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ENTREE

tekst: Els van Dijk, directeur

LEVEN
MET ZIN!
Wandelen in de bergen. Heb je dat weleens gedaan? En is het je dan
ook overkomen dat je opeens met je hoofd in de wolken liep? Niet omdat je uitermate opgetogen was over de prachtige vergezichten, maar
omdat je juist bijna niets meer zag dan mist door de letterlijke wolken
waarin je liep?

Een paar jaar geleden begeleidde een so-

wordt daarom ook wel de derde doos, die van

cioloog een groep bergbeklimmers bij een

de authenticiteit, gegeven. Kijk in jezelf! Zoek

expeditie. Hij constateerde onder andere

je innerlijke passie. Je bent geweldig! Jij bent

een duidelijk verband tussen een bewolkte

jij! Mooier kan het niet worden! En de meest

lucht en tevredenheid. Als er geen wolkendek

lege doos die jongeren meekrijgen, is die van

was en de bergtop zichtbaar was, waren de

de autonomie. Met als boodschap: je staat er

bergbeklimmers energiek en werkten ze goed

alleen voor, het is aan jou om te bepalen wat

samen. Maar als de top achter de grijze wolken

je ervan maakt in het leven. Niemand kan je

schuilging, waren de beklimmers somber en

namelijk vertellen wat goed of slecht is voor

egoïstisch.

je. Jouw waarheid vind je op je eigen manier,

“GOD IS DE BRON
DIE ANTWOORD GEEFT IN HET
ZOEKEN NAAR HET IDEE WAARVÓÓR
JE WILT LEVEN EN STERVEN.”

door je eigen verhaal dat je over jezelf vertelt.
LEGE DOZEN

Doe wat je leuk vindt!

vertelt, steeds de nadruk op Gods initiatief. Of

digd tot een zinvol leven, om van betekenis te

David Brooks beschrijft in zijn boek ‘De

In het tijdperk van ‘Ik ben vrij om mijzelf te

het nou het beeld is van de Herder die op zoek

zijn. Het gaat om de vragen hoe onze studen-

twee bergen’ de vier lege dozen die we jonge

zijn’ wordt van jongeren verwacht dat zij hun

is naar het verloren schaap, of de vrouw die

ten en jij en ik van toegevoegde waarde kun-

mensen in deze tijd overhandigen alsof het

eigen carrière vinden, hun eigen sociale stam,

een muntje zoekt: het gaat om Zijn verlangen

nen zijn vandaag in en op de plaatsen waar we

geweldige en te gekke cadeaus zijn. Zo’n beetje

hun eigen opvattingen, waarden, levenspart-

om ons te vinden! Dus is de vraag aan onze

mogen leven en functioneren.

van het kaliber ‘sinterklaassurprise’. Aan de

ner, rolpatronen, politieke standpunten en

studenten dan ook: durf je dat te geloven en

Nee, de Bijbel is niet een vraagbaak met

buitenkant lijkt het heel wat, maar eigenlijk

sociale identiteit.

daarop te vertrouwen? Of blijf je steken bij de

pasklare antwoorden op alle dingen die wij

word je bij de neus genomen en sta je uiteinde-

Mag ik het een keer plat zeggen? Jongeren

ingewikkelde en onbegrijpelijke feiten van het

ingewikkeld vinden en ook niet een spoor-

lijk in je hemd.

verzuipen daarin. Waar ze naar zoeken is rich-

leven?

boekje voor de volgende stap in je leven. God is

De eerste doos is de grote leegte van de vrij-

ting. Bovendien is hun identiteit in deze fase

‘Een mens ziet op zijn grote tocht niet verder

de bron die antwoord geeft in het zoeken naar

heid. De gedachte dat het leven bedoeld is om

van het leven nog lang niet uitgekristalliseerd.

dan de volgende bocht’, zeiden we vroeger.

het idee waarvóór je wilt leven en sterven. En

vrij te zijn. Alles kan, alles mag en dat leidt

En blijft de vraag: wat/wie kan mij inspireren

Durf je te geloven dat Jezus in de bocht en om

de EH is de plek waar we elkaar daarop mogen

tot geluk. Heerlijk! Je krijgt niets opgelegd, er

en mijn leven betekenis en richting geven? Dat

de volgende bocht is? Dat Hij er altijd en overal

bevragen. Wat zet jou in vuur en vlam?

wordt niet verteld wat je moet gaan doen, nee,

lukt toch niet in je eentje!

is, verlangt naar jou en je meeneemt op je

ontdek zelf wat jou geluk geeft.
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tocht door het leven?

PERSPECTIEF ZIEN

Een andere doos met niets is die van de on-

DOEL EN RICHTING

Inderdaad: ik red het niet in mijn eentje. Jezus

Even terug naar de bergbeklimmers. Zolang

begrensde mogelijkheden. Super! Je hebt een

Daarom is het zo prachtig dat we in ons on-

biedt Zich aan als Verlosser, Heiland en Redder,

we onze ogen op Gods grootheid gericht

gouden toekomst! Je kunt alles worden wat

derwijs een andere richting mogen wijzen. Die

zodat wij als antwoord daarop ons niet verlo-

houden en op het perspectief dat Hij ons leven

je maar wilt, als je maar je best doet. Neem

van een weg die niet begint bij onszelf, maar

ren en hopeloos hoeven te weten, niet

biedt, lopen we met verende tred. Maar als we

gerust risico’s en droom groot! Misschien

bij God. Zo legt Jezus in de gelijkenissen die Hij

richtingloos of overbodig. We worden uitgeno-

blijven steken bij de kleine vierkante meter
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van ons eigen leven en de vele beperkingen en
moeilijkheden die we daar zien, worden we
misschien ook wel somber en sikkeneurig en
mopperen we op elke hobbel die we moeten
nemen.
Je eigen bronnen (van kracht, moed en
perspectief) kunnen uitgeput raken, maar de
bron van Jezus blijft onophoudelijk stromen
en sprankelen, fris als een bergrivier. De moed
die onze studenten en wij in tijden van crisis
nodig hebben, is niet te putten uit onze lauwe

Wat moet ik
doen als ik
ontslagen word?

