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Het afgelopen jaar was opnieuw bemoedigend voor wat betreft de EvTA-activiteiten. Na een speciale missie 
naar Bangui vorig jaar ontstond een nieuwe en heldere samenwerkingsovereenkomst met hen. Dit jaar plukten 
we daar de eerste vruchten van doordat de gastcolleges weer werden opgepakt op deze strategische 
opleidingsplaats in Afrika. Ook ten aanzien van onze banden met India is er reden tot dankbaarheid voor wat 
gebeurde. 
 
Hernieuwde contacten met Bangui (http://www.fateb.net/) 
Vorig jaar hebben twee oud Bangui-gangers, drs. H. de Jong en drs. M.C. Mulder, met vrucht een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst met hen opgesteld. Zie hiervoor het door H. de Jong geschreven artikel in het 
blad Opbouw, augustus 2007). Duidelijk is gebleken dat de FATEB (Faculte de Theologie Evangelique de 
Bangui) de EvTA  dankbaar is voor de jarenlange samenwerking die wij met hen hebben. Drs. H. de Jong is in 
april dit jaar geridderd vanwege zijn staat van dienst, hierbij is ook zijn grote inzet voor de EvTA genoemd. In 
april 2008 is er weer een reguliere EvTA-uitzending geweest. Ds. A.M. van Leeuwen (NGK Dronten) en ds. E. 
Brink (Geref. Vrijg. te Waddinxveen) gingen naar Bangui en hadden een vruchtbare reis. Ds. van Leeuwen gaf 
les over de hermeneutiek van het NT. Ds. Brink gaf lessen OT en andragogie. Een artikel over hun werk is te 
lezen in de Opbouw van 4 juli dit jaar. Een citaat hieruit:  
 

De FATEB is een voor Afrika unieke 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.  

 
Er komen nog steeds veel studenten uit het buitenland (Congo, Benin) naar de FATEB. Zoals Paulus het 
evangelie bewust naar grote plaatsen bracht, zo willen wij ook strategisch te werk gaan. Via Bangui worden 
grote delen van Franstalig Afrika bereikt met de boodschap van verlossing en vernieuwing door de Zoon van 
God. Bangui vraagt van gastdocenten dat ze het hart van een herder hebben (het liefst met ervaring als 
voorganger), een goed niveau (het liefst gepromoveerd), een goede beheersing van de Franse taal en 
continuïteit in relaties. Ze bouwen graag een relatie op met docenten die met bepaalde regelmaat komen. Hier 
staan we achter als EvTA, tegelijkertijd willen we eraan werken om een gevarieerd gezelschap met regelmaat te 
laten doceren. In principe wordt eens per studiejaar een tweetal docenten uitgezonden. Berdine van den Toren 
(echtgenote van Benno, die doceerde aan de FATEB en nu doceert aan de Wycliffe hall in Oxford) heeft in 2008 
een cursus kinderpsychologie gegeven aan de Vrouwenschool van de FATEB. Wij (EvTA) hebben de 
reiskosten hiervoor betaald.  
 
India (http://www.cmacalcutta.org/) 
In het februarinummer van Opbouw stond een artikel “Gemeenteopbouw in India” over de uitzending van ds. 
Vogel en ds. Lagewaard (nov. 2007). In dat artikel blijkt dat de organisatie meer volwassen wordt: 

“Het Jethro-advies (Exodus 18) wordt meer en meer opgevolgd en er wordt geïnvesteerd in nieuwe leiders. Als 
een student van het seminarie kwaliteiten heeft wordt hij naar Mumbai uitgezonden voor voortgezette  
theologische studie om vervolgens (na terugkeer) een leidende functie op zich te nemen.” 

 
Het blad Opbouw had ook een jubileumactie ten behoeve van het werk in India. Ze schreven: 

In het kader van het jubileumjaar hebben we geld ingezameld voor Christ Mission Ashram van ds. Sukrit Roy in 
India. We zijn alle gevers dankbaar. Het streefbedrag is zelfs overtroffen, zodat we nu behalve voor de bouw 
van een opvanghuis voor kinderen ook een bijdrage kunnen geven voor andere zaken die nodig zijn. Het totale 
bedrag is meer dan € 13.500 geworden. 

Dit geld zal worden overgemaakt naar India zodra de nodige vergunningen voor het kerkgebouw er zijn en 
daadwerkelijk met de bouw begonnen kan worden. Ds. Roy schreef een hartelijk dankwoord aan dit blad.  
 
Uitzendingen 
Net als in Bangui streven we ernaar eens per studiejaar een tweetal docenten naar India uit te zenden. In 2007 
waren er twee uitzendingen, in 2008 niet, voor november 2009 staan ds. J.M Mudde (NGK Haarlem en ds. W.A. 
Scheffer (NGK Zwolle) ingepland, op de Jakobusconditie.  
 



 

 
Project 
Een project dat we afronden in India is de financiële ondersteuning van vijf studenten aan het Presbyterian 
Theological Seminary (PTS) in Dehradun. Deze studenten beschikken zelf niet over de middelen om hun studie 
te betalen. Een van hen, een jongeman met een hart voor gemeentestichting, schrijft: "Het eerste semester was 
een geweldige ervaring voor mij. Vakken als Dogmatiek, Kerkelijke Bediening en Geloofsleer zijn totaal nieuw 
voor mij. Van deze vakken spreekt Kerkelijke Bediening mij het meeste aan, omdat het me traint voor een 
bediening in de kerk en het regelen van kerkelijke zaken." 
 
Bestuur 
Met algemene stemmen is in het bestuur verkozen drs. M.C. Mulder. Hij is directeur van het Centrum voor 
Israëlstudies in Ede, heeft ervaring als predikant en is een kenner van het Jodendom. Tevens is hij als 
missionair consulent werkzaam binnen de Chr. Geref. Kerken. Hij heeft een grote vaardigheid in de Franse taal 
en de banden tussen Bangui en hem zijn sterk. We zijn dankbaar dat hij zijn gaven wil inzetten, in het bijzonder 
voor het Bangui-gerelateerde werk van de EvTA. 
 
Met dankbaarheid constateren we dat de theologische vorming in Afrika en India doorgang kon vinden, soms 
onder moeilijke omstandigheden. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid hierbij. Maar we zien 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.  
 
Namens het bestuur,        Bankreknr: 33.03.03.724 
D.A. Lagewaard         Postbank: 9710 
secretaris         t.n.v. St. EvTA te Zwolle 
          


