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IK HOUD ENORM VAN VERTELLEN: 

DE VOLDOENING VAN AL DIE 

AANDACHTIGE GEZICHTJES.
Hennely Gijsenbergh, student pabo

OPEN COLLEGEDAG 6 DECEMBER

ZORG VOOR DE SCHEPPING
Op de EH vinden we het belangrijk dat onze studenten (en medewer-

kers) verantwoord met Gods schepping om gaan. Niet alleen in onze 

colleges wordt daar (dus) aandacht aan gegeven, maar we proberen het 

uiteraard ook in praktijk te brengen.

Al enige jaren wordt er afval gescheiden en wordt het magazine dat u 

ontvangt gedrukt op duurzaam papier dat een FSC-keurmerk draagt. 

Dat keurmerk houdt in dat voor elke gekapte boom er twee nieuwe 

worden geplant. Sinds het FSC-keurmerk zijn er in de afgelopen 10 jaar 

al miljoen hectare extra bos aangelegd en dat blijkt de beste oplossing 

voor het milieu te zijn op dit moment. 

Vanaf heden zal ons magazine verpakt worden in PLA-folie. Het wordt 

gemaakt van mais en voelt een beetje `knisperig’ aan. Dit materiaal is 

voor 100% composteerbaar en kan dus bij het gft-afval worden gedaan. 

We hopen door deze aanpassing in onze mailings het milieu zo min 

mogelijk te belasten.
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door drs. Els J. van Dijk,  directeurENTREE

ZIEN

Altijd als ik dit lied zing of hoor, moet ik 

aan mijn vader denken. Van hem heb ik het 

geleerd: De verwondering over de schoonheid 

van de schepping, en ook om die direct te 

koppelen aan het ontzag voor en de ver-

wondering over de Schepper zelf! Als tiener 

ontdekte ik het: Wandelen wil niet zeggen dat 

je zo snel mogelijk van A naar B gaat, maar 

dat je dat doet met een fototoestel bij je mét 

diverse lenzen, zodat je ook kunt inzoomen 

op schoonheid waar je anders zomaar aan 

voorbij zou kunnen lopen. De meeldraden in 

een bloem, insecten die zich te goed doen aan 

nectar, dauwdruppels op grassprieten en een 

wit berijpte rietkraag. Wandelen wordt zo ver-

wonderen. Ik moest er weer aan denken toen 

bijgaande foto van de Noordwijkse visboer 

Dick van Duijn vorige maand viraal ging en er 

zóveel vertederende reacties te lezen waren op 

deze bijzondere foto. Dat kan ook niet anders, 

natuurlijk. Wat een beeld! Deze Oostenrijkse 

grondeekhoorn gaat met al zijn zintuigen hele-

maal op in de geur van de bloem. Met heel zijn 

wezen is hij intens betrokken op de ervaring 

van het moment. En je proeft als het ware de 

extase en de verstilling. De verwondering.

VERWONDEREN

Verwonderen. Dat past bij ‘aandachtig leven’, 

het thema dat we dit jaar centraal stellen. 

Maar kunnen we het nog wel? Of worden we 

zo meegesleept door de waan van de dag, de 

overprikkeling van een maatschappij die maar 

voortjaagt en de ‘gewoontevorming’ die er 

zomaar insluipt, dat we de stilte in en het won-

der van het alledaagse niet meer zien?

Wat dat betreft kunnen we veel van kinderen 

leren. Zij zijn meesters in de verwondering. 

Dat komt doordat zij de dingen voor de eerste 

keer ervaren. En daarom hebben zij er allerlei 

– vaak verrassende - vragen bij. Niets is voor 

hen vanzelfsprekend. Ook niet als het om 

God gaat. Thuis heb ik een boekje met allerlei 

vragen van kinderen aan God, en die getuigen 

soms van grote diepgang bij de kleintjes.  

Drie voorbeelden:

‘Lieve God, Hebt U de giraf ekspres zo gemaakt, 
of was dat perongeluk?’
‘Beste God, Ik was naar een trouwerij en die 
mensen kusten elkaar in de kerk. Mag dat wel?’
‘Beste God, Ik weet denk ik wel waar de baby’
tjes vandaan komen. Uit de buiken van de ma’
ma’s en de papa’s hebben ze erin gedaan. Waar 
zaten ze daarvoor? Bewaart U ze in de hemel? 
Hoe komen ze dan hier? Moet U eerst voor ze 
allemaal zorgen? Wild U a.u.b. al mijn vragen 
beantwoorden? Ik denk altijd aan U.’

 

 

 

 

 

 

 

 

ONTWENNEN

Je kunt soms zóveel leren van de puurheid en 

echtheid van kinderen en dus ook van het feit 

dat zij zich verwonderen over dingen die wij 

vanzelfsprekend vinden. Het is te vergelijken 

met wat er met je gebeurt als je op reis gaat. 

Als je voor het eerst in een vreemd land komt, 

“DAT WAT JE  
FASCINEERT,  
WEKT JE  
ONTZAG.”

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring

de wereld zie die U hebt voortgebracht.

Het sterrenlicht, het rollen van de donder,

heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
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Geld ophalen met
de lekkerste stroopwafel  

van Nederland?!*
Geld inzamelen voor een goed doel of de verenigingskas?  

Organiseer dan een stroopwafelactie met de stroopwafels  
van Markus & Markus. Met onze heerlijk krokante stroopwafels  

zit iedereen gebakken: koper, verkoper en natuurlijk 
de penningmeester. 