“HET GAAT OM HOE JIJ
EN IK EN ONZE STUDENTEN
VAN TOEGEVOEGDE WAARDE
KUNNEN ZIJN VANDAAG
IN EN OP DE PLAATSEN
WAAR WE MOGEN LEVEN
EN FUNCTIONEREN.”

en ondiepe bronnen. Dat zal nooit genoeg zijn!
De moed die we nodig hebben, is de moed die

VRAAG HET

rechtstreeks uit de hemel stroomt, uit de bron
die nooit opdroogt en ons menselijk bevat-

den toevoeg misschien wel te veel. In de oplei-

tingsvermogen ver te boven gaat.

dingen die we als EH mogen aanbieden gaat

Sterker nog: het geloof is er om van gewone

het om het proces zoals hierboven omschre-

stumpers zoals jij en ik, meer dan overwin-

ven. We mogen onze studenten ‘wegsleuren’

naars te maken in plaats van de ‘losers’ die

bij de onzinnige denkbeelden van deze wereld

deze wereld schetst. In ‘Onversneden chris-

en hen brengen bij onze Heer Jezus Christus,

tendom’ schrijft C.S. Lewis daarover: “Ben je

de koopman in oud roest, zoals dichter Gerrit

een armzalig schepsel – vergiftigd door een

Achterberg Hem omschreef, om te ontdekken

vreselijke opvoeding in een huis vol platvloer-

dat we in de Ene nooit alleen zijn en in de Ene

se jaloezie en onzinnige ruzies – buiten je

altijd thuis.

Bel of app de WerkLijn 06-198 25 129

> CHRISTELIJKE KIJK OP WERK

wil opgezadeld met een walgelijke seksuele
ontaarding – dag in dag uit geplaagd door een

En dan zeggen we ook nog dit: meet nooit een

minderwaardigheidscomplex, waardoor je je

berg voordat je hem beklommen hebt. Dan pas

beste vrienden afsnauwt – wanhoop dan niet.

zie je hoe laag hij is.

s bij
Stroopwafel
u in de buurt?
Bekijk onze
n
verkooppunte
!
op de website

Hij, Jezus, weet hier alles van. Je bent dan een
van de armoedigen die Hij zalig noemt. Hij

We zien uit naar Gods perspectief voor al onze

weet in welk een ellendig voertuig jij probeert

‘bergbeklimmers’ van dit cursusjaar!

vooruit te komen. Ga door. Doe wat je kunt. Op
een dag (misschien pas in een andere wereld,
maar misschien ook veel eerder) gooit Hij het
op een schroothoop en geeft Hij je iets nieuws.

Drs. Els J. van Dijk is

En misschien zal dan iedereen versteld van je

directeur van de EH.

staan – jijzelf niet in de laatste plaats; want je

Volg haar op twitter

hebt een zware opleiding gehad.”

via @ElsJvanDijk.

Ach, eigenlijk is wat ik nu nog aan deze woor-

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.

Bereken zelf
uw opbrengs
t op:
stroopwafels
vanmarkus.nl
/
stroopwafelac
ties

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
stroopwafelsvan markus.nl
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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.

Uw non-profitorganisatie
heeft grote idealen...
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

INTERVIEW

tekst: Onno Visser, foto’s: Marieke Mulder

“ALLE ASPECTEN
VAN HET LEVEN
KOMEN SAMEN”

“ALS JE NIET
UITKIJKT, DAN GA JE
MET GESLOTEN OGEN
DE GELEGENHEDEN
LANGS DIE JE TOCH
KRIJGT.”

`Hoera, het is vandaag – leven met zin’ is het thema dat we als EH dit
jaar centraal stellen. Maar hoe nemen we onze studenten daarin mee
en welke uitdagingen komen daarbij kijken? In gesprek met twee tutoren van het EH-Basisjaar: David Bouwman en Marianne Tucker.

Marianne: “Bij het thema moet ik gelijk

op jezelf uitkomt. Zo van ‘Heb ik het super

ontkennen. Op de EH proberen we juist tussen

niet het hoogst haalbare is en ze ontdekken

denken aan ‘dit is de dag die de Heer ons

gehad?’ en ‘Heb ik het fijnste meegemaakt?’.

die twee zaken een verbinding te leggen. In

wie ze zijn en wat God door hen heen aan de

geeft’ en het besef dat je daarom vandaag mag

Omdat dat heel erg op jezelf is gericht, mis je

de situatie die Marianne noemde, zijn het

wereld te bieden heeft, dan worden ze daar

leven. Dat je vandaag Jezus volgt en dat je je

daarmee het doel van het leven en uiteindelijk

twee aparte werelden geworden met een

ten diepste gelukkiger van.”

dus geen zorgen hoeft te maken voor de dag

ook het diepere geluk.”

flinke kloof ertussen. Daar gaan jongeren

Marianne: “Da’s helemaal waar en dat begint

van morgen.”

David: “Precies. Op de EH helpen we

uiteindelijk op stuk lopen.”

ook met je levenshouding. Als je denkt dat

David: “Ik besef dat elke dag weer nieuwe

onze studenten stand te houden als het

Marianne: “Klopt, die spanning mag er zijn en

je recht hebt op dingen zoals onderwijs,

kansen biedt, maar ‘hoera’? Elke dag is wel

leven weerbarstig is. Dat is ook het thema

daar moet je het juist over hebben. Het is ook

liefde, of van alles en nog wat, dan krijg je

van God, maar of dat ook betekent dat het elke

‘weerbaarheid’ dat in ons programma steeds

de vraag: streef je als christen een gelukkig

een eisende houding. Als je die dingen krijgt,

dag feest moet zijn? Dat is het niet, althans

opduikt. Als je `Hoera, het is vandaag’

leven na? Persoonlijk denk ik dat je dat niet

dan denk je ook dat het normaal is. Als je het

niet in mijn beleving. Ik weet niet of ik het

tegenover die weerbarstigheid zet, dan moet

nastreeft, omdat geluk een cadeau is dat je

benadert als ‘het wordt me gegeven’, dan sta

mag zeggen, maar ik vind het ook wel een

je wel uitleggen hoe die twee zich verhouden

erbij krijgt. Wat je nastreeft is een leven met

je dankbaarder in het leven. Je bent veel meer

gevaarlijk thema om dit zomaar zonder uitleg

tot elkaar.”

