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Het afgelopen jaar was goed besteed. Om het geheugen op te frissen geef ik u onze doelstelling en
onze werkzaamheden weer. Zoals u weet hebben we twee aandachtsgebieden, India en Afrika.
Doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de doorwerking van het Evangelie vanuit een
oprechte geloofsbeleving en christelijke bewogenheid overeenkomstig Gods opdracht. Zij richt zich
in het bijzonder op onderwijsondersteuning vanuit de Gereformeerde traditie bij de opleiding van
predikanten, evangelisten en godsdienstleraren in Afrika en Azië.
Werkzaamheden
De stichting bemiddelt kortlopende lesopdrachten in de geest van de doelstelling tussen docenten
uit Nederland aan onderwijsinstellingen in Afrika en Azië waarmee een relatie wordt onderhouden.
De belangrijkste contacten hierbij zijn FATEB in Bangui (de hoofdstad van de Centraal Afrikaanse
Republiek) en Christ Mission Ashram in Calcutta (India).
Uitzendingen naar India en Afrika.
India (http://www.cmacalcutta.org/)
In India hebben we contact met de stichting Christ Mission Ashram (CMA) waar ds. Sukrith Roy een
centrale rol inneemt. Als EvTA zijn we vooral gericht op het seminarie in Canning, dichtbij Calcutta,
onderdeel van CMA.
Begin dit jaar ging ds. Willem Smouter namens de NGK te Breukelen
naar India. Hij heeft daar een inventariserende en coachende
functie gehad. Hij inventariseerde de diverse werkzaamheden die
plaats vinden onder de paraplu van de CMA en maakte hier een
document van met benodigde gelden per project. (hiervan is de
laatste versie zowel bij hem als bij ondergetekende te verkrijgen).
Ook heeft hij les gegeven aan het seminarie. Hij constateerde dat de
exponentiële groei van de organisatie getemperd was, dat de
organisatie zich stabiliseert en hierdoor sterker wordt. Namens de
EvTA gaf hij studiebijbels aan degenen die afstudeerden. Op zijn site
www.smouter.net kan gezocht worden op “CMA” en “Sukrit Roy”,
daar vindt u vele verslagen en foto’s.
In november gingen twee predikanten namens de EvTA naar India om
daar te doceren en de gemeenten toe te rusten. Dit jaar waren dit ds.
Jan Mudde (NGK Haarlem) en ds. Wilbert Scheffer (NGK Zwolle). Zij
zijn nog maar net terug wanneer u dit leest. Ze hebben het als goed en
waardevol ervaren en gaven aan onder de indruk te zijn van hoe de
Here daar bezig is. Ze hebben les gegeven, zijn voorgegaan in
gemeenten, hebben met Sukrith en Sang Yee Roy vele gesprekken
gevoerd.

Ook heeft Wilbert Scheffer in een stad 8 uur gaans van Calcutta
het avondmaal en de doop bediend (zie foto). Zelf maakte ik ook
zoiets mee en de ervaring van de wereldwijde gemeenschap der
heiligen is dan intens. Ze hebben hun werk afgesloten met een
serieus examen waar de studenten flink op moesten studeren.
We zijn hen en hun gemeenten en gezinnen dankbaar dat ze hen
drie weken hebben afgestaan.

Centraal Afrika, Bangui (http://www.fateb.net/)
Berdine v.d. Toren is in februari van dit jaar geweest voor de vrouwenopleiding van de predikanten.
Dit ging over de geloofsopvoeding en de psychologie van het kind. De EvTA heeft haar reis bekostigd
omdat we dit een goed werk vinden. Men kent haar goed van de tijd dat haar man, Benno v.d. Toren,
docent was aan de FATEB.
Om ook voor Afrika het geheugen op te frissen:
De FATEB (Faculte de Theologie Evangelique de Bangui) is een voor Afrika unieke en strategische
universiteit. Het merendeel van de studenten heeft eerder al een eigen opleiding op een
Bijbelschool in hun eigen land achter de rug, of mag bogen op een jarenlange ervaring als predikant.
Het is de bedoeling dat de universiteit zodanig toerust, dat de afgestudeerden bij terugkeer in hun
thuisland, vervolgens zelf gaan doceren of een speciale functie bekleden in hun kerken. 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.
Ds. Albert van Leeuwen (NGK Dronten) en ds. Egbert
Brink (Geref. Vrijg. te Waddinxveen) gingen al eerder
naar Bangui en hopen volgend jaar in april weer samen
te gaan. 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. Maar we zien (door de crisis?) dat de inkomsten via gaven teruglopen terwijl
we het werk juist aan het intensiveren zijn. 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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