Aan de smaak en kwaliteit van stroopwafels van Markus 
worden geen concessies gedaan. Daarom voegen we 

bijvoorbeeld geen bind- en conserveermiddelen  toe. We 
kunnen met recht zeggen, dat onze stroopwafels met 
liefde worden gebakken.

*Dat zeggen niet alleen wij, maar iedereen die ‘m geproefd heeft!

Markus & Markus Stroopwafels
stroopwafels van markus.nl

Stroopwafels bij  

u in de buurt?

Bekijk onze  

verkooppunten  

op de website!

Bereken zelf  uw opbrengst op:
stroopwafels

van markus.nl/
stroopwafelacties

Buijten & Schipperheijn Motief 
www.buijten-motief.nl – in de boekhandel

Dietrich Bonhoeffer
Dit is het uur van de trouw 
In de brieven van Bonhoeffer, 
geschreven vanuit de gevange-
nis, staan een tiental gedichten 
en enkele losse gebeden. Met 
een nieuwe vertaling, schilde-
rijen, liederen en poëzie laten 
een schrijver, een dichter en een 
beeldend kunstenaar de kracht 
en de actuele waarde van deze 
teksten zien. Naast het boek 
(groot formaat, full colour!) is er 
ook een cd (Silent Voices) met liederen die geïnspireerd 
zijn op de gebeden en poëzie van Bonhoeffer. 
96 pagina’s – € 19,95 (met cd € 24,95)

Gert-Jan Roest    Hoopvol leven
Ontdek de weg die Jezus wijst

In dit boek ontdek je het soort 
leven waartoe Jezus mensen 
inspireert in onze chaotische 
wereld: een leven van vertrou-
wen, een leven waarin je je 
toelegt op liefde ondanks het feit 
dat je steeds weer faalt, een leven 
waarin je steeds weer verrast 
wordt door vernieuwing die je 
hoop geeft. 144 pagina’s – € 16,95

Naast Hoopvol leven is het boek Open leven verschenen, waarin je 
leert je te openen naar God en naar je omgeving in concrete daden. 

Jan Minderhoud    Genezing en bevrijding 
‘nu al’ en ‘nog niet’

De Dienst van Genezing en 
Bevrijding roept vragen op. 
Is de belofte van genezing en 
bevrijding inbegrepen in de 
verzoening? Op welke manier 
gaat God zijn weg met ons in 
het lijden, ook als genezing of 
bevrijding uitblijft? Kan ziekte 
in het plan van God passen? De 
auteur schuwt deze complexe 
vragen niet, maar wil niets 
afdoen aan de opdracht van de Kerk: de Dienst van  
Genezing en Bevrijding serieus nemen en een plaats 
geven in de pastorale praktijk. 480 pagina’s – € 29,95

EH Magazine juni 2019.indd   1 13-05-19   12:34

Vestigingen 
Alphen aan den Rijn 

Ridderkerk 
Gouda

www.lansigt.nl

Elke fase van een onderneming heeft zijn eigen 
uitdagingen. Wij helpen u om op elk moment van uw 
ondernemerschap de juiste afwegingen te maken 
en beslissingen te nemen in uw voordeel. En daarmee 
de middelmaat te ontstijgen. Toe aan de volgende stap? 
Neem vandaag nog contact met ons op.

Hoe ver wil 
je komen?
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ben je verbaasd over alles wat je ziet. Maar 

als je er een paar weken bent, zijn het alleen 

nog de bijzondere dingen die je opvallen. Om 

je te blijven verwonderen moet je dus als het 

ware ‘ontwennen’ aan je dagelijkse bestaan. 

Stilstaan bij de alledaagse dingen en ze be-

vragen. En misschien moet je behoed worden 

voor de afleiding van het sensationele, van de 

dwaalweg van het buitengewone waartoe deze 

wereld je uitnodigt. Het gaat om het trouw zijn 

in de dagelijkse dingen, in de aandacht voor al 

die kleinigheden waaruit genade en heiliging 

bestaan. Kinderen kennen de gretigheid om 

te geloven, de bereidheid om te ontvangen, de 

wil om lief te hebben en liefgehad te worden. 

Dáárom zegt Jezus tegen ons dat we moeten 

worden als een kind. Met diezelfde gretigheid 

en hetzelfde verlangen.

Klassieke filosofen zeggen dat verwondering 

het begin is van alle wijsheid. Want ja, je ziet, 

ervaart en/of ondergaat iets waarvan je het 

mysterie probeert te vatten. Je zou het graag 

dieper willen begrijpen. Verwondering heeft 

ook te maken met ontzag en het Bijbelse 

woord ‘vrezen’. Dat wat je fascineert, wekt je 

ontzag. Maakt dat je ervan onder de indruk 

bent. Maakt jezelf ook kleiner denk ik, en het 

wonder groter. ‘Vrezen’ heeft betrekking op 

de heerlijkheid van God. Het onder woorden 

brengen van een ontzagwekkende en wonder-

lijke Godservaring. En ja, dan kan het niet an-

ders: als je je verwondert, open je je innerlijk. 

Dat uit zich soms ook fysiek door een mond die 

open valt of adem die ingehouden wordt.