God, want dat geeft zin aan je leven. Voor

open om te ontvangen en je bent verwonderd

de goede orde: geluk mag bestaan, maar

om dat wat je allemaal toebedeeld krijgt.”

in de groep te gooien. Zeker ook bij jongeren,

8

want zij hopen vaak maar al te graag dat het

JONGEREN WEKKEN SOMS WEL DE INDRUK

het is niet het hoogste doel. Mensen zeggen

leven een groot feest is. ‘Hoera, het is vandaag’

DAT HET PRIMA MOGELIJK IS OM AAN HET

heel vaak ‘als ik maar gelukkig ben’ of ‘als ik

IS DAT OMDENKEN DAN ZO MOEILIJK?

zou zomaar een verkeerde indruk kunnen

IDEALE PLAATJE TE VOLDOEN.

maar gezond ben’. Zelfs als je ziek bent of iets

David: “Ja, en dat komt doordat de huidige

wekken. Als je niet uitkijkt, dan ga je met

Marianne: “Ze houden elkaar dat ideale

heel naars meemaakt, kun je dankbaar zijn,

tijdgeest zo weerbarstig is. Als ik denk aan

gesloten ogen de gelegenheden langs die je

plaatje inderdaad voor en daar werken de

hoewel het niet gemakkelijk is en zo wil ik het

studenten die worstelen met de gedachte over

toch krijgt.”

sociale media ook aan mee. Daar worden

ook niet laten overkomen. Uiteindelijk is het

hun vervolgopleiding: ‘Ja, maar als die studie

Marianne: “Snap ik. Met het thema willen we

juist de geweldige momenten met elkaar

mijn overtuiging en ervaring dat het leven

ook maar enigszins tegenvalt, dan moet het

ook niet zeggen dat je gaat voor de ultieme

gedeeld, waardoor er hoge verwachtingen

met God het leven zin geeft.”

wel een verkeerde keuze zijn geweest’. Er

beleving en dat je elk moment als een

worden gecreëerd, die je ook nog eens zelf

David: “Als EH hoop ik dat wij jongeren

wordt zo’n enorme druk gelegd op dat het

topmoment moet ervaren. Dat loopt alleen

moet bereiken. Als je dat topgevoel eigenlijk

kunnen helpen om die stressfactor van ‘je

allemaal moet lukken.”

maar uit op teleurstelling, omdat je je afvraagt

van binnen niet hebt, dan wordt dat een

moet gelukkig zijn’ eraf te halen. Je gaat

Marianne: “We kunnen studenten helpen door

of je het ideale moment wel daadwerkelijk

spanningsveld, want dan faal je.”

namelijk een keer meemaken dat het geluk

hen inzicht te geven. Om het bijvoorbeeld te

hebt beleefd.”

David: “Tussen ‘Hoera, het is vandaag’ en

ophoudt en dat iets gaat tegenvallen. Hoe

hebben over FOBO, fear of better options. Het

David: “Ja, heb je eruit gehaald wat erin zat?”

de weerbarstigheid van het leven zit een

paradoxaal het ook klinkt, als jongeren van

besef dat ze 99 andere studies niet kiezen, als

Marianne: “Het gevaar is dat je dan heel gauw

spanningsveld en dat moet je zeker niet

mij mede kunnen leren dat geluk

ze een studie kiezen... Alleen al door dat te
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“WE ZIJN VERLEERD
OM NAAR DE ANDER
TE KIJKEN OMDAT WE
TE DRUK ZIJN MET
ONS EIGEN LEVEN.”

ik werkelijk zoek. Vroeger had ik die keuze

vinden ze die vraag heel moeilijk. Ik probeer

niet eens. Het lijkt misschien een triviaal

daarom een lans te breken dat ze gaan

voorbeeld, maar ik besefte dat de druk juist

ontdekken dat onder het gevoel een basis ligt

via de alledaagse dingen naar binnen sijpelt.”

van betrouwbare geloofskennis. Als ik een

Marianne: “Jongeren hebben als extra druk

Bijbeltekst met iemand lees en vraag: ‘is dat

dat ze het zelf moeten maken in dit leven.

waar of niet?’, dan is het mooi als iemand ziet

Ze ervaren de druk dat ze overal aanwezig

dat zijn of haar gevoel wel een rol speelt, maar

moeten zijn en dat ze moeten weten wat er

uiteindelijk niets zegt over de waarheid zelf.”

speelt en wie wat waar heeft gezegd.”
David: “Ik verwonder me wel eens dat

WAAR KOMT DAT VANDAAN?

studenten weten wat een of andere influencer

Marianne: “Veel jongeren willen iets ervaren,

het veel meer van ‘je moet je eigen keuzes

gisteren gedaan heeft, terwijl ze niet weten dat

beleven, voelen… Het hele idee dat wij

maken in wat je gaat doen’ en ‘het moet elk

een bepaald land net een oorlog is begonnen

studenten willen bijbrengen, is dat het gevoel

moment leuk zijn’. Er waren in mijn tijd veel

in het Midden-Oosten. De informatie die zij

niet de graadmeter is voor je keuzes. Je gevoel

minder mogelijkheden en ‘leuk’ was niet het

via een telefoon binnenkrijgen is enorm,

kan namelijk alle kanten opgaan. Het is

hoogst haalbare, terwijl dat nu de norm lijkt te

maar ook beperkt omdat hun focus ligt op het

fantastisch mooi, het is door God gegeven en

zijn. Het is heel lastig als je continu alert moet

bereiken van het ideale plaatje.”

het heeft absoluut een plaats in je studiekeuze.

zijn of er ergens anders niet iets leukers of
beters te beleven valt.”

Waar je goed in bent, geeft je ook vaak een
JIJ GEEFT OOK COLLEGES GELOOFSONTWIKKELING. MET WELKE VRAGEN OP DAT GEBIED

DUS `HOERA, HET IS VANDAAG’ IS VOLGENS

KOMEN STUDENTEN BINNEN?

JONGEREN HET LEVEN IN HET MOMENT?

David: “Dat is zeer gevarieerd. Van ‘bestaat

Marianne: “Ja, dat denk ik wel. Het is wel

God wel?’ tot ‘is het werkelijk waar dat God

vandaag, maar ze denken niet na over

mij kan gebruiken?’ en eigenlijk alles wat

‘waar zou ik iets kunnen betekenen?’, over

daartussen zit.”

de kansen en over wat de dag zou kunnen

Marianne: “Dat is ook niet zo vreemd, want

brengen. Maar dat is ook de samenleving.

juist in de adolescentiefase ga je vragen stellen

We zijn verleerd om naar de ander te kijken,

over wie je bent, wat je wilt, over zingeving.

omdat we te druk zijn met ons eigen leven.

Je wilt voor jezelf ontdekken wat je met het

We zien wel wat de dag ons brengt en dat

geloof van je ouders kunt of wilt.”

bekijken we van moment op moment.”

