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Verslag van de Stichting Evangelische Toerusting Afrika (EvTA) over 2011 / 2012
Geliefde lezer,
Het afgelopen jaar is onze site bijgewerkt. Zo zijn de publicaties over de vier (!) werkbezoeken in 2011
aan Afrika en India op deze site gezet. Hierdoor schoot echter het jaarverslag erbij in, om deze reden nu
een verslag van twee jaren. Het is een kort verslag, u kunt veel meer op onze site lezen.
India (http://www.cmacalcutta.org/)
We zijn blij een bijdrage te mogen leveren aan het onderwijs van
(aanstaande) predikanten in India. Dit doen we via de stichting Christ
Mission Ashram (CMA) waar ds. Sukrit Roy een centrale rol inneemt.
Het seminarie staat in Canning, dichtbij Calcutta.
In 2011 waren er twee werkbezoeken. In maart waren ds. Harm Jan
Inkelaar (PKN) en ds. Dick Lagewaard (NGK) in India om les te geven.
Inkelaar over de Messias in het O.T., Lagewaard over de brief aan de
Romeinen (zie foto). Het was een goed bezoek, waarin echter ook
duidelijk werd dat de CMA meer activiteiten onderneemt dan te
bekostigen zijn in deze tijd van brede economische crisis, waarin giften
achterblijven. Om constructief mee te denken zijn in het najaar Peter Binnenkade (voorzitter van de
EvTA) en ds. Willem Smouter (meerdere malen uitgezonden naar India) afgereisd om met ds. Sukrit Roy
en de staf te spreken over keuzen in het werk. Hierin bleek dat er gewerkt wordt aan verbreding van het
leiderschap via teams, een wenselijke situatie in onze ogen met het oog op de continuïteit. Ook werd de
gelegenheid benut door ds. Smouter om les te geven. Het verslag van deze twee reizen staat op de site. In
2012 was er een jubileumjaar (25 jaar CMA) en studeerden 13 studenten af. Doordat het aantal studenten
nu gering is zoeken we naar mogelijkheden om een volgende uitzending de lessen aan een combinatie van
gereformeerde seminaries in Calcutta te geven, vanwege gewenste effectiviteit en de eenheid van de
kerken. We hopen dit in 2013 vorm te kunnen geven.
Centraal Afrika, Bangui (http://www.fateb.net/)
De FATEB (Faculté de Théologie Evangélique de Bangui) is een voor Frans-sprekend
Afrika unieke en strategische universiteit. In de loop van de jaren is gebleken dat het
overgrote deel van degenen die zijn afgestudeerd verantwoordelijke posities bekleden
in hun eigen kerken. In 2011 doceerden ds. Jan Matthijs van Leeuwen (GKV) en dr. Jaap
Dekker (NGK) over resp. Hermeneutiek en Jesaja. Ook hebben we als EvTA de
reiskosten vergoed van Berdine van den Toren in feb. 2011, een oudgediende aan de
FATEB, die toerusting gaf aan de vrouwelijke studenten daar. In 2012 werden ds.
Egbert Brink (GKV) en ds. Albert van Leeuwen (NGK) uitgezonden. Brink onderwees OT
en andragogie en Van Leeuwen hermeneutiek NT en Openbaring. Van al deze reizen zijn
indrukwekkende verslagen gemaakt voor Opbouw, die op onze site ook te vinden zijn
onder “Uitzending Afrika”. Wilt u even meekijken en meeluisteren met een les dan kunt
u daar ook een paar minuten les volgen met een filmpje. In het voorjaar van 2013 hopen
ds. Jaap Dekker en ds. Jan Matthijs van Leeuwen hun werk hier weer te gaan doen.

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).
Namens het bestuur:
Giften naar bankrekeningnummer:
Site met verslagen/filmpjes/downloads:
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