ONTHULLEN

Dat is nu waar we op de EH dagelijks mee 

bezig proberen te zijn. Stilstaan bij de ver-

rassende onthullingen van God. In de grote 

openbaring van Hemzelf en over Zichzelf in 

Zijn Woord, maar ook in de vele kleine wonde-

ren die je dagelijks kunnen overkomen. In de 

ontmoeting met iemand terwijl je net aan die 

persoon dacht, in het zien van de regenboog 

terwijl je je net verdrietig voelt, in het geraakt 

worden door het lied van een vogel, in een 

bemoedigend woord van een docent, een arm 

om de schouder van een medestudent, een 

Bijbelgedeelte dat gelezen wordt terwijl dat 

net vandaag over jóu gaat. In het Koninkrijk 

van God (en op de EH als een speciaal plekje in 

dat Koninkrijk) zijn wonderen bedoeld om God 

groot te maken en Hem te eren en te prijzen 

om wie Hij is en om wat Hij doet. Daarom zeg-

gen we het ook tegen onze studenten: De keuze 

die jij iedere dag hebt, is of jij je wilt laten 

verrassen door deze God en door de mensen 

die Hij op je pad plaatst.

En ja, dan zingen we met elkaar verder: 

 

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
Tot in de dood gegaan is als een lam,
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
En aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

ENTREE

“OM JE TE BLIJVEN 
VERWONDEREN  
MOET JE ‘ONTWENNEN’ 
AAN JE DAGELIJKSE 
BESTAAN.”

Drs. Els J. van Dijk is 

directeur van de EH. 

Volg haar op twitter 

via @ElsJvanDijk.
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GELOOF IN HET 
GEZAG VAN DE 

BIJBEL 

INTERVIEW

 “We moeten weer geloof krijgen in het gezag van de Bijbel.” Volgens 

baptistenpredikant Oscar Lohuis is dat het antwoord op de heden-

daagse tijdgeest waarin `live life to the max’ en FOBO lijken te gelden 

en jongeren worstelen met keuzestress, prestatiedruk en burn-out 

problematiek. We spraken met Oscar (52) over de rol van de kerk, het 

gezin en de EH als het gaat om het weerbaar maken van jongvolwas-

senen.

WAT WAS UW KENNISMAKING MET DE EH?

“Ik ken de EH eigenlijk al van jongs af aan. 

Zelf heb ik geen Basisjaar gedaan, maar 

meerdere mensen in mijn omgeving wel.  

En Willem Ouweneel was bij mij ook redelijk 

in beeld; toch wel een bepalend gezicht 

van de EH destijds. Inhoudelijk wist ik dat 

het onderwijspro-gramma gericht was op 

geloofstoerusting en dat het een opmaat was 

voor een vervolgstudie, maar daar hield het 

dan ook mee op. Toen mijn zonen besloten 

om naar het Traject te gaan, heb ik de EH 

beter leren kennen. Tijdens de openings- en 

afsluitingsbijeenkomsten trof het me dat het 

een school is die trouw aan Gods Woord is en 

echt inzicht heeft in de jongerencultuur.”

HOE ZOU U DIE JONGERENCULTUUR ZELF 

OMSCHRIJVEN?

“In de praktijk heb ik vooral met jongvolwas-

senen te maken, mijn kinderen zijn ook van 

die leeftijd. Wat ik zie, is dat er veel op hen 

afkomt. Allerlei informatie bereikt hen via 

het internet en de social media en alles volgt 

elkaar snel op. De tijdgeest is `live life to 

the max’: het maximale uit het leven halen. 

Tegelijk is er FOBO, Fear Of Better Options: er 

kan altijd nog een betere optie zijn. Jongeren 

hebben dus moeite om te kiezen, het moet 

allemaal perfect zijn. In deze context worden 

zij door de wereld opgejaagd omdat er keuzes 

gemaakt moeten worden op het gebied van 

bijvoorbeeld studie, geloof en partner.”

EN WE ZIJN HET VERLEERD OM HEN DAARIN 

TE BEGELEIDEN?

“Nou, er gaan gelukkig heel veel dingen goed, 

maar er blijft helaas ook veel liggen. Er is 

een nieuwe culturele revolutie gaande. God 

lijkt van `objectief’ naar `subjectief’ te zijn 

gegaan. Daarmee bedoel ik dat God eerst 

werd gezien als onafhankelijk en autonoom. 

Hij werd dus niet bepaald door hoe wij Hem 

zagen of hoe wij invulling gaven aan Zijn 

beeld. Dat is in de tijd waarin we nu leven 

omgedraaid. Tegenwoordig is de mentaliteit 

dat ik bepaal Wie God is; mijn invulling van 

Hem is de Waarheid. Daarmee wordt Hij 

subjectief en omdat de autoriteit bij mij is 

komen te liggen. Dat is de omgekeerde wereld. 

Daarom is het belangrijk dat we weer geloof 

moeten krijgen in het gezag van Gods Woord. 

Er is een grote strijd gaande en ik denk dat veel 

ouders dat niet beseffen. We weten soms wel 

dat het moeilijk is, maar weten niet hoe moeilijk 

het is. We moeten wakker geschud worden en 

ons realiseren in welke tijd we leven.”

HOE GAAT U DAAR ZELF BINNEN UW EIGEN 

GEZIN MEE OM?

“Door gastvrijheid, door een open houding. 

Afgelopen zomer zijn we met onze kinderen 

op vakantie geweest en zij namen een aantal 

vrienden mee. In totaal waren we met z’n 

veertienen. (lachend) Of ik vakantie heb 

gehad, dat is de vraag.

