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EvTA is een stichting die missionaire theologische opleidingen 

ondersteunt in Afrika en Azië. Dat doet EvTA primair door jaarlijks gastdocenten uit te zenden naar 

zulke opleidingen. Door langjarig betrokken te blijven op een paar opleidingen, leren we steeds beter 

aan welke ondersteuning behoefte is, maar kan ons werk zich ook ontwikkelen in de richting van 

adviseren en het leggen van contacten tussen mensen en organisaties. 

2017 was een jaar van vieren en terugkijken aan de ene kant, en het verkennen van nieuwe wegen 

aan de andere kant. We mochten stilstaan bij 40 jaar FATEB en bij 30 jaar CMA. FATEB en CMA zijn de 

twee organisaties waar we het langst bij betrokken zijn. FATEB is de opleiding in Bangui, Afrika, CMA 

de opleiding in Calcutta, India. Het bijzondere aan 2017 is dat we zowel in Afrika al in India een eerste 

aanzet maakten met het verkennen van andere opleidingen, omdat we zoeken naar een andere, 

bredere vorm van betrokkenheid op het werk. 

Afrika 

FATEB 
Het bezoek van Peter Binnenkade en Michael Mulder aan FATEB had dit jaar een feestelijk karakter: 

De keuze om van 21 tot 29 januari naar Bangui te gaan was mede ingegeven om het 40-jarig jubileum 

van de theologische faculteit bij te wonen. In de week die het bezoek duurde was er een zeer 

intensief programma. In wisselende samenstelling waren er meer dan 20 buitenlandse gasten 

aanwezig, uit Amerika, Canada, Zweden, Duitsland en diverse Afrikaanse landen.  

Bijzonder aan deze reis en het jubileum, is dat er ook ontmoetingen waren met andere sponsoren, en 

dat er meer werd gesproken en nagedacht over de verschillende inbreng van partijen. Zo hoorden 

Peter en Michael van verschillende kanten dat de Nederlandse inbreng vooral gewaardeerd wordt 

om haar inhoudelijke bijdrage en langjarige trouw. De EvTA heeft hiervoor zelfs een blijk van 

waardering ontvangen. 

In juni en juli zijn ook Bert Loonstra en 

Egbert Brink door DVN (de Verre 

Naasten) en EvTA samen uitgezonden 

naar Yaoundé om daar aan de FATEB te 

doceren. De opleiding is inmiddels al 

geruime tijd in Yaoundé in plaats van 

Bangui, vanwege de veiligheidssituatie 

aldaar. Op dit moment ziet het ernaar 

uit dat de opleiding niet terug zal keren 

naar Bangui, maar dat er juist een 

uitbreiding zal worden opgestart in 

Kinshasa. Loonstra gaf een nieuwe 

cursus ethiek, Brink de cursus 

andragogie die in de loop van de jaren 

een vaste waarde is geworden aan de FATEB. Samen hebben ze bijgedragen aan de Franstalige 

http://verrenaasten.nl/


conferentie die met hulp van DVN is georganiseerd onder de titel ‘Joie et souffrance dans le royaume 

de Dieu’. Loonstra verzorgde hier bijdragen over doop en avondmaal, Brink over gerechtigheid in het 

boek Job. Aan het nieuwe praktijkcentrum voor kerken en samenleving heeft Brink twee dagen 

gedoceerd over traumabehandeling in christelijk perspectief.  

India 

Van 13 februari tot 2 maart 2017 zijn Dick Lagewaard en Gert Jan Vogel uitgezonden naar India. Vorig 

jaar kondigden we aan vanuit een nieuw meerjarenplan te gaan werken, en daarbij zowel in Afrika als 

in India onderzoek te doen naar nieuwe opleidingen om mee samen te werken. Lagewaard en Vogel 

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 ze 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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