David: “Ik ben nu zo’n 15 jaar verbonden

David: “Het grootste verschil met toen ik

met de EH en als ik kijk naar de afgelopen

opgroeide, is de druk om een succes van

periode, dan durf ik de conclusie te trekken

benoemen, help je ze bij het hebben van een

je leven te maken, om een ‘hoera’-leven

dat de vragen nu veel meer gaan over

realistische blik. Want 100 studies tegelijk is

te hebben. Dat wordt nu heel erg op de

geloofservaring dan geloofskennis. Het is

natuurlijk absurd. Voor heel veel jongeren

schouders van jongeren gelegd. Ik herken dat

voor jongeren belangrijker geworden om te

geldt dat ze veel gaven en talenten hebben

helemaal niet van toen ik ging studeren. Het

weten hoe het werkt dan hoe het zit. Toen

gekregen en dat ze heel veel mogelijkheden

was op een gegeven moment: ‘dat ga ik doen’

ik in die leeftijdsfase zat, begon het juist

hebben. Ik hoop onze studenten bij te

en vervolgens nog: ‘waar ga ik dat studeren?’”

bij Bijbelkennis. Ik wilde de Bijbel snappen

mogen brengen dat dat wat je kiest niet het
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voordat ik überhaupt ging nadenken over de

belangrijkste is. Het gaat om het besef dat

EN JE HERKENT DIE DRUK VOOR

vraag wat ik daar dan mee ging doen.”

je dienstbaar kunt zijn op welke plek je ook

JEZELF OOK NIET?

Marianne: “De gedachte is tegenwoordig ook

komt. Je kunt zinvol bezig zijn voor de mensen

David: “Nou, het zou niet helemaal eerlijk zijn

dat God misschien wel niet bestaat, wanneer

om je heen, of dat nou bijvoorbeeld in de

om dat te zeggen. Ik heb daar ook last van. Ik

je niks voelt.”

zorgverlening of in het bankwezen is.”

heb pas een nieuwe telefoon gekocht en dat

David: “Of de gedachte: ‘het geloof is niet

vond ik best moeilijk. Ik had een prijsklasse

voor mij’. Hoe vaak ik wel niet de vraag

IS DIT HERKENBAAR VANUIT JOUW EIGEN

bepaald en daar wilde ik niet van afwijken,

moet stellen: ‘is het waar omdat je het

STUDIETIJD?

terwijl ik voor iets meer wel een nog betere

voelt of omdat het waar is?’. De vraag ‘ben

Marianne: “Toen ik ging studeren, was

telefoon zou kunnen hebben. Ik betrapte

ik getrouwd omdat ik me getrouwd voel?’

studiekeuze niet zo’n heel groot ding. Het was

mezelf er op dat ik er best lang over deed

kunnen studenten snappen. Maar als ik

toen ook allemaal relaxter. Tegenwoordig is

om te besluiten dat dit het best past bij wat

dat dan naar het bestaan van God vertaal,
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INTERVIEW

goed gevoel. Maar het is een indicatie. Durf
te bevragen waarom je dat voelt en durf
daarmee ook te relativeren.”
David: “Datzelfde geldt voor je geloof. Durf het
te bevragen en verzamel argumenten waarom
je gelooft. `Hoera, het is vandaag’ gebaseerd
op gevoel is leeg, maar als je het kunt zeggen
vanuit een diepere laag, van wat daaraan ten
grondslag ligt, dan krijgt het betekenis.”
Marianne: “Ik zou ooit nazorg verlenen op
een christelijk festival, maar ik bevond me
op dat moment opeens in een geloofscrisis.
Ik twijfelde over het bestaan van God en dat

“WAAR JE GOED IN BENT,
GEEFT JE OOK VAAK EEN
GOED GEVOEL. MAAR
HET IS EEN INDICATIE.
DURF TE BEVRAGEN
WAAROM JE DAT VOELT
EN DURF DAARMEE OOK
TE RELATIVEREN.”

Sterker christelijk getuigenis
in de samenleving?
STUDEER THEOLOGIE

was zo’n overweldigend, angstig gevoel. Ik
kreeg op een gegeven moment gelukkig de

EN VORM JE DENKEN,

moed om er met anderen over te praten en

SPREKEN EN GELOOF

op die manier kon ik argumenten verzamelen

Kom naar de

waarom God er wel was. In mijn leven is
dat een groeiproces geworden, want op

achtergronden, maakt het alleen maar meer

momenten dat ik geconfronteerd word met

verrijkend en boeiend. Soms stellen studenten

bijvoorbeeld het lijden, dan overkomt me

vragen waar andere studenten nog nooit bij

dat gevoel nog steeds. Maar ik kan inmiddels

stil hebben gestaan.”

terugvallen op een basis en de momenten van

Marianne: “De onderwerpen die we met hen

twijfel zijn korter geworden.”

behandelen, houden jezelf ook scherp. Ik

OPEN DAG
op 4 november
of 2 december

word er bij bepaald dat ik niet mijn imago
of status ben, en dat ik niet mijn leven kan

David: “Ik geef onder andere het college

maken. Ik moet iedere keer weer teruggaan

`bestaat God?’ De vraag of God te bewijzen

naar God. Hij is het begin en Hij is Degene die

is, beantwoord ik dan met `nee’. Je merkt dat

in mij werkt.”

het dan steeds stiller wordt in de collegezaal.

David: “Wat ik nu hier op de EH mag doen,

Op een gegeven moment komt dan de vraag:

bevat alles wat ik belangrijk vind: liefde voor

‘Zou het mogelijk zijn dat u zich vergist en dat

God en liefde voor mensen en het bij elkaar

God dus niet bestaat?’ Dan is mijn antwoord:

brengen van alle aspecten van het leven.”

‘Ja, dat kan zo zijn. We kunnen alleen het

Marianne: “Dat samenbrengen is ook

waarneembare bewijzen.’ Maar ik zeg er

belangrijk voor hun studiekeuze, als ik dat nog

daarna wel bij: ‘Maak je geen zorgen, natuurlijk

even mag noemen. De opleiding die je kiest, je

bestaat Hij wel’. We houden van vragen, maar

studievaardigheden en houding hebben alles

– en dat is het mooie van de EH – we doen dat

te maken met gaven en talenten, ontwikkeling

in een veilige omgeving. Ik ben niet gelukkig als

en discipelschap. Heel vaak is het zo dat je de

ik iemand met vragen aan het twijfelen breng

discipline op kunt brengen, wanneer je een

over het geloof, maar ik stel ook de vragen die

doel hebt. Je studie volhouden is soms een

vanuit de wereld op hen afkomen en waarvan

opgave en hoe doe je dat? Dat aspect speelt

we een taak hebben om hen daarop voor te

net zo goed bij het geloof. Op de EH geven

bereiden. De vragen zijn soms noodzakelijk

we studenten handvatten om dingen te laten

om door te dringen tot de kern. Als je gaat

beklijven. Dat is een proces van vallen en

begrijpen dat je het bestaan van God niet – in

opstaan en dat mogen ze hier in alle veiligheid

wetenschappelijke zin – kunt bewijzen, ontdek

oefenen.”

je het belang van openbaring.

