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Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland 
 
In deze studiegids bieden we gemeenten en geïnteresseerden een overzicht van wat het Seminarium 
aan onderzoek, studiemogelijkheden en dienstverlening aan de Bond te bieden heeft.  

Tijdens de Bondsvergadering op 6 november 2021 heeft de Bond het voorstel van het bestuur tot 
beëindiging van het Seminarium per 31 december 2024 unaniem bekrachtigd. Dit voorstel was in 
goed overleg met het comité voorbereid. Voor de goede orde nemen wij de tekst van het voorstel 
hier nog een keer op: 

De Bondsvergadering neemt met spijt en verdriet kennis van het voornemen tot beëindiging van 
het Seminarium. De Bondsvergadering begrijpt dat per 31 december 2024 het Seminarium in zijn 
universitaire setting ophoudt te bestaan. Eind 1927 kwam destijds een kerkelijke opleiding voor 
de Bond tot stand. Deze kende diverse vormen maar ook onderbrekingen in de loop van de tij-
den. Vanaf 1970 kwam de opleiding in een kerkelijke en universitaire setting terecht. Ook al in 
diverse vormen en verbanden. Aan bijna 100 jaar (deels universitaire) opleiding tot en toerusting 
van predikanten t.b.v. de Bondsgemeenschap komt eind 2024 een eind.  
Daarna zal de Bond op andere wijze inhoud geven aan de vorming van predikanten en gemeente-
lijk werkers. 

De Bondsvergadering besluit het voornemen tot beëindigen van het Seminarium als deelorgani-
satie van de Bond te bekrachtigen. Zij stemt in met zijn daarbij passende plannen en voornemens.  
De Bondsvergadering geeft het huidige bestuur de ruimte om een verantwoord sociaal en financi-
eel plan verder uit te werken en uit te voeren. Dit plan zal in nauwe samenhang met de docenten, 
het comité en andere partners worden uitgevoerd. 
NB. Het comité zal zorgdragen voor de opzet en invoering van de onder haar verantwoordelijk-
heid op te richten werkgroep Scholing. 

Het bestuur is momenteel in overleg met het College van Bestuur van de Protestantse Theologische 
Universiteit en het Ministerie van Onderwijs en Cultuur over de afwikkeling van de opheffing van het 
Seminarium.   

Inmiddels zijn er ook ontwikkelingen gaande bij de PThU. Zij zal zich vanaf september 2024 op één 
locatie vestigen in Utrecht. Deze overgang valt nagenoeg samen met het einde van het Seminarium.  

Uitgebreide informatie over de studie theologie aan de PThU is te vinden in de onderwijscatalogus 
2022-2023. Voor verdere inlichtingen kan men ook terecht bij de studieadviseur. Zie website PThU, 
www.pthu.nl: Over de PThU, Organisatie, Organisatiestructuur, Ondersteunende Afdelingen, Studie-
adviseur (onderaan).  

Een digitale versie van deze studiegids is te vinden op de website van de Bond VEG. Via de tabs Pu-
blicaties en Seminarium zijn diverse publicaties te vinden, waaronder de studiegids. 

De privacyverklaring van de Stichting Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in 
Nederland is eveneens te vinden op de website van de Bond, zie Publicaties, Privacybeleid. Door te 
klikken op de link onderaan de webpagina wordt deze verklaring geopend.  
 
Seminarium van de Bond VEG 



5 

A.  Doelstelling van het Seminarium 
 
De doelstelling van het Seminarium kan in grote lijnen met drie trefwoorden worden aangegeven: 
- onderzoek 
- onderwijs  
- dienstverlening. 
 
Onderzoek 
Door het Seminarium wordt onderzoek gedaan naar de geschiedenis en leerstellingen van de Vrije 
Evangelische Gemeenten in ons land en verwante geloofsgemeenschappen daarbuiten.  
Het onderzoek van het Seminarium is gericht op: 
 
a) de theologiegeschiedenis vanaf de negentiende eeuw, ten behoeve van de reflectie op de histori-
sche wortels en identiteitsontwikkeling van de Bond VEG; 
 
b) de huidige congregationalistische en missionaire traditie van de Bond VEG, in samenhang met 
theologische ontwikkelingen rond gemeente-zijn en spiritualiteit in de Protestantse Kerk en andere 
kerken in de context van de huidige maatschappij en cultuur.  
 
Onderwijs 
Het Seminarium verzorgt het basisprogramma Bond VEG dat is opgenomen in de driejarige predi-
kantsmaster van de PThU.  
  
