
Terugkijken en vooruitzien 

Hoewel de studie ook werd stopgezet, was dit voor korte duur en gingen de lessen online door. Al vrij 
snel kreeg Bernard het verlangen om meer vakken te volgen en stak daarmee ook Susanne aan. Hoe 
hadden wij kunnen verwachten dat deze studie zoveel effect op onze levens zou hebben 

We waren zo verweven en betrokken bij het semi-internaat, dat alles wat we deden daarop gericht 
was. Het semi-internaat was een ontzettend groot onderdeel van ons leven. Vanwege de pandemie en 
vanwege de studie kwamen we een beetje los van het semi-internaat en kregen we een ander 
verlangen: werkzaam zijn op een andere plek in Brazilië waar de nood nog groter is. Daarnaast 
ervoeren we een wens om het evangelie te brengen op plaatsen waar weinig of nog nooit het evangelie 
heeft geklonken. Overigens was het niet meer mogelijk om ons vrijwilligersvisum, die verbonden was 
aan Horeb, te verlengen. Een vrijwilligersvisum zat er niet meer in, maar een studentenvisum wel. Het 
viel eigenlijk als een puzzel in elkaar. In december 2021 namen we afscheid van het semi-internaat en 
verhuisden we naar Timóteo. 

Inmiddels hebben we het verlangen om als voorgangersechtpaar aan de slag te gaan. Het verkondigen 
van het evangelie en het stichten van kerken. Bernard is inmiddels ruim over de helft wat betreft zijn 
studie. Het seminarium is verplicht in onze batistendenominatie om erkend te worden als pastor. 
Nadat je het seminarium hebt afgerond, moet je nog door een proces wil je officieel pastor/voorganger 
worden. Bernard moet nog één jaar studeren en zal daarna het proces ingaan om ingezegend te 
worden als pastor. In de afgelopen drie jaar heeft hij o.a. de volgende vakken gehad: Hebreeuws, 
Grieks, systematische theologie, ethiek, hermeneutiek, homiletiek, doctrines, etc. Daarnaast heeft hij 
ook meerdere stages moeten doen. Afgelopen semester heeft hij de stage homiletiek gedaan. 
Meerdere keren heeft hij bij ons in de gemeente gepreekt. Susanne heeft ook een aantal vakken 
gevolgd op het seminarium. Hierbij kun je denken aan: hermeneutiek, communicatie, leiderschap, 
zending en andere religies, etc. We hebben ook samen een vak gevolgd wat gericht was op de gehele 
bediening van een pastor/voorganger. Het was heel goed dat we samen dit vak hebben gevolgd en 
heeft gezorgd voor veel goede gesprekken in het afgelopen jaar. Het heeft ons verder gevormd t.a.v. 
onze toekomst. Naast het seminarium is Susanne ook andere cursussen aan het volgen. Eén van deze 
cursussen is gericht op kinderevangelisatie. Een hele goede cursus ter verdieping van het kinderwerk. 
Daarnaast gaan we de komende maanden bezig met een cursus gemeentestichting. Het mooie aan 
deze periode is dat we de tijd hebben om ons verder te ontwikkelen. Te groeien voordat we 
daadwerkelijk verhuizen naar een andere plek in Brazilië.  

 

  



De lessen op het seminarium zijn ’s avonds, maar overdag moeten we vaak huiswerk maken, teksten 
lezen, samenvattingen schrijven, etc., want bij de studie hoort ook het maken van opdrachten, 
presentaties geven en tentamens maken. De studie vraagt dus veel van onze tijd. Maar we zijn ook 
praktisch bezig. In onze gemeente hebben we allerlei taken. Onze Bijbelkinderclub, die wekelijks was, 
hebben we daarom moeten verzetten naar een maandelijkse activiteit. Anders werd het te veel. In het 
afgelopen jaar hebben we ook meerdere keren uitnodigingen ontvangen van andere kerken om een 
kinderdienst te organiseren. Dit zijn positieve en leerzame ervaringen. Susanne heeft op een 
basisschool een half jaar wekelijks geholpen bij een project als vrijwilligster en heeft meerdere 
Bijbelverhalen mogen vertellen aan deze kinderen.  

In oktober hebben we samen met onze gemeente een vakantie-bijbelkinderclub georganiseerd wat 
een groot succes was! Volgend jaar zullen we zeker meerdere van dit soort activiteiten organiseren. 
Het staat al in de agenda dat we in maart een feest organiseren in onze kerk met spelletjes, activiteiten 
en natuurlijk een kinderdienst met als doel: het verkondigen van het evangelie! 

Inmiddels zit ons semester van het seminarium erop en hebben we dus vakantie. We zullen ons de 
komende twee weken voorbereiden op de twee zendingsreizen die we gaan maken. Eerst 11 dagen 
naar de Amazone, daarna zijn we een weekje thuis en mogen we ons voorbereidingen op een andere 
zendingsreis. We zullen 10 dagen verblijven in het noordoosten van Brazilië (Sertão). Maar daarover 
binnenkort meer! ���� 

 


