Jaarverslag EvTA 2016
Met dankbaarheid kijkt EvTA terug op 2016. Met de
beschikbaar gestelde middelen, en onder Gods zegen, hebben we bij mogen dragen aan het
theologisch onderwijs in gebieden waar ‘de velden rijp zijn om te oogsten, maar de werkers schaars’.
Er zijn uitzendingen geweest naar FATEB en FATES (Afrika), de samenwerking met DVN en Utrecht
Mission is geïntensiveerd, en er is overleg geweest met de voortgezet Gereformeerde Kerken (vGKN).
Er is een meerjarenplanning geformuleerd voor zowel de uitzendingen naar Afrika als die naar CMA
(India). Hieronder leest u daar meer van.

Uitbreiding van het werk van EvTA in Afrika

ESTES / FATES
Jaap Dekker en Jan-Matthijs van Leeuwen zijn van 3 –
18 januari uitgezonden naar N’Djamena in Tsjaad. De
naam van deze opleiding is in de loop van 2015
gewijzigd van Ecole Supérieure de Théologie ‘Shalom’
(ESTES) naar Facultie de Théologie ‘Shalom’ (FATES).
Dit betreft de tweede uitzending naar FATES, na de
verkennende uitzending van 2015. Jaap Dekker heeft
aan de nog jonge Masteropleiding de module
Theologie van het Oude Testament gegeven. Daarbij
behandelde hij het thema van de knecht in het boek
Jesaja. Jan-Matthijs van Leeuwen doceerde
Hermeneutiek van het Nieuwe Testament aan het eerste jaar van de bachelor opleiding. Omdat er
aan verschillende jaargroepen werd gedoceerd, konden alle lessen tegelijk worden gegeven, zodat
beiden een volle module konden geven, afgesloten met een toets. Alle studenten zijn (soms met de
hakken over de sloot) geslaagd. Naast de colleges waren er waardevolle gesprekken met de directeur
dr. Esaie Mourna Lawman, en met de ‘doyen’ van de school, dr. Abel Ngarsoulede. FATES blijkt een
solide organisatie, die breed ingebed is in de Evangelische Alliantie van Tsjaad, maar in een aantal
opzichten ook kwetsbaar. Zo blijkt het financieel soms een uitdaging om het personeel te betalen, en
hebben we de indruk dat het curriculum en de visie op onderwijs niet heel sterk zijn ontwikkeld. Van
hun kant geven zowel studenten als docenten aan de Nederlandse inbreng te waarderen, vooral
omdat de andere culturele en theologische achtergrond verrijkend is, en de onderwijsmethodiek
(met veel inbreng van de studenten) als positief wordt ervaren.

FATEB
Berdine van den Toren – Lekkerkerker heeft ook dit jaar een aantal weken gedoceerd aan de FATEB
(Faculté de Théologie Evangélique de Bangui). Zij was daar van 2 tot 20 mei, en heeft Theologie de la
Mission aan het 3e jaar, en Education Chretienne aan het 2e jaar gedoceerd. Tijdens haar uitzending is
ze helaas ziek geworden, en een aantal dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Een heldere
diagnose is niet gesteld. Ook na haar uitzending heeft het geruime tijd geduurd voor ze weer op
krachten was. Het bepaalt ons er bij dat gezondheid en veiligheid bij een uitzending niet

vanzelfsprekend zijn. Het veiligheidsaspect kwam dichtbij doordat het terrein van de FATEB nog als
vluchtelingenkamp in gebruik is, met 2000 vluchtelingen. Met alle gevolgen van dien voor drukte en
hygiëne. Alleen al het feit dat Berdine met steun van de EvTA in deze omstandigheden aanwezig
heeft willen zijn is een grote bemoediging voor de gemeenschap.
Voor de uitzendingen naar Afrika is een meerjarenplan gemaakt, met als belangrijkste punten dat
EvTA de komende jaren naast FATEB ook FATES vast wil steunen, en dat bij een uitzending naar
FATEB geprobeerd wordt op verschillende locaties van de opleiding te doceren.

India
In 2016 is er geen uitzending naar India geweest, doordat de uitzending in de vorige winter juist voor
de jaarwisseling viel. De uitzending van dit jaar is vanwege een jubileum juist iets later, en valt
daarmee net na de jaarwisseling. De opleiding van de CMA trekt minder studenten dan in het
verleden, en mede op aandringen van EvTA wordt er gezocht naar samenwerking met andere
instellingen. Dat is nu er in Calcutta les wordt gegeven in plaats van in Canning ook een stuk
eenvoudiger. Bij het meerjarenplan dat is opgesteld, is besloten de komende jaren elke uitzending te
combineren met een verkennende uitzending naar een andere opleiding. We hebben de verwachting
daarmee het rendement van de uitzendingen sterk te kunnen vergroten, maar ook de hoop
oecumenische contacten tussen verschillende opleidingen te stimuleren.
Van 13 februari tot 2 maart 2017 zijn Dick Lagewaard en Gert Jan Vogel uitgezonden naar India. Met
de nieuwe insteek van het meerjarenplan hebben ze een voortvarende start gemaakt, want ze
hebben allereerst lesgegeven aan de opleiding van de CMA, aangevuld met studenten van Grace
Ministries, pastors in opleiding uit Bihar, en kaderleden van de kerk van CMA. Het is goed om te zien
dat CMA en Grace Ministries elkaar opnieuw vinden, zowel in kerkelijk classicaal verband als in de
opleiding. Na 10 dagen zijn Lagewaard en Vogel doorgereisd naar Delhi, waar ze een bezoek hebben
gebracht aan het Caleb Institute. Een nieuwe opleiding, die insteekt op een flink niveau, en daarom
een bachelorsdiploma als toelatingseis stelt. Bij deze kennismaking zijn Lagewaard en Vogel hier
korter geweest, en hebben slechts wat
gastlessen verzorgd. Maar er is een
nadrukkelijke uitnodiging gekomen om terug te
komen, en vooral bij te dragen aan bijbeluitleg
en de vorming van goede leiders. Teruggekeerd
van het bezoek aan Delhi hebben ze een aantal
dagen het 30 jarig jubileum van CMA
bijgewoond. Daarna ging de reis naar Hope
Home in Hyderabad. De leider daarvan, Kumara
Krupa Bachala, hebben we in 2002 al in Calcutta
leren kennen. Hij is inmiddels ook meermalen in
Nederland geweest. Het is geen theologische
school, maar Hope Home verzorgt wel tweejaarlijks een conferentie voor pastors die soms maar zeer
weinig onderwijs hebben genoten, en toch proberen hun gemeenten te leiden. Goed bijbelonderwijs
is hier hard nodig. De vorm waarin EvTA dit zou kunnen ondersteunen moeten we nog nader
verkennen.
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