Tussen al die jongeren zaten ook niet-

gelovigen en daar hebben we in alle 

ontspanning een aantal spontane, serieuze 

en intensieve gesprekken mee mogen voeren 

door Onno Visser

“THUIS ALS EEN  
HEILIGE PLEK  

EN KIEZEN VOOR 
GASTVRIJHEID.”
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over het geloof. Er was geen vooropgezet 

plan of programma, maar het gebeurde 

gewoon. Achteraf bedacht ik me dat we in 

christelijk Nederland `thuis’ als plek waarin 

geloofsoverdracht kan plaatsvinden misschien 

wat onderschatten. Als volwassenen weten we 

onze dagen op zo’n manier in te vullen - met 

allerlei goede verplichtingen en activiteiten 

- dat er geen ontspanning meer is op de plek 

waar het juist zou moeten zijn. 

Op verschillende plekken in de Bijbel, zowel in 

het Oude als het Nieuwe Testament, en in de 

joodse cultuur zie je dat in het vieren van de 

feesten door het jaar heen. De feesten worden 

niet alleen in de tempel of synagoge gevierd, 

maar ook thuis. Daar wordt bijvoorbeeld 

de pesachmaaltijd gehouden en zo leren 

kinderen en jongeren op een speelse manier 

over het verhaal van de uittocht, over wat het 

betekent dat God hen bevrijdde. Vanuit het 

samen ontspannen eten wordt er overgegaan 

naar de betekenis. Ik denk dat we te weinig 

gastvrij zijn, ik bedoel: hebben we nog tijd en 

ruimte om ons leven met anderen te delen 

en in ontspanning te spreken over onze 

drijfveren? Laten we het huis, laten we thuis 

gaan zien als een heilige plek en kiezen voor 

gastvrijheid.” 

EN HOE ZIT HET MET DE KERK?

“Er is kerkverlating en dat verbaast me niet 

wanneer het gaat om vrijzinnige kerken, 

plekken waar Gods Woord is losgelaten. Daar 

waar het gezag van het Woord van God wordt 

erkend, ben ik hoopvol. Ik geloof dat overal 

waar een duidelijke, bijbelse boodschap 

wordt verkondigd en waar men in staat is een 

brug te slaan naar de praktijk, dit niet ledig 

wederkeert. Dat neemt niet weg dat we in 

een wereld leven die een heel ander geluid 

dan de kerk laat horen. Sterker: het geloof 

wordt door de wereld verguisd en dat willen 

we liever niet. Toch dienen we als christenen 

wereldvreemd te zijn in de zin van: niet 

gelijkvormig. Het is daarom erg belangrijk 

dat er een aparte plek is waar jongeren de 

tijd en ruimte krijgen om zich te bezinnen, 

te vormen en toe te laten rusten. Maar zelfs 

zonder directe noodzaak: het is altijd goed 

om God beter te leren kennen en je geloof te 

verdiepen.” 

WELKE ROL SPEELT DE EH?

“In Israël is het zo dat ze na de middelbare 

school eerst 2,5 jaar in militaire dienst gaan, 

zowel jongens als meisjes. Daarna zie je 

dat velen nog een reis naar het buitenland 

maken. Ze beginnen daar dus pas rond hun 

21e of 22e aan hun studie, maar zijn dan 

wel meer gerijpt. In de context van wat er 

allemaal op jongeren afkomt, zie ik een 

bepaalde noodzaak om de EH te doen, zodat 

ze evenwichtiger, meer volwassen in het leven 

staan voordat ze aan een studie beginnen. 

Op het gebied van vorming kan de EH veel 

meer doen dan bijvoorbeeld de kerk, alleen 

al door de groepsdynamiek. Daarnaast is er 

ook goede aandacht voor het individu door de 

persoonlijke begeleiding via het tutoraat. Mijn 

zonen hebben alledrie met veel plezier het EH-

Traject gevolgd. Ze hebben daar geleerd om 

het geloof beter te begrijpen maar ze zijn ook 

geholpen op het gebied van apologetiek. Ze 

hebben handvatten gekregen om hun geloof 

uit te leggen en te delen met anderen.

Het mooie van de EH vind ik dat er met 

een scherpe blik wordt gekeken naar de 

maatschappij en naar jongeren. Dat zie ik 

in de bijeenkomsten die ik heb meegemaakt 

rondom de opening en afsluiting, maar ook in 

wat ik via mijn kinderen mee heb gekregen 

klinkt een Bijbelse boodschap. Er is niet een 

softe aanpak, maar er is confrontatie en 

soms ook een oncomfortabele boodschap. 

Maar dat alles wel in een veilige, positieve en 

opbouwende omgeving.”
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INTERVIEW

jouw stap vooruit

Als je leven overvol voelt en er wordt aan alle kanten aan je 
getrokken door werk, gezin en kerk, dan kan je het gevoel krijgen te 
falen. Hoe hard je ook je best, het is nooit genoeg. Dat kan anders! 
Breng je leven terug in balans en vraag de gratis Balanswijzer aan 
via www.beterdoorbalans.nu/balanswijzer

Geef je nu ook op voor de workshop Werk in Balans via 
www.beterdoorbalans.nu/workshop

OP ZOEK NAAR EEN 
BETERE BALANS?
IN WERK EN GEZIN

VRAAG 
NU GRATIS 

AAN!

