
hoefde ze niet lang na te denken. Eén maand
na het behalen van haar studie in 2004 zat
Selma bij de bestuursvergadering als secretaris.
Door de jaren heen werd ze een bestuurlijke
steunpilaar. Doordat de ETA in 2011 fuseerde
met de EBS (Evangelische Bijbelscholen) en het
Evangelisch College ontstond, betekende dit dat
ze voor twee nieuwe termijnen in het bestuur
kon blijven. In januari 2020 nam ze dan toch
echt afscheid en besloot ze het stokje over te
dragen, na een periode van 16 jaar bestuurlijke
verantwoordelijkheid te hebben gedragen. Een
portret van een bijzondere vrouw aan wie de
school veel te danken heeft.
Selma woont in Zuidland, het dorp waar ze ook is
opgegroeid. “Mijn vader had samen met zijn broers
een bedrijf in machines voor land- en tuinbouw
en daar hoorde in mijn kinderjaren ook een
boomgaard met appels, peren en druivenkassen
bij. Dat was als kind natuurlijk een fijne omgeving
om op te groeien. Het geloof is er thuis eigenlijk
altijd geweest. Wij waren van huis uit Hervormd.
Mijn ouders hadden veel aandacht voor zending en
evangelisatie. Het geloof was duidelijk een steun
voor mijn ouders in moeilijke tijden en zo geldt het
ook voor mij.”
“Mijn moeder was verpleegster en door haar
verhalen is mijn interesse gewekt voor medische
zaken. Ik wilde dan ook verpleegster worden. Ik
bleek goed te kunnen leren en op school werd er
gezegd dat ik wel medicijnen kon gaan studeren.
Dat ben ik toen gaan doen. Tijdens de studie kreeg
ik het verlangen om als dokter in Afrika te gaan
werken. Toen ik bezig was met een zogenaamde
tropenstage in een ziekenhuis in Limburg, werd ik

ziek en leek naar het buitenland gaan niet mogelijk.
Ik werd aangenomen voor de huisartsopleiding
en toen ik deze bijna had afgerond kwam toch
het verlangen weer op om naar Afrika te gaan.
Uiteindelijk deed de gelegenheid zich voor om
in het Gelukspan hospital te gaan werken, een
plattelandsziekenhuis in Zuid-Afrika. Daar heb ik
vier jaar gewerkt, tijdens een bewogen periode voor
het land met onder andere de eerste verkiezingen
en het aantreden van Mandela als president. Het
was een intense en leerzame tijd. Na terugkeer ben
ik gaan werken als huisarts in de Hoeksche Waard.”
Studeren aan het Evangelisch College
“Tijdens de periode in Zuid-Afrika merkte ik dat ik te
weinig kennis had om een antwoord te formuleren
op allerlei ethische, morele en geloofsvragen.
Daarom kreeg ik heel sterk het verlangen om meer
te leren over de Bijbel en het christelijk geloof.
Ik heb eerst nog de Grote Opdracht School van
Agapè gedaan en een docent daar maakte me
attent op de ETA. Ik ben toen in 1997 met de studie
Bijbelse Theologie bij de ETA (nu Evangelisch
College) begonnen.”

“Uit ervaring weet ik
wat de kwaliteit is
van het onderwijs
en dat gun ik
zoveel mogelijk
andere mensen.”
Bestuur
“Na 6 jaar ETA miste ik de
school wel een beetje. Toen
algemeen directeur Cees van
Nes me belde om te vragen
of ik misschien interesse
had om in het bestuur
te komen, hoefde ik

“In mijn werk vraag ik God altijd om wijsheid en
hulp om goede beslissingen te kunnen nemen
en de juiste woorden te spreken.”
niet lang na te denken. Er was een vacature voor
secretaris en een maand na het behalen van mijn
diploma, in 2004, ben ik tot het bestuur toegetreden.
In 2011 is de ETA met de EBS (Evangelische
Bijbelscholen) gefuseerd tot het Evangelisch College
en ben ik secretaris gebleven tot ik in januari 2020
het stokje heb overgedragen. Ik heb dus in totaal 16
jaar in het bestuur gezeten, wat ik met veel plezier
heb gedaan. Uit ervaring weet ik wat de kwaliteit
is van het onderwijs en dat gun ik zoveel mogelijk
andere mensen. Ik vond het een eer om onderdeel
uit te maken van het bestuur.”
Ontwikkeling
“Het is mooi om te zien hoe het Evangelisch
College zich heeft ontwikkeld; het is gegroeid
tot een professionele organisatie. De kern blijft
het Bijbel- en theologisch onderwijs, maar er
zijn afgelopen jaren zoveel mogelijkheden van
onderwijs bijgekomen: pastorale hulpverlening,
gemeenteonderwijs, sprekersroute, jongerenwerk.
Ik ervaar dit echt als een zegen op het werk van
directie, medewerkers en docenten die zich met
veel inspiratie en passie hiervoor inzetten.”
“Wat ik mis nu ik geen bestuurslid meer ben, is
het samen nadenken over ontwikkelingen op
geloofsgebied en het inspiratie opdoen door
ervaringen van anderen. Maar gelukkig organiseert
het Evangelisch College ook toerustingsdagen waar
ik nog naar toe kan gaan!”
Werk als huisarts
“Ik werk al sinds 1997 als huisarts in de Hoeksche
Waard. Mijn interesse ligt bij de palliatieve zorg.
Ik geef scholing voor het palliatief netwerk in
de Hoeksche Waard en ik ben betrokken bij het
hospice. Het is een kleinschalige voorziening waar
mensen met een levensverwachting van maximaal
drie maanden verzorgd kunnen worden. Ik vind het
bijzonder om te zien
hoe mensen omgaan
met de wetenschap
dat het einde van
Selma in het kort
hun leven nadert,
Naam: Selma van der Pols
maar ook hoe
Leeftijd: 59
familie en naasten
Geboorte- en woonplaats: Zuidland
erop reageren.”

