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Het afgelopen jaar is opnieuw goed besteed. Hierbij een verslag van wat er gebeurde en, zo God het wil,
gaat gebeuren.
India (http://www.cmacalcutta.org/)
We mochten weer een bijdrage leveren aan het onderwijs van aanstaande predikanten in India. Dit doen
we via de stichting Christ Mission Ashram (CMA) waar ds. Sukrith Roy een centrale rol inneemt. Het
seminarie staat in Canning, dichtbij Calcutta.
Dit jaar zijn ds. Karel Smouter (NGK) en Henk Reitsema (als theoloog werkzaam op L’abri) uitgezonden.
Smouter doceerde over het koninkrijk der hemelen (vooral op basis van werk van Herman Ridderbos en
Tom Wright), Reitsema over apologetiek. Reitsema, die als zendelingszoon veel oog heeft of een
zendingsactiviteit geïntegreerd is in een samenleving, schrijft in zijn verslag over Sukrit Roy het volgende:
“The fact that Sukrit not only is involved in the work but has been the force that shaped it in its
development, gives it a level of integration with the local setting which is unique for missionary work.”
Beiden waren onder de indruk van de mate waarin het evangelie daadwerkelijk mensenleven
veranderde. Dit ervoeren ze met name tijdens de vele huisbezoeken die ze in de weekends hebben
gebracht (een novum in de uitzendingen naar India). In maart 2011 hopen ds. Harm Jan Inkelaar (PKN)
en ds. Dick Lagewaard (NGK) hier te doceren. Inkelaar over de Messias in het O.T., Lagewaard over de
brief aan de Romeinen.
Centraal Afrika, Bangui (http://www.fateb.net/)
De FATEB (Faculte de Theologie Evangelique de Bangui) is een voor Afrika unieke en strategische
universiteit. In de loop van de jaren is gebleken dat
het overgrote deel van de degenen die zijn
afgestudeerd verantwoordelijke posities bekleden in
hun eigen kerken.
In april van het afgelopen jaar zijn ds. Egbert Brink
(GKV) en ds. Albert van Leeuwen (NGK) uitgezonden.
Brink gaf les over de hermeneutiek van het O.T. en de
exegese van het N.T., van Leeuwen over de
hermeneutiek van het N.T. Beiden brachten ze ook 35
huisbezoeken.
In 2011 hopen ds. Jan Matthijs van Leeuwen (GKV) en
dr. Jaap Dekker (NGK) uitgezonden te worden.
Via Bangui worden grote delen van Franstalig Afrika
bereikt met de boodschap van verlossing en
vernieuwing door de Zoon van God.
De voortgang van het werk
Met dankbaarheid constateren we dat de theologische vorming in Afrika en India doorgang kon vinden,
soms onder moeilijke omstandigheden. Ook melden alle uitgezonden predikanten dat het werk in de
wereldkerk ook vruchtbaar is voor hun werk in Nederland. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid hierbij.
We waarderen daarom uw gebed en uw meeleven via een gift dan ook zeer. Uw giften zijn aftrekbaar
(ANBI) en komen terecht bij het doel waar u voor geeft (onze overheadkosten zijn zeer gering).
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