BEOOGDE STARTDATUM

September 2020

MEER INFO

www.tukampen.nl

NIEUW!

Master 
Spiritualiteit 
aan de Theologische Universiteit Kampen

“WE MOETEN  
WAKKER GESCHUD 
WORDEN EN ONS 
REALISEREN IN 
WELKE TIJD  
WE LEVEN.”
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VRIJDAG 8 NOVEMBER 2019

14.00 – 17.00 UUR 

Regio Apeldoorn  

Locatie: Theologische Universiteit Apeldoorn 

Adres: Wilhelminapark 4, 7316 BT Apeldoorn

 

VRIJDAG 15 NOVEMBER 2019 

14.00 – 17.00 UUR 

Regio Zwolle 

Locatie: Hervormd Windesheim 

Adres: Dorpsstraat 4, 8015 PJ Zwolle

VRIJDAG 27 MAART 2020

14.00 – 17.00 UUR 

Regio Dordrecht 

Locatie: Stichting Vrienden van de Hoop 

Adres: Provincialeweg 122, 3329 KP Dordrecht

EH-REGIO 
BIJEENKOMSTEN

ACTIVITEITEN

Op de EH zijn wij ons zeer bewust van aller-

lei maatschappelijke ontwikkelingen die een 

directe invloed hebben op de leefwereld van 

jongeren en die het hen ook niet altijd makke-

lijk maken om voluit navolgers van Christus 

te zijn. We merken dat er ook allerlei kerke-

lijke gemeenten zijn waar men zoekt naar de 

verbinding met jongeren en de bewustwording 

van de relevantie van het Evangelie voor een 

nieuwe generatie. Daarom zoeken wij vanuit de 

EH de verbinding met predikanten, voorgan-

gers, jeugdwerkleiders, catecheten en leiders 

van clubs en verenigingen om te bezien hoe wij 

elkaar kunnen versterken en hoe wij met elkaar 

onder leiding van Gods Geest jongeren zó 

kunnen begeleiden dat zij gelovige en weerbare 

jonge christenen kunnen zijn en worden. We 

zien heel veel raakvlakken in dat wat de kerken 

en ons bezighoudt!

Vandaar dat we het plan opgevat hebben om 

regiobijeenkomsten te organiseren waarin 

vertegenwoordigers van kerken en medewer-

kers van de EH elkaar ontmoeten en mogelijk 

versterken rond de vorming en begeleiding 

van christenjongeren. De eerste (geslaagde!) 

bijeenkomst vond begin maart plaats in Amers-

foort en dit najaar en voorjaar organiseren we 

bijeenkomsten in Apeldoorn, Zwolle, Dordrecht 

en Alphen aan den Rijn.

Vertegenwoordigers van de kerken zijn van har-

te uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Toe-

gang is gratis, en i.v.m. de praktische organisatie 

is aanmelding via www.eh.nl/regiobijeenkomst 

wenselijk.

We zien ernaar uit om u te ontmoeten  
en elkaar te inspireren!

AGENDA/NIEUWS

WOENSDAG 6 NOVEMBER 2019
08.45 – 16.15 UUR
Meeloopdag
www.eh.nl/meeloopdag

VRIJDAG 8 NOVEMBER 2019
14.00 – 17.00 UUR
Regiobijeenkomst Apeldoorn
www.eh.nl/regiobijeenkomst

VRIJDAG 15 NOVEMBER 2019
14.00 – 17.00 UUR
Regiobijeenkomst Zwolle
www.eh.nl/regiobijeenkomst

VRIJDAG 22 NOVEMBER 2019
13.00 – 16.30 UUR
Voorlichtingsbijeenkomst
www.eh.nl/voorlichting

VRIJDAG 10 JANUARI 2020
13.00 – 16.30 UUR
Voorlichtingsbijeenkomst
www.eh.nl/voorlichting

DONDERDAG 23 JANUARI
08.45 – 16.15 UUR
Meeloopdag
www.eh.nl/meeloopdag

Op vrijdag 6 september jl. is het 43e EH-Basisjaar 

van start gegaan met 120 nieuwe studenten. 

In een dienst met samenzang, overdenking en 

gebed hebben we samen met studenten, hun fa-

milie en vrienden, bestuur en medewerkers het 

jaar opgedragen aan onze Hemelse Vader.

WINNAAR JOBFISH QUIZ 
SCHENKT PRIJS AAN EH

De christelijke vacaturebank Jobfish hield afgelo-

pen zomer een quiz via haar eigen magazine. De 

deelnemers streden om het winnen van een gift van 

500 euro voor het goede doel van hun keuze. Mw. 

Gerritsen uit Arnhem was de winnaar en schonk 

het bedrag aan de EH! In een reactie laat ze weten: 

“Ik ben erg blij dat de EH het geld krijgt. Ik vind het 

zo waardevol dat jongeren geestelijk en mentaal 

gevormd worden. Zo groeit hun persoonlijkheid 

en staan ze steviger in hun schoenen staan op het ge-

bied van wie ben ik en wat geloof ik eigenlijk en hoe 

breng ik dat over. Daar kunnen ze hun héle leven 

hun voordeel mee doen.”

www.tua.nl

raakt je hart
en je hoofd

Theologie

Denken om te dienen

en zet je in beweging
voor kerk en samenleving

OPENINGSBIJEENKOMST
VRIJDAG 4 APRIL 2020

14.00 – 17.00 UUR

Regio Alphen aan den Rijk

Locatie: Lansigt accountants en belastingadviseurs

Adres: Herenweg 113, 2402 ND Alphen aan den Rijn



“ALS IK TERUGKIJK 
OP MIJN EH-
BASISJAAR, VOEL IK 
ME ONGELOOFLIJK 
DANKBAAR. GOD 
GING MET IEDERE 
EH-STUDENT ZIJN 
WEG.”

