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NET Foundation biedt voorgangers en
gemeenteleden in gesloten landen en in
afgelegen gebieden de mogelijkheid om via
online theologisch onderwijs toegerust te
worden voor het werk in Gods Koninkrijk.

voorgangers wereldwijd toerusten

Eerst naar de haven!
Afgelopen week ontmoette ik Alberto. Een grote donkere
man met de littekens van een scherp mes op zijn gezicht
en armen. Opgegroeid in een afgelegen gebied in
Ecuador, waar zijn vader hem en zijn moeder alleen had
achtergelaten. Zijn leven verliep zoals het bij de meeste
jongeren in situaties van armoede en gebrokenheid
verloopt: meisjes, feesten, stelen, drugs, misdaad,
gevangenis. Het laatste tot twee keer toe. Eerst negen
maanden, de tweede keer ruim een jaar. Maar het was het
beste moment van zijn leven, want daar hoorde hij vanuit
het Evangelie voor het eerst over de liefde van Jezus.
Nu is hij twintig jaar verder, 51 jaar oud en voorganger
van een grote gemeente. Op zondag komen zijn
gemeenteleden samen in de kerk, door de weeks doen ze
dat op twintig verschillende plekken, zodat de ongelovige
buurman en buurvrouw geen hoge drempel over hoeven
als zij ook uitgenodigd worden. Samen rijden we door de

achterstandwijken van zijn stad. Op de hoeken van de
straten zitten nog veel ‘Albertos’. Het is tijd om terug te
gaan in verband met afspraken. ‘Eerst nog even naar de
haven’, zegt Alberto. Want naast het havengebied ligt de
ingang naar een groot afgesloten terrein, de gevangenis.
‘Hier wil ik elke week even naar toe om mezelf blijvend te
herinneren aan de grote genade en liefde van God.’
Steeds terug naar de Haven, om van daaruit blijvend God
te dienen. Dank je wel Alberto, voor deze betekenisvolle
autorit!
Hartelijke groet,
Raymond Warnaar
directeur

Een Palestijn die Jezus volgt

Samuel Raju: aan de Heere
opgedragen

Palestijns gebied
Anton Deik is geboren in
Jeruzalem als Palestijn in
een rooms-katholiek gezin.
Als kind was hij ‘religieus’,
een priester hielp hem met
Anton deik
het lezen van het Nieuwe
Testament. Toen hij student was, liet hij het geloof achter
zich. Zijn beste vriend was moslim en zelf kwam Anton
onder de indruk van de leer van de new age. Op een dag
kwam hij op het punt dat
hij dacht: Ik ben gelukkig;
waar is nu de God van
mijn jeugd; iedereen kan
god zijn. Op datzelfde
moment ervoer hij het
tegenovergestelde,
voelde hij de liefde
van de Heere God op
een overweldigende
manier. Hij ‘zag’ het
kruis voor zich en kreeg
de gedachte dat God
hem zo lief had dat de
Heere Jezus voor hem
Bethlehem Bible College
heeft willen sterven. Hij
kwam tot geloof en had
daarna als wens om de Heere God fulltime te dienen.
Na het afronden van zijn IT-opleiding reisde Anton naar
verschillende plaatsen, volgde een theologiestudie aan
de London School of Theology en kwam in maart 2014
naar de BBC (Bethlehem Bible College), waar hij nu
leidinggeeft aan het e-learning programma.

India
Samuel Raju is de
jongste zoon in een
Mevrouw Raju met twee zoons
domineesgezin. Zijn
ouders zijn van oorsprong hindoe. Toen zijn vader, in dienst
van het leger, bijna verdronk, hoorde hij een stem: ‘I will
save you.’ Het leidde tot zijn bekering en tot een roeping tot
predikant. Nadat twee kinderen van het echtpaar op jonge
leeftijd zijn overleden, werd Samuel geboren. De moeder
heeft het kind net als Hanna opgedragen aan de Heere.
Daarna werden nog twee jongens geboren: Luther Samuel
en Samuel Ruja. Samuel
Ruja is ‘onze’ Samuel en de
contactpersoon voor NET.
Samuel is inmiddels 25
jaar predikant. Sinds zijn
pensionering (op 45-jarige
leeftijd) is hij fulltime predikant
Gebouw van Crosspoint Ministries
en directeur van een weeshuis:
Crosspoint Ministries. Met hulp heeft hij een gebouw van
drie verdiepingen kunnen bouwen. Dit wordt gebruikt
voor kerkdiensten en er zijn een weeshuis (45 kinderen)
en school in gevestigd. Samuel heeft samen met lokale
evangelisten op 192 plekken een gemeente gesticht.
Hij is een gedreven man en geniet veel liefde en respect
van de kinderen en mensen om hem heen. Hij wil zo veel
mogelijk voor God doen. Zo is hij in de zomermaanden
ook betrokken bij evangelisatiebijeenkomsten waar tussen
de 3.000 en 10.000 mensen op afkomen. We hopen dat
Samuel online bij NET betrokken blijft en daarna de lokale
voorgangers en evangelisten op een praktische wijze kan
gaan toerusten. Tot Gods eer.

