
Jaarverslag EvTA 2014 en 2015 

EvTA heeft geweldige mogelijkheden gekregen om met de beschikbaar gestelde middelen 

veel goed werk te doen. Zo waren er in 2014 twee uitzendingen die door de EvTA 

gefinancierd werden. In februari, waar ds. Gert Jan Vogel (CGK) en ds. Dick Lagewaard 

(NGK) naar India gingen om les te geven op het seminarie in Canning. Op de site is een 

artikel te lezen over de houding waarmee we gingen: “Wij beheren Gods agenda niet”. Wilt u 

een keer virtueel mee naar een kerkdienst in Calcutta, beluister dan het slotlied van een 

Bengaalse dienst waarin beide predikanten een functie hadden. Iedere keer weer blijkt dat 

we, of het nu in India of in Afrika is, met onze traditie van heilshistorische uitleg een grote 

toegevoegde waarde hebben in vergelijking met een Schriftgebruik dat direct van tekst naar 

toepassing gaat. In maart steunden we de reis van Jurjen ten Brinke, voorganger van Hoop 

voor Noord, die met twee kompanen (die op eigen kosten meegingen) vooral aan toerusting 

deed voor de pastors in hun leidinggevende taken.  

In 2015 zijn er maar liefst vier uitzendingen geweest, drie naar Afrika en één 

naar India.  

28 januari tot 1 maart 2015 Berdine van den Toren-

Lekkerkerker ging naar FATEB, Bangui, Centraal Afrikaanse 

Republiek. Voor een verslag van deze (gevaarlijke) reis, zie 

Berdine van den Toren naar FATEB in Bangui Ze heeft aan de 

FATEB al heel wat voetsporen liggen en heeft haar kennis en 

inzichten gedeeld in een gevaarlijke situatie. Alleen al haar 

“non anxious presence”, haar tegenwoordigheid die getuigde 

van vertrouwen in haar Schepper,  zou al voldoende zijn 

geweest voor een gezegende uitzending. Ze heeft van grote 

betekenis kunnen zijn.  

Februari 2015 Michael Mulder (CGK) ging naar Tsjaad met ds. Jan Matthijs van Leeuwen 

(GKV, DVN)  Vanwege de chaotische en gevaarlijke situatie in de Centraal Afrikaanse 

Republiek gingen zij op onderzoek waar in die regio van Afrika goede alternatieven waren 

voor het toerusten van studenten. Ziehier het artikel dat dr. Mulder schreef voor de Wekker 

(CGK): EvTA reis naar Tsjaad Hij en ds. van Leeuwen hebben naast genoemd onderwijs ook 

onderwijs kunnen geven in dit geteisterde gebied. De voorzichtige conclusie van het bezoek 

was, dat ondersteuning van ESTES door het sturen van gastdocenten een zinvolle bijdrage 

zou kunnen zijn. ESTES liet zich kennen als een instituut dat een zekere steun genoot van de 

Tsjaadse overheid en breed gedragen werd door de verschillende evangelische kerken. 

In juni bezocht ds. Sukrit Roy uit India ons land. Als EvTA 

bestuur konden we hem bijna voltallig ontmoeten in 

Breukelen. In dit gesprek bleek dat vanwege de grotere 

kansen die men op een goed betaalde baan heeft de 

interesse voor de opleiding afneemt en het studental slinkt. 

In overleg hebben we besloten de volgende uitzending niet 

in Canning les te geven maar in Calcutta zelf. Hierdoor is 

het mogelijk om studenten van andere opleidingen ook uit 
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te nodigen bij de gastcolleges. Dit bleek een half jaar later een gouden greep. In de veelheid 

van kerken neemt ds. Roy een plaats in te midden van de kerken en zoekt hij samenwerking 

waar dit ook maar mogelijk is.   

Juni/ juli 2015 Ds . Egbert Brink (GKV) en ds. A.M. van 

Leeuwen (NGK) gingen naar het westen van Kameroen 

voor de masterstudenten van de theologische opleiding 

FATEB. Ds. Brink verzorgde in het kader van de praktische 

theologie een seminar over volwassenonderwijs. Ds. van 

Leeuwen heeft een seminar exegese en hermeneutiek 

gegeven aan de hand van het Bijbelboek Openbaring. Zie 

voor een kort verslag van deze reis het artikel 

“Openbaring in Kameroen”. 

December 2015 Niet door de EvTA uitgezonden, maar hij is wel op de FATEB geweest: de 

paus. Lees een korte impressie van een bezoek van hem aan de instelling waar wij zoveel 

band mee hebben.  

Ook in december 2015 Ds. Karel Smouter (NGK) en drs. Henk Reitsema (L’abri) gingen 

naar India. Voor een impressie, kijk op de blog van ds. Karel Smouter Het was in deze 

uitzending bijzonder om te merken dat de onderwerpen die Henk Reitsema aan L'abri deelt, 

zoals apologetiek, universeel van waarde zijn. Wie heeft geen vragen over het geloof die 

lastig zijn, waar je systematisch op zoek kunt gaan naar antwoorden. Het bleek dat India 

meer een antwoordencultuur is dan een vragencultuur. Het stellen van echt spannende 

vragen is niet iets wat men in beginnende kerken gewend is te doen, maar waar wel grote 

behoefte aan is.    

In 2016 mochten we al snel beginnen met een 

uitzending, ds. Jan Matthijs van Leeuwen (GKV) en ds. 

Jaap Dekker (NGK) gingen naar ESTES (naam is 

veranderd in FATES) in Tsjaad. Om een indruk van deze 

reis te krijgen, zie de blog van ds. Jaap Dekker We zijn 

dankbaar dat we uw vertrouwen kregen en voor het 

vertrouwen van De Verre Naasten die hun predikant ds. 

Jan Matthijs van Leeuwen heeft willen afstaan voor een 

uitzending door ons.  

Tenslotte melden we u dat de taak van secretaris is overgegaan naar die van ds. Karel 

Smouter, predikant in Wageningen. Zijn gegevens kunt u op de site vinden. Dit is het laatste 

EvTA- verslag van mijn hand, ik dank u voor het vertrouwen dat u in ons als bestuur bij 

voortduur stelt. Graag beveel ik het werk van de EvTA van harte bij u aan, het werk neemt 

toe in intensiteit en daardoor ook in kosten.  Ik wens u als betrokkenen en/of donor van 

harte Gods zegen toe.  
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