ANNE MAARTJE:

14 15

OUD-STUDENT Anne-Maartje Leurink, EH-Basisjaar 2018/2019

Als ik stilsta bij de betekenis van de paradox 

lijkt deze zo fundamenteel en omvangrijk 

te zijn. De paradox gaat zo veel verder dan 

ons menselijk denken en onze logica. Het 

beschrijft iets dat op het eerste gezicht voor 

ons tegenstrijdig lijkt, maar op een dieper 

niveau toch klopt. En raakt dat niet de kern 

van ons geloof? Komt de paradox niet heel 

dicht bij de waarheid over ons leven? 

Er kan zoveel moois gezegd worden over de 

EH, maar op de EH zijn we bovenal een jaar 

lang omringd en omgeven door de waarheid. 

We werden omarmd door geloof. Het geloof 

en de waarheid die zo vaak een paradox lijken 

te bevatten. Het is geloven in een grootse God 

die overwon door de grootste vernedering. 

Het is niet weten waar je naar toe gaat, maar 

toch zeker zijn dat je er komt. Het is volkomen 

vrij zijn in volledige afhankelijkheid. Het is 

de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid 

wordt. Het is streven naar datgene wat we in 

Christus al ontvangen hebben en verwachten 

wat we nooit hebben gezien of ondervonden. 

Het is verlangen en verdragen. Schoonheid 

en gebrokenheid. Loslaten en vasthouden. 

Volkomen zijn in onvolkomenheid. En krachtig 

in kwetsbaarheid. En pas als ik besef dat ik het 

echt niet weet, kom ik tot echte antwoorden. 

Pas als ik weet dat ik het niet kan, ontvang ik 

bovennatuurlijke kracht. Pas als we zoeken 

wie God is, kunnen we vinden wie wij zelf 

werkelijk zijn. 

Op de EH zijn we getuige geworden van de 

waarheid. En getuige zijn van de waarheid, 

van de prachtige, maar paradoxale en niet-

logische waarheid van het geloof in een 

prachtige, maar mysterieuze en verheven 

God, is niet altijd makkelijk. Sterker nog, 

ik als een echte denker en liefhebber van 

‘overzichtelijkheid en logische volledigheid’, 

vond het af en toe bijzonder moeilijk. Maar 

op de EH leerden we ook dat de echte rijkdom 

van het leven naar voren komt bij het zoeken 

naar Gods verheven waarheid. Ook als die 

soms zo lastig en tegenstrijdig lijkt te zijn. 

Als ik terugkijk op mijn EH-Basisjaar, voel 

ik me ongelooflijk dankbaar. God ging met 

iedere EH-student Zijn weg. God ging ook 

Zijn weg met mij. Een weg die soms moeilijk 

is geweest en moeite kostte en die misschien 

zo anders is gegaan dan ik van te voren had 

kunnen bedenken óf verlangen. 

Het jaar op de Evangelische Hogeschool was 

een weg waarvan ik nu nog steeds zie hoe God 

mij, en zoveel anderen, tot Zijn zegen leidde. 

Terugkijkend op mijn Basisjaar kan ik zeggen 

dat ik vervuld, versterkt en geïnspireerd ben 

door alles wat ik heb mogen leren. Ik ben blij 

voor alle mensen die ik heb leren kennen 

met wie ik mocht praten, bidden, lachen, 

huilen en met wie ik zo’n bijzondere en ook 

ongelooflijk leuke tijd mocht delen. Ik ben 

ontroerd en geraakt door alles wat ik heb 

mogen ontvangen van tutoren, docenten, van 

mijn medestudenten en bovenal van God. En 

ik ben verwachtingsvol vanwege dat wat zal 

komen en voor daar waar God me zal brengen 

na de EH. De EH heb ik losgelaten. Samen 

met de andere EH-studenten liet ik los wat ik 

altijd zal vasthouden. We lieten datgene gaan 

wat we altijd in ons hart zullen meedragen. 

Schijnbaar absurd, maar echt waar. 

SCHIJNBAAR 
ABSURD

Schijnbaar absurd, maar echt waar. Het is de Latijnse vertaling van het 

woord ‘paradoxum’ waar (heel verrassend) ons Nederlandse woord 

paradox vandaan komt. Schijnbaar absurd, maar echt waar. 

Foto: Jelte Bergwerff
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MET  
VERWONDERING EN 

IN VERTROUWEN
In de afgelopen periode werd er in verschillende media aandacht  

gegeven aan de financiële situatie van de EH. We proberen in onze  

persberichten altijd zo helder en transparant mogelijk te zijn, maar helaas 

constateren we ook dat er nog wel eens een geheel eigen vertaalslag 

gemaakt wordt die niet altijd recht doet aan de werkelijke situatie. Vandaar 

dat we in ons eigen Magazine kort stil willen staan bij het afgelopen jaar 

en u tevens informeren over het komende jaar.

