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W i e  z i j n  j u l l i e ?
Harm Jan Inkelaar (predikant PKN Oudenbosch) en Dick
Lagewaard (predikant NGK Veenendaal) 

Wat  h e b b e n  j u l l i e  ge d a a n ?
Wij hebben drie weken les gegeven op het seminarie van
Christ Mission Ashram in Calcutta, India. Hier worden
Indiase predikanten en evangelisten opgeleid. 

Wa a ro m ?
In 2 Timoteüs 2:2 staat dat we geroepen zijn anderen toe te
rusten die zelf in staat zijn het evangelie uit te dragen. Het
is aan ons om het Woord van God uit te leggen, het is aan
hen om het toe te passen in hun eigen cultuur.

M e t  we l ke  d ro o m  ve r t ro k ke n  j u l l i e ?
India heeft bijna 1,2 miljard inwoners. Honderden miljoe-
nen leven in angst of aanbidding voor de vele goden van
het hindoeïsme. Christenen worden die op bepaalde plek-
ken behoorlijk aangevallen. Maar ze willen graag het licht
van Jezus Christus laten schijnen. Wij willen hen daarin
helpen om kracht en inspiratie te vinden in Gods Woord. 

Wat  h a d d e n  j u l l i e  i n  j u l l i e  r u g z a k  m ee ge n o m e n ?
Meegenomen hadden we de enorme kennis die God ons
in zijn Woord aan ons land heeft gegeven. Het goed luiste-
ren naar wat Gods Woord zegt, dat kun je typisch Neder-
lands noemen. We onderscheiden ons daarin van
Amerikanen en Koreanen, die ook in Christ Mission
Ashram komen. En het wordt daar opgedronken met gre-
tigheid. Onze theologische euro is daar 5 euro waard…

Wat  i s  d e  re l at i e  m e t  j u l l i e  ge m ee n te  i n  N e d e r l a n d ?
Het is vooral de NGK Breukelen die als een soort moeder-
kerk voor dit werk functioneert, althans voor de Neder-
landse betrokkenheid op dit werk. Onze gemeenten staan
ons af voor dit werk, zodat we daar tot zegen mogen zijn,
maar uiteraard ook met de hoop dat God ons via hen ook
zegent (Romeinen 1:11,12).

W i e  s te u n t  j u l l i e ?  E n  h o e ?
De stichting EvTA zendt ons uit. Zij leven van giften van
kerken en particulieren en zenden met het geld predikan-
ten naar Calcutta en Bangui. 

Wat  k u n n e n  w i j  va n  d e  m e n s e n  i n  I n d i a  l e re n ?
Leven vanuit het geloof in wonderen, zoals men dat daar
sterk doet. Maar ook relativeren: zondags naar de winkel
gaan is daar geen punt, maar wijn drinken wel. 

TEKST  PIETER KLEINGELD

In de vertrekhal: 
Harm Jan Inkelaar en Dick Lagewaard
Met grote regelmaat staan mensen uit de NGK in de vertrek- of aankomsthal. Wat doen ze? Waarom gaan ze? 
Wat inspireert hen? Deze en andere vragen stellen we mensen met een missie vlak voor hun vertrek of net na hun aankomst.
Vandaag ontmoeten we twee predikanten, die naar India zijn geweest. 

Harm Jan en Dick als speciale gasten tijdens de afstudeerseremonie.

M ee r  we te n ,  b i d d e n  of  f i n a n c i ee l  s te u n e n ?
www.cmacalcutta.org
missionairsteunpunt.wordpress.com/evta
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Het werk van ds. Sukrit Roy in India
heeft vanaf het begin een grote charme
gehad. Hij is in Calcutta geboren, afge-
studeerd in Korea, gepromoveerd in
Amerika, maar staat nog steeds met
z’n blote voeten in de Indiase modder.
Hij is een kenner van zijn eigen cul-
tuur. Een man met visie voor zen-
dingswerk en ontwikkelingswerk. Hij
kan het evangelie aanstekelijk vertellen
aan kleine kinderen in afgelegen dor-
pen, maar ook aan een menigte van
tweeduizend man. Of aan hoogge-
plaatste ambtenaren die hem op het
matje roepen. Want hij valt hen zowel
op vanwege zijn compromisloze hou-
ding tegenover corruptie als door zijn
vergevingsgezindheid tegenover een
overheid die zijn kerk verwoeste.