Meer nieuws van het veld
Het jaarverslag 2017 is beschikbaar. Kijk op de website voor de onlineversie of vraag er één aan bij
het kantoor (gegevens: zie colofon).
In Oeganda is (vanuit de RD-actie) de tweede DEL-conferentie gehouden over ‘Family
life’. Reacties van deelnemers: ‘Many said their confidence in preaching increased
because they learnt to prepare.’
In Egypte wordt − samen met dr. Jos Strengholt en in samenwerking met de koptische kerk − gewerkt
aan een onlinecursus over de Vroege Kerk.
Er waren diverse presentaties in Nederland, onder meer een vrouwenvereniging in
Dordrecht, waar veel betrokkenheid werd getoond, en de Eben-Haëzerschool in
Apeldoorn, waar een presentatie werd gegeven en de kinderen het collectegeld
bestemden voor NET Foundation.

Mooie start met online coach

Het werk in Latijns-Amerika

Deelnemers conferentie in Kenia

Deelnemers conferentie in Esmeraldas

Kenia, Afrika

Ecuador, Latijns-Amerika

In juni 2017 wordt het eerste contact gelegd met Eric
Ngala uit Kenia. Eric toont interesse in afstandsonderwijs
en ervaart de ontmoeting met de medewerkers van NET
als een gebedsverhoring. Afgesproken wordt om contact
te houden. Dat gebeurt. Eric volgt online de eerste
basiscursus van NET voor voorgangers en is gelijk
enthousiast. Er wordt een conferentie georganiseerd
in Bumala, de woonplaats van Eric in Kenia. De avond
voor de conferentie druppelen de gasten binnen: zo’n

Weid Mijn schapen. Dat was de opdracht voor Petrus,
zoals we kunnen lezen in Johannes 21. Deze opdracht
geldt ook voor de voorgangers van Esmeraldas, in
het Noordwesten van Ecuador. Een stad waarvan
de 300.000 inwoners voornamelijk een Afrikaanse
achtergrond hebben. Vijf procent van de bevolking is
christen en behoort tot een van de 150 gemeenten.
Slechts vijf tot tien gemeenten hebben een voorganger
die een theologische opleiding gevolgd heeft. Wat
waren Fabricio Medina en Raymond Warnaar
daarom blij en dankbaar dat er 72 voorgangers onze
toerustingsconferentie bezochten. Het thema was
‘Weid Mijn schapen’. Hoe moet dat? Wat betekent dit
voor het leven van de voorganger zelf? En voor zijn
gezin? Belangrijke vragen waar de Bijbel duidelijke en
praktische antwoorden op heeft.

Tijdens conferentie in Kenia

veertig deelnemers. Tijdens de eerste conferentiedag
wordt In drie sessies gesproken over de predikant als
herder, over de roeping van de voorganger en over zijn
geestelijke leven. De deelnemers zijn enthousiast en het
participerende karakter wordt als prettig ervaren. Ook
Eric Ngala neemt een les voor zijn rekening. Een van de
predikanten, ds. David Wafula Wanyonyi uit Kikale zegt:
‘This is the most provoking conference I have been part
of since I was born again.’
Online learning is voor veel participanten nieuw. Vooral
de oudere deelnemers geven aan dit echt tijd te moeten
geven, willen ze het voor de toekomst goed kunnen
gebruiken. Daarom is het mooi dat Eric Ngala, met
zijn jarenlange ervaring bij andere Bijbelscholen, kan
optreden als onlinecoach en contactpersoon van NET in
Kenia.

Over een halfjaar zal er een vervolgconferentie zijn over
het maken en houden van een preek. Ondertussen gaan
enkele conferentiegangers komende maanden naar
andere plaatsen in deze afgelegen provincie om het
geleerde ook daar door te geven. Deze broeders worden
online vanuit Nederland begeleid.
Voorafgaand aan deze conferentie bezocht Raymond
Warnaar samen met Edgar Baldeón de jaarlijkse
bijeenkomst van theologische partneropleidingen die in
hun landen (Ecuador, Mexico, Brazilië, Bolivia, Colombia)
studenten online begeleiden. Dit betreft studenten
die hiervoor een formeel bachelor of masterdiploma
ontvangen.
Sinds dit jaar ondersteunt NET de kerk wereldwijd op
deze twee manieren: informeel via lokale conferenties
met lekenvoorgangers en formeel met de inzet van lokale
opleidingen. Maar met hetzelfde doel: voorgangers en
gemeenteleden weiden in Gods Woord.

