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Nieuwsbrief Gerrit van Valen
werker bij Veritas College Nederland
Voorgeschiedenis
Het was in oktober 2009 dat Dr. Bennie Wolvaardt
naar Nederland kwam. De in Nederland werkzame
Zuid-Afrikaanse kinderevangelist Marius Storm had
contact met hem gezocht. In een huiskamer in
Apeldoorn bespraken we hoe Veritas College van
waarde kon zijn voor de kerk in Nederland.

Wat is Veritas?
Veritas (Latijn voor ‘waarheid’) kun je een Bijbelcursus noemen, maar het is veel meer dan dat.
Het is een trainingsprogramma/cursus om mensen
op te leiden in de kerk.
Basis van dit programma is
het leren lezen van de
Bijbel. Via een stappenplan
leren de deelnemers om
een exegese (Bijbeluitleg)
van een passage uit de
Bijbel te doen.
Veritas is gericht op het toerusten van gemeenteleiders en gemeenteleden. Het is geen concurrentie van wat er in de gemeente aan toerusting gebeurt, maar wil juist dienen om hier een bijdrage
aan te leveren. Het motto is dan ook: toerusten om
te dienen (Equipping to serve).
Voor meer informatie, zie de website (adres onderaan).

Marius Storm geeft een les op de Bijbelschool

Zelf mag ik enkele lessen verzorgen, waaronder de
exegese van Kolossenzen 3. Een mooie uitdaging en ervaring!

Oprichting stichting
Na een aanloop van ong. een half jaar was het
zover: op zaterdag 26 januari 2013 zetten wij onze
handtekeningen onder de statuten die opgesteld
waren door kandidaat-notaris Henri van Maaswaal.

Waarom ik hierbij betrokken wil zijn
Toen ik tijdens een verblijf in Zuid-Afrika de Veritascursus tegen het lijf liep, was ik hier meteen
enthousiast over. Het leek mij een geweldige tool
die mensen op een eenvoudige en doeltreffende
manier kon helpen de Bijbel beter te begrijpen en
toe te passen. Het sloot aan bij mijn verlangen om
mijn theologische bagage nuttig te laten zijn voor
Gods gemeente. Ik was afgestudeerd in de bijbelse
hermeneutiek (theorie over de uitleg van de Bijbel), maar dit was bij theorie gebleven. In Veritas
vond ik de ontbrekende sleutel naar de praktijk.

Lesgeven aan Bijbelschool
In 2009 is de discipelschapsbijbelschool Filadelfia
van start gegaan. In 2010 is module 1 van Veritas
een onderdeel van het lesprogramma van de
Filadelfia geworden. Zo’n 70-80 studenten maken op die manier kennis met Veritas.

Achter de tekentafel

De Stichting ‘Veritas College Nederland’ is een feit.
Het was bijzonder om dit mee te maken op de
plaats waar Veritas in Nederland in 2009 echt begon met de cursus: Langbroek, de thuisbasis voor
de bijbelschool Filadelfia.
Als eerste bestuursleden zijn aangetreden: Marius
Storm (voorzitter), Bert van Maaswaal (secretaris)
en ikzelf (penningmeester).

Conferentie Malta
Van 28 januari tot 4 februari vond op Malta de
internationale conferentie plaats voor Veritasmedewerkers van het noordelijk halfrond.

Het was erg goed en zegenrijk om daar te zijn, en
te horen hoe God werkt door Veritas in andere
landen. Wat me opviel was de grote diversiteit aan
contexten waarin Veritas werd gegeven. Dankzij de
flexibiliteit van het concept van Veritas is het mogelijk om de training in vele uiteenlopende contexten te geven, van hoogontwikkelde tot arme landen.
Tijdens de sessies en de maaltijden was er voldoende gelegenheid om met andere werkers (35 in

Veritas College Nederland vervul. Dit zijn de volgende taken:








Een van de vele sessies tijdens de conferentie

totaal) te spreken en van elkaar te leren. Omgekeerd werden ook mensen enthouasist om te horen van de voorspoedige start in Nederland.
Het doel van de conferentie was naast ontmoeting
en uitwisseling ook het bepalen van strategie voor
de toekomst. Zo hebben we met z’n drieën een
vijfjarenplan opgesteld met onze belangrijkste
doelen.

Het aansturen van de stichting, samen met Marius en Bert.
Het verzorgen van de lessen van Module 1 in
Kampen.
Het verzorgen van enkele lessen van Module 1
aan de Bijbelschool Filadelfia.
Het volgen van Module 2 en verdiepende opdrachten als student bij Marius, samen met andere studenten.
Het behartigen van de financiële belangen van de
stichting Veritas College Nederland.
Het plannen en uitvoeren van een PR-strategie,
om Veritas bekend te maken binnen Nederland.

Het is mijn verlangen op termijn meer van mijn tijd
te besteden aan Veritas, omdat ik in het werk van
Veritas echt mijn roeping zie.
Dat zal betekenen dat ik mijn lestaak op middelbare school zal afbouwen naar een kleiner aantal
uren. Omdat
het werk voor
Veritas niet
betaald
is,
denken Jannet en ik na
over het opbouwen van
een bescheiDe huidige staf en het bestuur van Veritas College
den achterban. Nederland. In het midden Marius Storm (Apeldoorn),
rechts Bert van Maaswaal (Breda).

Gebedspunten
Start in Kampen .
In februari 2013 is Veritas van start gegaan in Kampen. Vanuit wijkgemeente 3 van de PKN (Broederkerk) wordt Module 1 gevolgd door 18 deelnemers, die ik mag
begeleiden. Er is
een goede sfeer en
onderlinge betrokkenheid. Het is
iedere keer genieten. Een deelDe Broederkerk in Kampen
neemster schreef
onlangs in de kerkbode:
‘Het leuke van de cursus is dingen te lezen die je al heel
vaak gelezen hebt en die je nu opeens kunnen verrassen
door een zorgvuldiger lezen van de tekst. We zijn tot nu toe
allemaal heel enthousiast, werken hard en hopen dat we in
de toekomst alles kunnen gebruiken tot opbouw van de
gemeente.’ Dat is natuurlijk waar je het voor doet!

Mijn rol binnen Veritas
Wellicht bent u/jij benieuwd welke rol ik binnen

Danken voor
o de prachtige conferentie in Malta
o de explosieve belangstelling voor Veritas in andere landen (bijv. Egypte)
o de oprichting van de stichting
o eenheid en bevlogenheid binnen de staf
Bidden voor
o de cursusplaatsen die van start zullen gaan
(Bommelerwaard en Zeeland)
o groei in kennis en vaardigheden in Bijbellezen
voor huidige cursisten
o verspreiding van de opleiding door Nederland
Met warme Veritasgroeten,
Gerrit van Valen

Contact
Email:

gerritvanvalen@veritascollege.org

Websites: http://veritascollege.org &
https://sites.google.com/site/veritascollegenederland