David: “De EH is een bijzondere plek. Ik

Het feit dat we over deze onderwerpen

ken geen andere plek waar de dingen

kunnen praten en dat we dat doen

van het leven en denken zo geïntegreerd

met studenten vanuit verschillende

samenkomen. Daar moeten we zuinig op zijn.”

‘hoe je denkt over de ouderdom van de aarde, is voor veel mensen
bepalend voor hoe ze over God denken...en over zichzelf.’

Paperback, 240 pag, ISBN: 978-90-5999-1217

HOE HELP JE STUDENTEN HIER VERDER MEE?

€12,50

Hoe zit het met...? is een nieuwe serie van Uitgeverij Gideon rondom de thematiek
van schepping en evolutie. De boeken worden geschreven door Gert-Jan van
Heugten (Weet Magazine & WaaromSchepping), voorzien van aansprekende
illustraties door Arjen Niezen (Cartoonsenzo & Gideon) en zijn uitstekend
geschikt voor gebruik op scholen en in jeugdgroepen. Het eerste deel heeft als
thema: De ouderdom van de aarde. Want... hoe je denkt over
de ouderdom van de aarde, is voor veel mensen bepalend voor hoe ze over God
denken... en over zichzelf.
Ken Ham, directeur van de organisatie Answers in Genesis, zei ooit: 'Hét grote
verschilpunt tussen schepping en evolutie is de factor tijd'. Tot de 18e eeuw
geloofden de meeste mensen, op basis van Bijbelse gegevens, in een jonge
aarde van maximaal 10.000 jaar oud. Tegenwoordig gaan evolutionisten uit van
een ouderdom van 4,54 miljard jaar. Dat betekent dat in de afgelopen 300 jaar de
aarde meer dan 400.000 keer ouder is geworden. Hoe is die gedachte ontstaan?
Welke dateringsmethoden zijn er om de ouderdom van de aarde te berekenen?
Wat vertellen sporen van menselijk leven ons over hoe oud de aarde is? Hoe sterk
zijn de papieren van een jonge aarde eigenlijk of wordt het tijd dat we als
christenen onze visie door de wetenschap laten bijstellen? Lees De ouderdom
van de aarde en oordeel zelf.

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
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GIDEON

INTERVIEW

tekst: Onno Visser, foto: Marieke Mulder

HET HOEFT
ALLEMAAL NIET
PERFECT TE ZIJN
Roos uit het Noord Hollandse Broek op Langedijk besloot vlak voor de
zomervakantie om zich aan te melden voor het Basisjaar. Waarom eigenlijk?
Wat hoopt ze uit dit jaar te halen? Wat zijn haar ervaringen tot nu toe? En wat
zegt het jaarthema `Hoera, het is vandaag’ haar?
“Ik heb eigenlijk twee goede redenen om de EH

en de literatuur hebben zoveel inhoud. Ik heb er

te doen. Allereerst omdat ik nog niet weet wat

echt heel veel aan.”

AGENDA/NIEUWS

DONDERDAG 26 NOVEMBER
19:00-21:30 uur
Voorlichting

DONDERDAG 18 MAART
16:00-21:00 uur
Ouderavond EH-Traject

Opgeven kan via www.eh.nl/voorlichting

Opgeven kan via info@eh.nl

VRIJDAG 8 JANUARI
10:00-16:00 uur
Open dag

VRIJDAG 26 MAART
Oud-cursistendag
Opgeven kan via info@eh.nl

Opgeven kan via www.eh.nl/voorlichting

Dinsdag 30 maart 08:45-16:30 uur
Meeloopdag

DONDERDAG 14 JANUARI
08:45-16:30 uur
Meeloopdag

Opgeven kan via www.eh.nl/voorlichting

Opgeven kan via www.eh.nl/voorlichting

DINSDAG 2 FEBRUARI
Start EH-Traject
ZATERDAG 6 MAART
10:00-16:00 uur
Open dag

De genoemde tijden en activiteiten zijn onder

Opgeven kan via www.eh.nl/voorlichting

actuele berichten.

voorbehoud van de ontwikkelingen m.b.t. het
coronavirus. Houd onze website in de gaten voor

ik straks ga studeren. Ik zou heel graag willen
ontdekken wat bij mij past. Zoals ik er nu tegen

Wat zegt het jaarthema `Hoera, het is vandaag’ jou?

aankijk zijn daarbij twee zaken heel belangrijk: het

“In mijn ogen is dat in het nu leven. Niet te veel of

moet iets creatiefs en iets met inhoud zijn.”

te angstig naar de toekomst kijken, maar tevreden

Het beste
van de TUA
in één master

zijn met het nu. Het hoeft allemaal niet perfect te
VAST VERTROUWEN

zijn.”

“Mijn tweede reden is dat ik van Jezus houd en
graag meer wil leren over Hem. Ik ben op zoek naar
een vast vertrouwen en dat ik daardoor in staat
ben om dingen meer los te kunnen laten. Die twee
dingen komen op de EH samen. Ik ben benieuwd
naar wat God voor mij in petto heeft en zie erg uit
naar wat dit jaar mij gaat brengen.
Op persoonlijk gebied hoop ik meer van mijn
talenten te ontdekken en op de een of andere

Theologie die relevant is
voor je werk

Hoe ver wil
je komen?

