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Op 17 september jl. studeerden maar liefst 88 studenten af aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo. Het was een
historisch moment: dit was de 150ste keer in de geschiedenis van het seminarie dat een groep studenten afstudeerde.
Misschien herkent u op de foto enkele gezichten van predikanten die in 2019 op bezoek waren in Nederland: helemaal rechts
op de achterste rij ziet u ds. Ragaai en als tweede van rechts op de voorste rij ds. Joseph. Sinds 1 augustus zijn zij collega’s op
het seminarie: ds. Ragaai is juniordocent systematische theologie en ds. Joseph juniordocent pastoraat. (Foto: ETSC)

Van scriptiezomer tot Hollandse winter
Nieuwerbrug, 16 december 2021

mentische onderwerpen (Zion in de
Psalmen, Gog in Ezechiel 38–39 en de
Afgelopen zomer zou ik verlof hebben arend in Deuteronomium 32) tot volgehad, maar vanwege de coronasitua- tooiing te brengen. Gelukkig met goed
tie ben ik toen in Egypte gebleven en resultaat: half september konden we
heb ik alleen digitaal (via filmpjes) een tevreden terugkijken op drie studenen ander gedeeld met enkele gemeen- ten die voor hun scriptie-examen waten in Nederland. Voor drie studenten ren geslaagd en zat voor mij een perikwam het wel goed uit dat ik het ode van intensieve begeleiding erop,
grootste deel van de zomer voor hen net op tijd voordat de nieuwe collegebereikbaar was: zij waren alle drie periode van start ging. Hieronder de
druk bezig om onder mijn begeleiding foto’s van de scriptie-examens via
hun masterscripties over oudtesta- zoom. Op de linkerfoto ziet u rechtson-

der Andrew, die mij al enkele jaren assisteert bij de colleges Oude Testament en dit komend voorjaar ook
weer hoopt te doen. Op de foto in het
midden ziet u rechtsonder ds. Gamil,
een van de predikanten die in 2019 op
uitnodiging van de GZB Nederland bezocht. Op de rechterfoto ziet u rechtsonder Bush, die dit najaar zijn studie
in Amsterdam vervolgde en komend
voorjaar voor een nieuwe Amerikaanse collega hoopt te vertalen bij een
keuzevak over Numeri.

Dit najaar hebben we onze colleges
nog grotendeels online gegeven. Voor
deeltijdstudenten die ver van Caïro
wonen en werken zijn die onlinecolleges ook los van corona een uitkomst,
maar de studenten van onze voltijds
predikantsopleiding missen het contact met elkaar en met de docenten dat
we normaal op het seminarie hebben.
Daarom hebben we hen in november
toch gevraagd vier weken naar Caïro te
komen om elkaar in levenden lijve te
ontmoeten (zie ook de foto op pagina
4). Gelukkig is het goed gegaan en zijn
er, voor zover bekend, geen onderlinge
coronabesmettingen geweest.
Voor de studenten van onze kleinschalige Engelstalige vervolgmaster
(dit jaar vooral predikanten in het gebied zo’n 200–300 km ten zuiden van
Caïro) zijn onlinecolleges een ‘mixed
blessing’: het scheelt hen de reistijd
van elke week heen en weer gaan naar
Caïro, maar ze missen daarmee de kans
om even afstand te nemen van hun
gemeente en zich echt te richten op de
studie en de onderlinge ontmoeting
met medestudenten (die tegelijk collegapredikanten zijn). Bovendien haperen de internetverbindingen wel eens
waardoor stukjes van colleges verloren
gaan. Daarom hebben we hen dit najaar toch ook maar twee keer voor een
paar dagen naar Caïro uitgenodigd,
waarbij ik hen dan twee keer per dag
drie uur college gaf.
Gisteren was het college volgens
planning weer online. Maar ik gaf dat
dit keer niet vanachter mijn bureau in
de miljoenenstad Caïro maar vanuit
het hartje van het Groene Hart. In verband met het vijftigjarig huwelijk van
mijn ouders deze week ben ik vorige
week namelijk voor drie weken naar
Nederland gekomen – voor het eerst
weer sinds juli 2019.
De komende zondagen hoop ik enkele gemeenten te bezoeken om iets te
vertellen over de kerk en mijn werk in
Egypte. De coronamaatregelen maken
wat minder contact mogelijk dan gewoonlijk. Niettemin zie ik uit naar de
ontmoetingen. Maar ook als ik u en jullie deze weken niet zie: gezegende
kerstdagen en alle goeds voor 2022!
Willem-Jan
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Vierdejaarsstudenten van de predikantsopleiding. Vaak komen onze studenten uit
de provincies Minya en Asyut (ca. 200–400 km ten zuiden van Caïro, maar Masoud (tweede van links) en Ramy (rechts) komen uit Sohag (zo’n 500 km ten zuiden van Caïro). Ramy heeft vooral hart voor de kleine, vacante gemeenten die nog
weer honderden kilometers verder naar het zuiden verspreid langs de Nijl liggen.