De exploitatie van de EH is afhankelijk van 

zowel het aantal studenten dat zich aanmeldt 

voor onze opleidingen als de te verwachten 

giftenstroom van onze donateurs (particulieren, 

kerken, bedrijven en fondsen). We weten 

niet welke donateurs gaan geven, laat staan 

welke bedragen we mogen verwachten. Voor 

het maken van een begroting baseren we ons 

daarom voornamelijk op de resultaten uit het 

verleden. Die geven weliswaar geen garantie 

voor de toekomst, maar wel een beeld van 

wat wij zouden kunnen verwachten. Op basis 

van die verwachting kunnen we vervolgens 

een inschatting maken of er een sluitende 

exploitatie gerealiseerd kan worden of dat de te 

verwachten giftenstroom niet voldoende is om 

het boekjaar goed af te sluiten.

KLEIN TEKORT

Uitgaande van de te verwachten giftenstroom 

en het aantal studenten, hadden we vorig jaar 

ingeschat dat er een tekort op de exploitatie 

zou ontstaan van ca. € 150.000,-. Gaandeweg 

het jaar bleek dat dit ook goed ingeschat was. 

Daar hebben we gedurende het cursusjaar 

nadrukkelijk aandacht aan gegeven. Dankzij uw 

steun en de verschillende acties die we hebben 

gehouden, kunnen we het afgelopen boekjaar 

met verwondering afsluiten. De cijfers moeten 

nog gecontroleerd worden door de accountant, 

maar de reële verwachting is dat er slechts een 

klein tekort is overgebleven. 

Vanaf deze plek willen wij u hartelijk danken 

voor uw bijdrage. We ervaren uw steun als een 

bevestiging van onze Hemelse Vader dat we 

door mogen gaan met onze missie.

VERTROUWEN

Het afgelopen jaar hebben we uiteraard 

ook gebruikt om nogmaals kritisch naar het 

programma te kijken, zowel inhoudelijk als 

FINANCIËN door Arjan Dekker, hoofd Bedrijfsvoering

Bezoekadressen

Herenweg 113, 2402 ND  Alphen aan den Rijn
Stationspark 100, 3364 DA  Sliedrecht

Burg. Van Reenensingel 39, 2803 PA  Gouda
Wolweverstraat 32, 2984 CD  Ridderkerk

Maanlander 14, 3824 MP Amersfoort

WWW.WITHACCOUNTANTS.NL

Uw non-profitorganisatie 
heeft grote idealen...

WITh is een uniek accountantskantoor dat 
zich exclusief richt op de goededoelensector. 
Wij helpen met passie non-profitorganisaties 
in heel Nederland om hun grote idealen te 
realiseren. 

Ambitie voor 
de kerk en 
haar missie?
S TA RT 

M E T  E E N  S T E V I G E 

T H E O L O G I S C H E  B A S I S

www.etf.edu 20 november

Kom naar de 
Open Dag op

18-ETF-154_adv_87-5x131_EHmag_Sept2019.indd   1 19/09/19   09:55

Paperback, 272 pag, ISBN: 978-90-5999-1149

€19,95

Paperback, 208 pag, ISBN: 978-90-5999-1460

€14,95

GIDEON

Gideonboeken zijn te koop bij de (Christelijke) boekwinkel en bij Uitgeverij Gideon
Uitgeverij Gideon, Dorpsweg 3a, 4223 NA, Hoornaar - 0183-581696 - info@gideonboeken.nl

W W W . G I D E O N B O E K E N . N L

We geloven dat dit boek voor veel gemeenten, 
pastorale werkers en homoseksuele jongeren zelf 
de hulp biedt waar ze zo hevig naar verlangen.
Om het hart van Homo’s - Herman van Wijngaarden

Geliefden zet de juiste toon voor een gesprek over 
één van de meest polariserende kwesties van onze 
tijd. Preston gaat dat gesprek heel liefdevol en met 
overtuiging aan en levert daarmee een zeer 
welkome bijdrage.'
Gabe Lyons, auteur van het boek Herstellers

NIEUW!
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• Op de studenten komt heel veel af. Zij worden 

geconfronteerd met zichzelf, en ook met een 

Bijbels mensbeeld en wereldbeeld dat soms zo 

haaks staat op wat hun gedachten tot nu gevormd 

heeft (in sociale media e.d.). Wilt u bidden voor 

ontvankelijkheid voor Gods Woorden en gedachten 

over hun leven? 

• Als EH zoeken we verbinding met anderen die 

om jongeren heen staan. Bijvoorbeeld met 

jeugdwerkleiders, voorgangers/predikanten en 

catecheten via een viertal regiobijeenkomsten. 

Wilt u bidden voor openingen zodat ook meer 

en meer in dit land gerealiseerd gaat worden dat 

we het werk samen in de Naam van Jezus mogen 

doen? Samen op weg om een nieuwe generatie bij 

Christus te brengen? 

• In de colleges en ook in de persoonlijke 

gesprekken met studenten hebben we heel veel 

contacten met de jongeren die God aan ons heeft 

toevertrouwd. Wilt u bidden voor bezieling en 

fijngevoeligheid bij onze docenten en tutoren 

voor dit aspect van het werk, zodat werkelijke 

ontmoeting en verbinding plaats vindt? 

• Na afloop van het afgelopen cursusjaar hebben 

we veel dankbare ouders gesproken die onder de 

indruk zijn van wat er op de EH gebeurt, van Gods 

zegen in de levens van onze studenten. We horen 

dan meerdere keren hun verzuchting: ‘Eigenlijk 

zou iedereen, zou iedere jongere dit moeten doen!’ 