Master Herbronning
Gereformeerde Theologie

manier met meer ontspanning in het leven te
staan. Ik zou me wat dat betreft graag vrijer willen
voelen.”
OVERTREFFEN
“De eerste weken overtreffen mijn verwachtingen,

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.

serieus. Ik had eerlijk gezegd een beetje verwacht
dat er veel mensen zouden zijn die zich nog

www.lansigt.nl

afvroegen ‘bestaat God überhaupt wel?’ en geen
relatie met Hem zouden hebben. Ik was bang dat
dat een soort belemmering voor mijn zoektocht
naar verdieping zou zijn, maar dat is niet zo. Het is
niet dat die studenten er niet zijn, maar de colleges
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Vestigingen
Alphen aan den Rijn
Ridderkerk
Gouda

Deeltijd

Interdisciplinair: interactie tussen
de theologische disciplines en jouw
beroepspraktijk
Toelating: minimaal WO-bachelor
nodig, vraag naar de voorwaarden

Programma met keuzemodules
•
Het hart van de gereformeerde
theologie
•
Bijbellezen in de 21e eeuw
•
Christelijke wijsheid in praktijken
van leiderschap
•
Vrijheid, recht en gerechtigheid

60 EC in 2 of 4 jaar

www.tua.nl
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EH-TRAJECT

tekst door Onno Visser

EEN STEVIGE BASIS
VOOR JE TOEKOMST

EH-BASISJAAR

tekst door Onno Visser

DE EH IS LEVENSVERANDEREND

Robert begon als sportdocent op een basisschool terwijl hij nog aan het

Stephan uit Vleuten volgde afgelopen jaar het Basisjaar. Hij was 16 jaar toen

afstuderen was. Helaas raakte hij overspannen en na een lastige periode

hij slaagde voor zijn havo-examen en vond zichzelf nog erg jong om te gaan

volgde hij afgelopen jaar het EH-Traject.

studeren.

“Ik vond het lastig om grenzen te stellen en voor

hebben te maken met keuzes en dat vond ik lastig.

“Ik wilde een tussenjaar nemen. Ik overwoog

mijn gevoel werd ik in het diepe gegooid. Ik legde de

Het gaat nu steeds beter omdat ik prioriteiten durf te

om naar het buitenland te gaan en daar

lat voor mezelf ook wat hoog. Door de combinatie

stellen.”

evangelisatiewerk te gaan doen. Ook voor mezelf,

van mijn persoonlijkheid en werkomstandigheden

want ik dacht op die manier verder te groeien

werd het niet echt een leuke periode en ik raakte

ALTERNATIEF PROGRAMMA

in mijn geloof. In mijn oriëntatie heb ik ook een

overspannen. Ik kwam een periode thuis te zitten.

“Ik was wat ouder dan de gemiddelde Trajectstudent

meeloopdag van de EH gevolgd en ik ontdekte voor

Met behulp van een praktijkbegeleider en veel

en had mijn studie al afgerond. Daarom heb ik een

mezelf allerlei redenen om het Basisjaar te doen.

gesprekken werd ik tot stilstand gebracht en kwam ik

alternatief programma doorlopen met het oog op

De EH vinkte alle criteria af die ik zocht in een

er gelukkig weer snel bovenop. Maar de vraag diende

beroepskeuze in plaats van studiekeuze. Inmiddels

tussenjaar en het buitenland verdween steeds meer

zich aan: ga ik weer terug naar mijn baan of niet?

ben ik begonnen als sportdocent op een school in

op de achtergrond.”

Wat is mijn toekomst? Mijn moeder kwam met de

Groningen. De EH is een absolute aanrader wanneer

suggestie om eens te kijken of de EH wat voor mij was

je op zoek bent naar wie je bent, naar je identiteit.

VRIJHEID

en dat ben ik toen gaan onderzoeken. Ze bleek gelijk

Het EH-Traject heeft voor mij een stevige basis gelegd

“Het onderwerp wat voor mij echt een ding was, was

zoals ik had verwacht, maar in de opleiding kwam

te hebben.”

voor de toekomst. Ik heb kunnen nadenken over het

‘christelijke vrijheid’. Op mijn 15e heb ik belijdenis

het sociale aspect minder naar voren en socialiteit

leven dat voor me ligt.”

van mijn geloof gedaan en dat was - uiteraard - een

is wel een van mijn kernkwaliteiten. Daarom heb ik

heel bewuste keuze. In de praktijk vond ik het echter

besloten om Facility Management te gaan studeren,

ONTWIKKELEN
“Op de EH kon ik aan mezelf werken en dat wilde ik

WAT ZEGT `HOERA, HET IS VANDAAG –

lastig om mijn geloof vorm te geven en er mee aan

vooral door het aspect dat ik me in dit vakgebied kan

ook heel graag. Er miste wat vuur in mij: een bepaald

OVER LEVEN MET ZIN’ JOU?

de slag te gaan.

richten op andere mensen.”

plezier in de dingen die ik deed. Daar was ik naar op

“Als ik aan zinvol leven denk, gaan mijn gedachten

zoek. Ik wilde weer dichter bij God leven. Vroeger

uit naar een boek waar ik nu in lees, ‘De kracht van

Ik dacht altijd dat het geloof m’n vrijheid zou

VERSCHIL TE MAKEN

had me dat veel gebracht en had ik daar altijd veel

kwetsbaarheid’. Door dit boek kom ik er opnieuw

beperken omdat je allerlei regels, verplichtingen en

“De EH heeft een proces van nadenken, leren en

hoop en energie uit geput, maar mijn studententijd

achter dat een zinvol leven niet gaat om succesvol

verwachtingen had waaraan je moest voldoen. Op de

onderzoeken in werking gezet. Antwoorden krijg

was niet echt de periode waarin ik het dichtst bij God

zijn. Het is juist de kwetsbaarheid die ons moedig

EH heb ik geleerd dat het geloof veel meer is en veel

je niet met de paplepel ingegoten, maar iedere keer

leefde. In de periode dat ik overspannen was, voelde

maakt. Dat we om hulp vragen als dat nodig is. Een

dieper gaat. En ook hoe ik daar voor mezelf mee om

word je opnieuw uitgedaagd om met allerlei vragen

ik God juist wel en dat gaf me veel kracht.”

zinvol leven gaat juist over verbondenheid en hoe wij

kan gaan. Ik heb ontdekt dat het Gods intentie is om

zelf aan de slag te gaan. Het is zo levensveranderend,

in onze kwetsbaarheid er voor elkaar kunnen zijn.”

mij het beste leven te geven dat er is.”

omdat je een enorme ontwikkeling doormaakt.
Ik had al het besef dat ik niet met de massa wilde

IDENTITEIT
“Het belangrijkste dat ik op de EH heb geleerd, is

BIJBELKENNIS

meegaan, maar ik wist niet hoe ik dat moest doen.

waar mijn identiteit ligt. Ik ben niet afhankelijk

“Voor de EH had ik redelijk wat Bijbelkennis, maar

De EH heeft me handvatten gegeven om met mijn

van wat ik heb of doe of van wat anderen van mij

daar is tijdens het Basisjaar nog meer bij gekomen.

leven verschil te maken.”

vinden. Ik ben een geliefd kind van God. Het zijn

Het geloof is geen bijzaak meer in mijn leven. Ik wil

woorden die ik ken en vaker heb gehoord, maar het

niet alleen leven met God, maar ook voor God. Dat

WAT ZEGT `HOERA, HET IS VANDAAG –

is echt een proces om je dat toe te eigenen. Om dat als

had vervolgens ook invloed op mijn studiekeuze.”