“Het geloof is voor mij zo vanzelfsprekend in
mijn leven, ik kan me niet voorstellen hoe het
zonder zou zijn. Ook is mijn geloof onlosmakelijk
verbonden met mijn werk. Ik vraag God altijd
om wijsheid en hulp om goede beslissingen te
kunnen nemen en de juiste woorden te spreken.
In de palliatieve zorg komt steeds meer aandacht
voor het spirituele aspect, waar geloof een vorm
van kan zijn. Minister de Jonge heeft geld vrij
gemaakt voor geestelijke verzorging in de eerste
lijn, zodat ook mensen die niet tot een kerk of
geloofsgemeenschap behoren op dit terrein van
het mens zijn ondersteuning kunnen krijgen.”
Omgaan met de coronacrisis
“De coronacrisis heeft een grote impact op
het leven van alledag en ook op de werkwijze
in de huisartspraktijk. Volle wachtkamers zijn
uit den boze. Het is zoeken naar manieren
waarop we wel goede zorg kunnen leveren en
de voorzorgsmaatregelen kunnen waarborgen.
De geschiedenis leert dat een sterke daling in
ziektegevallen niet zozeer kwam door medicatie,
maar door het toepassen van hygiënische
maatregelen. In het gebied waar ik werk zijn aardig
wat mensen besmet geraakt en een aantal zijn
helaas ook overleden ten gevolge van het virus.”
“Elke tijd kent zijn eigen vragen en problemen,
zo ook deze coronatijd. Mensen zoeken naar
houvast. Ik zie daarin een mooie rol voor het
Evangelisch College, om mensen te helpen de
Bijbel te bestuderen en vervolgens een vertaalslag
te maken naar de huidige tijd. Zodat men leiding
kan geven aan een gemeente, pastorale zorg kan
bieden of jeugdwerk kan doen. En bovenal: om te
groeien in geloof.”

Werk: Huisarts en betrokken bij het hospice
Kerk: Protestants
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“Hoewel mijn keuze voor de huisartsopleiding door
de omstandigheden kwam, is het zeker ook een vak
dat bij me past. Het is breed georiënteerd, je houdt
je bezig met de gehele mens, van jong tot oud. Het
is ook een praktisch vak en het is mooi om soms
een poos met mensen mee te mogen ‘lopen’ in een
voor hen ingrijpende periode in hun leven. Zeker
in een dorp leer je zoveel mensen en hun (familie)
relaties kennen.”
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AGENDA
20 juli – 16 augustus
Zomervakantie – EC-kantoor gesloten			
Zwijndrecht
September		
Start lessen en proeflessen ETS-Bijbelcursus		
Meerdere locaties
September		 Start lessen deeltijdopleidingen				
Meerdere locaties
September		
Start traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest		
Meerdere locaties
7 november		
ETS-studiedag						Veenendaal
21 november		Diplomeringsdienst ETS-Bijbelcursus			Zwijndrecht
27 november
Diplomeringsdienst Jongerenwerkersopleiding		Zwijndrecht
28 november		
Diplomeringsdienst opleidingen Theologie, 			
Zwijndrecht
			
Missionair Werk en Pastorale Hulpverlening

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

Toerustingscursussen in 2020-2021
Heb jij interesse om de cursus Verantwoord Bijbelgebruik, Toerustingscursus Pastoraat of Toerustingscursus Sprekers
te volgen? We hopen deze cursussen snel weer op diverse locaties aan te bieden. Blijf op de hoogte van het aanbod
door je op de website aan te melden voor updates. Dit kan op de pagina van de cursus die je wilt volgen.
Ga naar:
> www.evangelisch-college.nl/verantwoord-bijbelgebruik
> www.evangelisch-college.nl/toerustingscursus-pastoraat
> www.evangelisch-college.nl/toerustingscursus-sprekers

Open dagen gemist?
Kijk nu onze
webinars terug!
Helaas konden de fysieke open dagen afgelopen maanden niet doorgaan.
In plaats daarvan hebben we in mei en juni verschillende informatie
webinars verzorgd over onze deeltijdopleidingen en de ETS-Bijbelcursus. Zo
konden we (potentieel) toekomstige studenten toch informeren over ons
onderwijsaanbod.
In deze webinars gaven docenten een toelichting over de studie
of cursus, deelden studenten hun ervaringen en werden er vragen
beantwoord van de kijkers.
Wil jij meer weten over de studiemogelijkheden? Kijk de webinars terug!

Kijk de
webinars teru
g via:

www.evangelis
ch-college.nl/
webinars