Het werk van Roy gaat richting zijn 25
jarig jubileum (2013) In die tijd is er
veel gebeurd. In meerdere deelstaten
zijn vele gemeenten gesticht door
evangelisatie. Ook zijn er kerken ge-
bouwd en geopend (vaak gefinancierd
door Koreanen). Een seminarie is ge-
sticht. Daar vinden vele studenten de
weg naar een leven als evangelist of
dominee. Twee boten varen naar eilan-
den voor de kust van Calcutta waar
nog geen kerk is. Dit, onder het motto

van Paulus in Romeinen 15: 20 – al-
leen evangeliseren waar nog geen kerk
is. Medische teams, betaald door
CMA, maken iets zichtbaar van het
Koninkrijk en de heling die ermee ge-
paard gaat. Een ziekenhuis is in aan-
bouw en wordt dit jaar, ‘God willing’
geopend.

Zorgen zijn er ook, na 24 jaar. ‘Where
God gives the vision, He gives the pro-
vision’ is een vaak gehoorde zin. Maar
deze visie loopt in Westerse ogen vaak
wel ver vooruit op de provisie. Op dit
moment zijn er behoorlijke financiële
tekorten.

Ieder jaar zendt de EvTA (zie kader)
twee predikanten uit Nederland naar
India om les te geven aan het semina-
rie. Zelf mocht ik dit jaar voor de
zesde keer een Bijbelboek behandelen.
De gretigheid waarmee de studenten,
maar ook de aanwezige predikanten,
dit steeds weer oppakken werkt aan-
stekelijk. De honger naar Gods Woord
is groot. 

Dick Lagewaard is predikant van de
NGK Veenendaal.

Wereldwijd

Elk jaar reizen een aantal predikanten naar Calcutta. Maar waarom? Wie onbekend is met Sukrit Roy, 

of zijn relatie met de NGK, of deze reizende predikanten is na dit artikel weer bij. Een overzicht.

TEKST EN BEELD DICK LAGEWAARD

EvTA
De EvTA (Evangelische Toerusting Afrika) is in 1984 op-
gericht door de kerkenraden van de NGK te Groningen
en de toenmalige NGK te Eck en Wiel. Ze ondersteunde
het theologen-echtpaar Dick en Jeannette Westerkamp-
Stegeman in Oeganda en Rwanda (1984-1993). Momen-
teel verzorgt de EvTA kortlopende lesopdrachten aan een
aantal onderwijsinstellingen in Afrika en Azië waarmee
zij een relatie onderhoudt. De belangrijkste hierbij zijn
FATEB en Christ Mission Ashram in Calcutta (India).
Sinds 1985 wordt een – intussen substantieel geworden –

bijdrage geleverd aan het onderwijs aan de Faculté de
Théologie Évangélique de Bangui (FATEB) in de Centraal
Afrikaanse Republiek. Dit gebeurt door predikanten en
theologen, met name uit de NGK, daarnaast worden ook
docenten uit andere kerken uitgezonden (CGK, GKV,
PKN). Zij verzorgen aan de opleiding in Bangui een in-
tensieve academische cursus van 3 à 4 weken; ook wordt
van hen een aantal pastorale taken verwacht. Een verge-
lijkbare theologische handreiking wordt op deze wijze ge-
daan aan het India Reformed Presbyterian Theological
Seminary (IRPTS, ds. Sukrit Roy).
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G e b e d s p u n te n
We bidden dat het vele goede werk
dat gedaan wordt, de ondersteu-
ning gaat vinden die het dubbel en
dwars waard is!

Hebreeuwse zoekers naar God leiden

Sukrit Roy, tussen Harm Jan Inkelaar en Dick Lagewaard.
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