OVER LEVEN MET ZIN’ JOU?

waarheid voor mijn leven te nemen.
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“Dan denk ik aan: ‘elke adem met een glimlach’. Het

Op de EH heb ik mijn passie teruggevonden en dat

KERNKWALITEITEN

is voor mij het perspectief van hoe ik in het leven

krijgt steeds meer gestalte in mijn leven. Voor de EH

“Aanvankelijk wilde ik Security Management doen.

mag staan. Daarmee wil ik niet zozeer de negatieve

worstelde ik met het verschil tussen `Wat moet

De reden was dat ik erg geniet van aspecten rondom

dingen wegpoetsen, maar het is het vertrouwen dat

ik doen?’ en `Wat zou ik willen doen?’. Die vragen

veiligheid en beveiliging. De open dag was precies

God de wereld en mijn leven in Zijn hand heeft.”
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M-ROUTE

tekst door Onno Visser

ONTDEKKEN WAT
GOD WIL DAT IK DOE
Op 8 september is de M-Route van start gegaan. Een nieuwe opleiding van de
EH, speciaal voor jongeren met een mbo-diploma en eentje die zij naast hun
werk kunnen volgen. In de M-Route worden thema’s als persoonlijke ontwikkeling en geloofstoerusting direct gekoppeld aan de persoonlijke (werk)situatie.
Lotte (18) uit Vlissingen behoort tot de eerste groep studenten die deze unieke
opleiding volgt.
“Ik deed de opleiding Onderwijsassistente maar
halverwege het eerste jaar switchte ik naar
Maatschappelijke zorg. Ik bleef zitten en toen ik het
jaar overdeed, dacht ik regelmatig `dat weet ik al’.
Het was allemaal niet echt motiverend voor mezelf
en uiteindelijk maakte ik opnieuw een switch naar
Dienstverlening. Die opleiding had meer praktijk, er
waren kleinere klassen en de lessen waren korter.
Maar ook daar had ik niet het idee dat ik op mijn
plek zat.
Momenteel werk ik achter de balie van een
verzorgingstehuis in Middelburg. Mijn moeder wees

WELKOM OP DE CHE

me op een advertentie van de M-Route in het RD
en zodoende ben ik gaan kijken of de EH wat voor

Of je nou op zoek bent naar een voltijdopleiding of je aan het

mij was. Ik heb het ook met mijn mentor op school

oriënteren bent op een deeltijdstudie, wij helpen je graag verder om
de juiste keuze te maken. Meld je aan voor een voorlichtingswebinar
en proef de sfeer tijdens een Open Dag op onze locatie in Ede.

besproken en het leek ons een goede stap voor mij.
Soms vind ik de toekomst zwaar. Ik sta aan het begin
van mijn leven en ik heb het idee dat mijn studiekeuze
perfect moet zijn. Het moet passen bij wie ik ben, ik
moet mijn passie erin kwijt kunnen en ik wil het leuk
vinden. Soms zou ik willen dat ik dat hele proces van
keuzes maken al achter de rug had, maar ja, dat gaat
natuurlijk niet.
Ik hoop dat ik op de EH een goede opleiding vind. Dat
vind ik belangrijk omdat de opleiding voor mijn gevoel
een groot deel van de rest van mijn leven bepaalt. Ik
weet ook wel dat er altijd iets kan gebeuren en dat je
in het leven ook nog een andere kant op kunt gaan,
maar toch. Wat ik het allerbelangrijkst vind, is om te

OPEN DAGEN
VOLTIJDOPLEIDING
7 NOVEMBER 2020
10.00 - 15.00 UUR

DEELTIJDOPLEIDING
14 NOVEMBER 2020
10.00 - 15.00 UUR

/

Voltijd bachelors

/

Post-hbo’s

/

Deeltijd bachelors

/

Cursussen

/

Associate degrees

/

Trainingen

/

Masters

/

Maatwerk

ontdekken wat God wil dat ik ga doen. Vragen over het
geloof heb ik altijd heel interessant gevonden en ik ben
blij dat hier tijdens de M-Route veel ruimte voor is.”

Volg ons op @dehogeschoolede
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TUIN VAN VERBINDING

door Gerard Bijkerk, projectleider van de EH Tuin

VERNIEUWDE EH TUIN IS EEN TUIN VAN VERBINDING

GEVEN DOOR
TE DELEN
METAMORFOSE

Dat kan vervolgens tot sociale eenzaamheid

De Tuin van de EH onderging afgelopen

leiden. De EH heeft daarom de EH Tuin ook

voorjaar een totale metamorfose. Er stonden

opengesteld voor de wijk om zo contact

veel bijzondere bomen in, maar die waren

te leggen met deze directe omwonenden.

na 30 jaar uitgegroeid tot een bos, waarin

Daarmee is de EH Tuin de verbinding tussen

de bomen elkaar verdrongen. Er ontstond

jongeren en ouderen in de wijk!

ook een verlangen om de grote tuin meer te
benutten voor de studenten, zodat ze in de

NIEUWE KANSEN DOOR

tuin hun pauzes konden doorbrengen, mooie

VERBINDING: ONTMOETINGSPLEK

gesprekken konden voeren en zelfs onderwijs

Door de ‘EH Tuin van Verbinding’

konden krijgen, zoals tutoruren.

kunnen ouderen en studenten elkaar
spontaan ontmoeten in de pauzes en na

UITREIKEN NAAR DE WIJK

de lesuren, maar de EH organiseert ook

Zo’n grote tuin als groene oase in een

ontmoetingen vanuit het lesprogramma. In

stadswijk is eigenlijk een uniek bezit, te

de nieuwe EH Tuin houden we thematische

midden van de hoogbouw. Veel senioren

generatiegesprekken. In juni gingen die

wonen om ons heen, in een appartement

over ‘Wat is vrijheid voor jou?’ in het kader

zonder tuin met meestal een klein balkon. In

van 75 jaar bevrijding van Nederland. Van

de afgelopen jaren zijn de voorzieningen voor

deze gesprekken hebben we video-opnames

deze ouderen ook steeds minder geworden.

gemaakt, deze kunt u bekijken op:
www.eh.nl/tuinvanverbinding

BEKIJK
DE VIDEO!