Ds. Vreugdenhil vraagt aandacht voor NET

Colofon

Graag wil ik het werk van NET Foundation van harte aanbevelen.
Deze stichting bereikt plaatselijke voorgangers in vaak nog jonge
kerken met digitale – en soms ‘face to face’ – toerusting. Door
afstand of kosten zouden zij de gewenste opleiding of theologische
verdieping anders moeten missen.
Zelf heb ik in de binnenlanden van Papua jarenlang inlandse
voorgangers opgeleid. Het niveau van een theologische universiteit
was te hoog voor deze eenvoudige broeders. Ik heb de vrucht
mogen zien van deze persoonlijke toerusting; God gebruikte het
Ds. Vreugdenhil
voor de uitbreiding van Zijn koninkrijk. Nu, ruim dertig jaar later,
leven we in het digitale tijdperk, dat ons uitdaagt om kloven te overbruggen en via
computer en internet ook voorgangers in rurale gebieden theologische vorming te
bieden. Van groot belang is dat dit onderwijs Bijbelgetrouw is. Ik denk daarbij aan de
gereformeerde belijdenis en Schriftopvatting.
NET Foundation bereikt kerkelijke voorgangers in gebieden waar een kerkelijke zending
of geloofszending niet komt. Daarom roep ik op tot royale steun in gebed en financiële
middelen.

NET Foundation
Laan van Westenenk 12
7336 AZ Apeldoorn
T. (055) 20 00 236
IBAN NL08 RABO 0126 930619
info@netfoundation.nl
www.netfoundation.nl

fTl
Bestuur:
Drs. Gert Nieuwenhuis, voorzitter
Dr. ir. Henk Kievit, penningmeester
Ir. Wim Hanekamp
Steven Middelkoop
Drs. Rens Rottier
Drs. Tineke van der Waal
Prof. dr. Mart-Jan Paul (adviseur)
Directie:
Ir. Raymond Warnaar
Redactie: NET Foundation
Beeld: NET Foundation
Ontwerp: By Xander

Theologische vorming door
NET Courses

NET is gestart met het aanbieden van
onlinecursussen met een coach vanuit NET. Het
verrassende is dat je als onlinecoach toch een
Giften zijn fiscaal aftrekbaar
goede band met je studenten kunt opbouwen
en elkaar via internet kunt leren kennen. Dit
gaat over landsgrenzen heen, met cursisten
uit Oeganda, Kenia en een Nederlander die in
Nigeria werkzaam is en met behulp van de cursussen dove voorgangers wil opleiden.

Online cursus over het huwelijk

Het is onderdeel van ons beleid geworden om partners of individuele belangstellenden, eerst zelf een cursus te laten volgen.
Door hen hierbij te coachen, ervaren ze dat goede begeleiding van grote betekenis is. Het is belangrijk te weten dat er iemand
beschikbaar is om je te helpen, te bemoedigen en positieve feedback te geven op de opdrachten.
De tweede cursus om docenten te interesseren en onlinecoaches op te leiden, draait alweer. Nu met deelnemers uit Ghana,
Kenia, Oeganda en Zambia. Het is mooi dat zij hierna in eigen land zelf voorgangers met deze cursussen gaan toerusten!

NET wereldwijd in 2018

Als kleine organisatie kunnen we niet de hele wereld bedienen. Daarom zetten we in 2018 de lijn door om te kiezen voor meer
NET-impact in bepaalde landen van een regio. In deze prioriteitsgebieden werkt NET intensief, samen met partnerscholen
of plaatselijke coaches, en er is regelmatig face to face of andersoortig contact. Daarnaast zijn er landen waar NET in het
verleden actief was of waar partnerscholen zelfstandig actief zijn. NET houdt hiermee contact en volgt er de ontwikkelingen,
zodat er zicht op en ruimte voor nieuwe initiatieven is. Dit zijn onze aandachtsgebieden. Wat voor ons prioriteitsgebied en wat
aandachtsgebied is valt te lezen in het jaarverslag 2017 (zie www.netfoundation.nl).

Helpt u mee wereldwijd Bijbelgetrouw onderwijs mogelijk te maken?

Uw gebed voor voorgangers en evangelisten wereldwijd die toerusting nodig
hebben voor hun werk in hun plaatselijke
gemeente.

Uw gift voor ons werk. Uw gift komt ten
goede aan het toegankelijk maken van
online Bijbelgetrouw onderwijs in LatijnsAmerika, Afrika en het Midden-Oosten.

Ondersteuning van een voorganger
per maand. Voor 5 euro per maand geeft
u een voorganger of evangelist toegang
tot online Bijbelgetrouw onderwijs. Draagt
u bij aan een goede opleiding, die tot zegen wordt voor een hele gemeente?

Uw eenmalige of periodieke gift kunt u storten op NL08 RABO 0126 9306 19 ten name van NET Foundation
of u kunt gebruikmaken van bijgevoegde acceptgirokaart. Hartelijk dank!