Studenten van onze Engelstalige vervolgmaster. Ds. Emad (derde van links) heeft
in januari 2019 op uitnodiging van de GZB enkele gemeenten in Nederland bezocht. Ds. Michael (tweede van links) en ds. Ephraim (tweede van rechts) hebben
elk drie maanden in Amsterdam gestudeerd in het Bridging Gaps-programma van
de Vrije Universiteit (VU) en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en
hebben als onderdeel daarvan ook diverse gemeenten in Nederland bezocht.

Na een paar grijze dagen riep de winterzon mij even weg van achter de computer.
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“Bloeiende gemeenten
langs de Nijl”
In D., een dorp zo’n 400 kilometer ten
zuiden van Caïro, stond al meer dan
een eeuw een protestantse kerk, maar
het gebouw was vervallen en de
gemeente verlopen. Inmiddels is er een
keer ten goede: er wordt een nieuwe
kerk gebouwd – deze is nog niet af
maar er wordt al wel zondagsschool in
gehouden. De gemeente valt nu nog
onder de verantwoordelijkheid van
een grotere kerk in de naburige stad De zondagsschool in de nieuwe kerk te D.
Asyut, maar de verwachting is dat
binnen enkele jaren voldoende mensen officieel lid zijn geworden om ook
een eigen kerkenraad te kunnen
kiezen en de gemeente zelfstandig te
maken. Ds. Ibrahim, een oud-student
van mij, die de gemeente nu nog dient
als predikant-evangelist namens de
kerk in Asyut, hoopt dan de eigen
predikant van deze gemeente te
worden. De GZB steunt het proces van
herleving en verzelfstandiging van
deze gemeente als onderdeel van het
programma “Bloeiende gemeenten
langs de Nijl.”
Ds. Ibrahim.

Rectoraatsoverdracht
Op 1 augustus jl. begon een nieuwe fase in de geschiedenis van het Evangelical Theological Seminary in Cairo: dr.
Atef M. Gendy (die in 2015 in Nederland op bezoek was en toen op de GZBdag sprak) trad na ruim twintig jaar
terug als rector en mijn collega dr. Hani Hanna trad aan als nieuwe rector.
Op 19 oktober werd dit feit onderstreept tijdens een plechtigheid waarbij dr. Atef letterlijk het stokje overdroeg aan dr. Hani.
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Enkele jaren geleden bracht ik onverwacht een kort bezoek aan de kerk in T., een
dorp zo’n 250 km ten zuiden van Caïro: ik had daar zelf geen contacten maar ik
was die dagen te gast bij een oud-student van me en die moest die avond een jongerenavond verzorgen in T. en dus ging ik maar mee. Ik kreeg een positieve eerste
indruk: de gemeente telt tal van betrokken jongeren, heeft een functioneel kerkgebouw, wordt gediend door een ervaren predikant. Afgelopen november was ik
weer te T., met enkele bezoekers van het GZB-kantoor. Deze gemeente heeft voor
zichzelf niet direct onze steun nodig, maar ze kijkt inmiddels verder dan de eigen
dorpsgrens: in een naburig dorp staat nog geen kerk en bij de plannen om daar
verandering in te brengen is de GZB wel betrokken.
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Dit najaar zijn de colleges vanwege corona nog grotendeels online, maar in november waren de studenten van de predikantsopleiding wel enkele weken op het seminarie. Omdat er op zondag geen maaltijden op het seminarie worden geserveerd, ontbeten de studenten na kerktijd met elkaar op straat, onder toeziend oog van studentenpastor ds. John (rechts voor).
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Het Evangelical
Theological Seminary in Cairo
leidt toekomstige predikanten op voor
de presbyteriaanse (protestantse)
kerk in Egypte. Daarnaast biedt het
seminarie diverse Arabischtalige deeltijdopleidingen aan, zowel in Caïro als
online. Wie het Engels voldoende beheerst, kan doorstuderen in het Master of Theology (ThM)-programma.
Veel oud-studenten hiervan zijn inmiddels zelf betrokken bij de opleiding
van predikanten in Egypte en Sudan.
Ook westerse theologiestudenten
kunnen (een deel van) deze masteropleiding volgen. In totaal telt het seminarie zo’n 500 studenten. Op
wjdw.nl/filmpje vindt u een video
waarin het seminarie zichzelf in zeven
minuten voorstelt.

De GZB werkt graag mee
aan de verspreiding van
deze nieuwsbrief en stelt
uw meeleven en gebed zeer op prijs. U
kunt uw betrokkenheid ook tot uitdrukking brengen door een gift over te
maken op NL91 INGB 0690 7624 45
voor het werkersfonds “W.J. de Wit” of
voor andere onderdelen van het werk
waar de GZB wereldwijd bij is betrokken. Via de link op wjdw.nl/geven
kunt u een eenmalige of periodieke
bijdrage eenvoudig online regelen. We
zijn dankbaar voor uw onmisbare
steun, zodat het werk voort kan gaan
en zelfs kan groeien. Als u deze brief
niet per post hebt ontvangen, maar
volgende nieuwsbrieven wel graag per
post ontvangt, geeft u dan uw adres
door aan de GZB. Geeft u een adreswijziging ook altijd door aan de GZB.

ETSC, etsc@etsc.org, etsc.org

GZB, Postbus 28, 3970 AA Driebergen
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