SAMENWERKEN MET NIEUWE PARTIJEN
Voor de ontwikkeling van de tuin had de EH
niet direct het geld voorhanden. Door de tuin
te delen met onze omgeving, veranderde het
karakter van de tuin in een buurtvoorziening.
Daarmee kreeg het een gemeenschappelijk
doel, waaraan meerdere nieuwe partijen
wilden meehelpen: de gemeente Amersfoort,
de woningcorporatie van de senioren en
ook diaconale fondsen. Daarnaast zijn
enkele bedrijven uit ons bedrijvennetwerk
van beslissende hulp geweest. Zij stelden
hun materieel, expertise en menskracht
beschikbaar. Ook studenten, oud-studenten
en vrijwilligers uit de wijk hebben zich voor
dit project ingezet. Dank aan iedereen die zich
heeft ingezet voor deze prachtige tuin.
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ZO’N GROTE TUIN
ALS GROENE
OASE IN EEN
STADSWIJK IS
EIGENLIJK EEN
UNIEK BEZIT, TE
MIDDEN VAN DE
HOOGBOUW.
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FINANCIËN

Maarten Lootens, hoofd bedrijfsvoering a.i.

Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft,
brood eet waarvoor u moet zwoegen:
de Heer geeft het Zijn beminde in de slaap.

GEBEDSPUNTEN

HSV Psalm 127:2

Danken voor:

LEVEN IN
AFHANKELIJKHEID

• Het enthousiasme waarmee medewerkers
en studenten aan het nieuwe cursusjaar zijn
begonnen

• De mogelijkheid dat we het grootste deel van
het programma in ons eigen gebouw kunnen
aanbieden. Dus ook dank voor de huisvesting
en de vele mogelijkheden die deze biedt

• Een blijvende en trouwe achterban die
TERUGBLIK Terugkijkend

op het school- en verslagjaar 2019-2020,

meebidt en het werk financieel mogelijk
maakt.

mogen we met dankbaarheid constateren dat we ruim € 1.057.000
mochten ontvangen. Ten opzichte van ons doel van € 1.035.000
beleven we dat als ‘milde voorziening in dat wat nodig is’ van Hem die

Bidden voor:

het zijn beminden geeft, terwijl zij slapen. We zijn dankbaar dat u zich

• De vernieuwing van ons denken en geloven,

daarbij liet inschakelen.

waardoor we geestelijk fris blijven, groeien
en bloeien zoals de ranken aan de wijnstok.
Dat betekent ook open staan voor het

COVID-19

we leven in afhankelijkheid. Hopelijk bemoe-

snoeiwerk dat zal moeten gebeuren, dat

De wereldwijde verspreiding van het COVID-19

digt dat vers u, als de maatregelen om het virus

soms pijnlijk is om te ondergaan, maar dat

virus leidde tot vele maatregelen die van ons

te beteugelen u persoonlijk raken of dreigen te

extra uitgaven vragen.

raken. Ons zwoegen maakt ons niet rijk of arm.

De uitwerking van de maatregelen heeft het

Ik hoop dat u er niet minder om slaapt!

leven, dat wij als normaal beschouwden, onder

verdere ontwikkeling mogelijk maakt

• Bescherming tegen COVID-19 en bidden voor
wijsheid en doeltreffendheid in maatregelen
groting te kunnen bieden, maar een eerste

als we ermee te maken hebben/krijgen met

een vergrootglas gelegd. Dat heeft velen van

SCHOOLJAAR 2020-2021

schatting van wat we verwachten aan

betrekking tot medewerkers/studenten en

ons aan het denken gezet over hoe we leven

We zijn dankbaar voor de studenten en cur-

inkomsten nodig te hebben is een bedrag

hun familie en verdere omgeving

en met de schepping omgaan.

sisten die we ook dit schooljaar weer op de EH

van € 1.100.000.

Ook op de EH brengt dit ons ertoe om nog

mochten verwelkomen: 98 voor het Basisjaar

Dat is best fors meer dan vorig jaar. We

in Gods werkplaats – zoals we de EH vaak

bewuster keuzes te maken als het gaat om

en 31 voor de cursus Persoonlijke Ontwik-

hebben er vertrouwen in dat onze God ook

noemen – voortgang te doen vinden. Daarbij

duurzaamheid. Zo vindt u voortaan per jaar

keling. We vinden het heel bijzonder dat er

dit jaar weer ruim en mild voorziet in dat

denken we aan kerken, particulieren en

minder magazines op de mat. En als het even

zich voor onze nieuwe opleiding, M-Route,

wat nodig is om Zijn opdracht te kunnen

kan, doen we de verspreiding per e-mail.

8 studenten hebben aangemeld. Als we de

uitvoeren.

Mocht u deze digitale nieuwsbrief willen ont-

behoefte goed inschatten, dan kan deze nieuwe

meer en meer mensen er bekend mee

vangen, dan kunt u zich daarvoor inschrijven

opleiding verder uitgroeien, door onder andere

raken en er de noodzakelijke geestelijke en

via eh.nl/email.

meer bekendheid.

financiële draagkracht is voor de opdracht

We doen er alles aan om zo min mogelijk on-
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Intern willen we ons energieverbruik vermin-

derwijs ‘op afstand’ te geven en zoveel moge-

deren: we maken een begin met de vervanging

lijk in ons gebouw. Het ‘nieuwe normaal’ voor

van onze TL-verlichting door LED-lampen in

ons gebouw is dat we graag ‘open zijn als nooit

de komende jaren. We spreiden dit uit over een

eerder’, want aanpassingen zijn nodig om aan

aantal jaren. Dit is een relatief dure vervanging

de geldende richtlijnen van de overheid te

en we kunnen niet alles in één keer doen.

voldoen.

Bovenstaand psalmvers bepaalt ons erbij dat

Het is nog te vroeg om u een uitgewerkte be-

• Nieuwe financiële impulsen om het werk

bedrijven bijvoorbeeld

• Een goed geluid over de EH in dit land zodat

die wie hebben

WILT U DE EH OOK
STEUNEN?
Dat kan via de bijgevoegde
acceptgiro of via

• Bekendheid met het EH Traject
(start 1 februari 2021) als mogelijkheid bij
studenten die dreigen vast te lopen in
hun studie of leven.

vriendenvaneh.nl
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DIGITAAL OP DE HOOGTE
BLIJVEN VAN HET LAATSTE
NIEUWS VAN DE EH,
INSPIRATIE EN MEER?
LAAT UW E-MAIL ADRES
ACHTER OP:
EH.NL/EMAIL

EH.NL

EH

Evangelische
Hogeschool
Amersfoort

