Theologisch onderwijs
Midden-Oosten

Theologisch onderwijs ondersteunt
christelijke minderheid in Midden-Oosten
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen
relatief gezien veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak
nog een functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit instituut in
Beiroet leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en
Libanon. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om
hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door het hele
Midden-Oosten!
Wilbert van Saane werkt namens Kerk in
Actie als docent theologie aan NEST en
geeft lessen in systematische theologie en
missiologie. Ook is hij pastor voor NESTstudenten. Zijn vrouw Rima, eveneens
theoloog, werkt als predikant en doceert
daarnaast praktische theologie aan NEST.
Wilbert en Rima wonen en werken al
geruime tijd in Libanon, samen met hun
twee kinderen.
Helpt u mee? Geef studenten via Kerk in
Actie de kans Gods woord in hun eigen
land en gemeente te verspreiden.

“Ik vind het bijzonder om te zien hoe
studenten uit bijvoorbeeld Syrië ondanks
alles blijven vertrouwen op God. En dat
er dus nog steeds mensen zijn die een
roeping voelen om predikant te worden en
die een rol willen vervullen in hun kerk.”

kerkinactie.nl/onderwijslibanon

Wilbert van Saane

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?
•M
 et € 40,- kan NEST een bijbelverklaring aanschaffen
voor de bibliotheek
• Voor € 65,- krijgt een student aan NEST een week
les in systematische theologie en missiologie,
en pastorale begeleiding
Uw gift is welkom via de collecte via www.kerkinactie.nl of op
NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Onderwijs Libanon.
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