Nu we leven in een cultuur die gewelddadig en 

armzalig voor de ziel is, denken wij dat ook steeds 

vaker. Ook al staan we voor ons gevoel nog maar 

aan het begin van een nieuw cursusjaar, zijn we 

toch ook alweer bezig met werving van studenten 

voor het Traject en het volgende cursusjaar. Wilt u 

ook daarvoor bidden? Zodat aanstaande studenten 

zichzelf de tijd gunnen om zich te bezinnen op hun 

leven en hun leven met God? 

• We denken na over de vraag hoe we als EH 

wellicht nog op andere manieren van betekenis 

kunnen zijn voor mensen die God op onze weg 

plaatst. Wilt u bidden voor wijsheid en inzicht als 

het gaat om de plaats van de EH in dit land? 

• We zien steeds meer gebrokenheid in gezinnen en 

in persoonlijke levens van studenten. Wilt u bidden 

voor genezing en herstel? We zijn ervan overtuigd 

dat ook christelijke gezinnen voorwerp zijn van 

geestelijke strijd. Wilt u bidden voor geestkracht 

en veerkracht en de overwinning in de kracht van 

Christus?  

• Er zijn uiteraard ook enorm veel dankpunten! 

Waar we in elk geval diep van onder de indruk 

zijn, en onze God en u zeer erkentelijk voor zijn, 

is dat het financiële tekort waar we afgelopen 

voorjaar over berichtten, nagenoeg is weggewerkt. 

Heel bijzonder en het vervult ons met dankbare 

verwondering! 

FINANCIËN door Arjan Dekker, hoofd Bedrijfsvoering

Totaal benodigd  
aan giften

€ 1.035.000

Nog te 
ontvangen voor  

1 juli 2020  
€ 773.000

De EH kent een 
gebroken boekjaar 

dat loopt van 
1 juli 2019 t/m 
30 juni 2020. 

Ontvangen t/m 
30 september 2019: 

€ 262.000

HOE WORDT HET 
ONDERWIJS VAN DE  
EH GEFINANCIERD?
De totale onderwijskosten per student* zijn voor de 

EH vergelijkbaar met alle andere, reguliere hbo-

instellingen. Dat is voor het EH-Basisjaar € 7.000,- en 

voor het EH-Traject € 4.000,-. Studenten en hun 

ouders dragen zelf bij in deze onderwijskosten via 

het college- en boekengeld: ca. € 3.000,- voor het 

EH-Basisjaar en € 2.000,- voor het EH-Traject. Voor 

het dan nog ontbrekende gedeelte ontvangt de EH 

geen onderwijssubsidie van de overheid. Voor elke 

Basisjaarstudent betekent dit dat er gemiddeld ruim 

€ 4.000,- aan fondsenwerving nodig is en voor elke 

Trajectstudent is nog eens ruim € 2.000,-.

* de kosten zijn gebaseerd op een studentenaantal van 
160 voor het Basisjaar en 100 voor het Traject. Bij een 
lager aantal studenten nemen de kosten per student toe.

vanuit het kostenaspect. We hebben er 

o.a. voor gekozen om in grotere groepen 

te gaan lesgeven, er is bezuinigd op de 

eindejaarsuitkering van het personeel 

en we zullen ons magazine minder vaak 

gaan versturen. Samen met nog enkele 

andere maatregelen betekent dit dat we 

voor het komende jaar € 1.035.000,- aan 

giften nodig hebben voor een sluitende 

begroting en dat lijkt een haalbaar bedrag. 

Ter vergelijking:  

het afgelopen jaar mochten we in totaal  

€ 1.135.000,- aan giften ontvangen. 

Met de doorgevoerde aanpassingen 

kunnen we in vertrouwen vooruitzien. 

De missie van de EH is onverminderd 

relevant en met uw steun kunnen we 

daar invulling aan blijven geven. U wordt 

van harte uitgenodigd om te blijven 

participeren en investeren in de toekomst 

van onze christelijke jongeren.  

Doet u ook dit jaar weer mee? 
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WORD OOK
VRIEND VAN  
DE EH
Geeft u tot nu toe incidenteel aan 

de EH? Wordt structureel donateur 

en laat uw gift (bij voorkeur via een 

automatische incasso) vastleggen 

bij de EH! 

Geeft u reeds structureel aan de 

EH? Overweeg dan de mogelijkheid 

van een Periodieke gift. U kunt op 

die manier méér schenken met het-

zelfde bedrag doordat de fiscale be-

perking wegvalt. Aan deze regeling 

zijn geen notariskosten verbonden. 

Kijk voor meer informatie op  

www.vriendenvaneh.nl.

GEBEDSPUNTEN

GEBED

U bent ons tot steun door voor ons te bidden. 
Zo klinkt uit talloze monden de dankzegging 

voor de gunst die Hij ons bewezen heeft.

2 KORINTIËRS 1:11



“TERUGKIJKEND OP MIJN 
BASISJAAR KAN IK ZEGGEN DAT 
IK VERVULD, VERSTERKT EN 
GEÏNSPIREERD BEN DOOR ALLES 
WAT IK HEB MOGEN LEREN.”

VRIENDENVANEH.NL

Redenen genoeg, 
doe het EH-Basisjaar!