Dienstverlening 
Indien gewenst en mogelijk, kan vanuit het Seminarium een bijdrage worden geleverd aan bezin-
ningsbijeenkomsten in de Bond, zoals regiobijeenkomsten en gemeenteavonden. Tevens zijn we be-
schikbaar voor predikanten- en bondsvergaderingen. Ook biedt het Seminarium in opdracht van het 
comité de Oriëntatiecursus Bond VEG aan voor personen die in aanmerking willen komen voor een 
in de Bond erkende aanstelling als gemeentelijk werker.  
Voorts kunnen er ter beoordeling en in opdracht van het comité studieopdrachten worden aangebo-
den aan personen die hun universitaire predikantsmaster niet aan de PThU hebben voltooid of uit 
andere kerken overkomen dan wel via art. 11.3  HR van de Bond predikant willen worden. Het be-
stuur heeft daarvoor een overzicht opgesteld in de ‘Notitie over studie- en leesopdrachten, oriënta-
tiecursus en studiepunten’, dat in de bestuursvergadering van 16 juni 2022 is vastgesteld.  
 
   

B.  Onderzoek 
 
1. Onderzoeksprojecten 
 
Het Seminarium verricht op verschillende gebieden wetenschappelijk onderzoek.  
Dr. L. Mietus richt zich op de theologiegeschiedenis van het Nederlandse protestantisme en de Bond 
vanaf de negentiende eeuw. Publicaties over J.H. Gunning Jr. in samenwerking met dr. A. de Lange 
te Karlsruhe en een uitgave van de monografie Johannes Hermanus Gunning (1929) in het Verzameld 
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Werk van K.H. Miskotte zijn in voorbereiding. Verder werkt hij aan een publicatie over de dichter A. 
Marja (A. Th. Mooij), de zoon van de eerste naoorlogse rector van de Theologische School, ds. M.J. 
Mooij. Het onderzoek van Mietus is ondergebracht bij de leerstoelgroep NT/Kerkgeschiedenis.  Zie 
verder de website www.leomietus.nl. 
Dr. T.L. Hettema richt zich in zijn onderzoek op identiteitsvragen van de VEG in de huidige maat-
schappij. Hoe krijgen geloof en gemeente-zijn vorm in relatie tot de thema's die spelen in maat-
schappij en cultuur? Deelgebieden van zijn onderzoek zijn: a) Spiritualiteit en de moderne cultuur; b) 
missionair gemeente-zijn; c) Bijbelse theologie en hermeneutiek. Een boek dat hij in samenwerking 
met Annemarie Roding schreef over preektips zal dit jaar verschijnen. Het onderzoek van Hettema is 
ondergebracht bij de leerstoelgroep Dogmatiek/Ethiek. Zie voor artikelen en lezingen de website 
www.tlhettema.nl.  
Mw. P.L. Laagland Winder MA is voor de periode 2020-2023 aangesteld als promovenda (aio) door 
de PThU. Haar onderzoekplaats wordt gedurende deze jaren voor 50% gefinancierd door het Semi-
narium. De projecttitel van het onderzoek luidt: Wisselwerking en articulatie: Individuele geloofsbe-
leving en gedeelde geloofstaal in kleine postseculiere protestantse geloofsgemeenschappen. Het  
theoretische deel van het onderzoek van mw. Laagland Winder is in 2021 afgerond. Zij werkt mo-
menteel aan het praktisch-empirische deel. 
 
2.  Internationale contacten 
 
Het Seminarium onderhoudt contacten met de International Federation of Free Evangelical 
Churches (IFFEC). De vergadering van 12-17 september 2022 in Marathon, Griekenland, zal door een 
delegatie van het bestuur worden bezocht. Zie voor meer informatie https://iffec.org.  
 
 

C.  Onderwijs 
 
1. Standaardroute 
 
De standaardroute voor studenten die predikant willen worden in de Bond VEG loopt via de PThU.  
Deze route kan gevolgd worden door:  
 

• voltijdstudenten   
• deeltijdstudenten  
• studenten via Hbo  

 
Voltijdstudenten 
Voltijdstudenten schrijven zich, na voltooiing van een bachelor theologie in Amsterdam of Gronin-
gen, in bij de PThU ten behoeve van het behalen van een master theologie: gemeentepredikant. Zij 
volgen in de vrije ruimte van deze master het verplichte basisprogramma Bond VEG. Studenten met 
een bachelor van een andere universiteit volgen eerst een premaster als zij niet aan de instroomei-
sen van de PThU voldoen. Zie de website van de PThU: Onderwijs, Premaster. 
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Deeltijdstudenten 
Voor deeltijdstudenten gelden dezelfde regels en toelatingseisen ten aanzien van de gemeentepre-
dikantsmaster van de PThU als voor voltijdstudenten.  
 
Studenten via Hbo 
Studenten met een diploma Hbo-theologie, die toegelaten willen worden tot de 
gemeentepredikantsmaster Amsterdam, volgen een premaster bij de PThU. Zie de website van de 
PThU: Onderwijs, Premaster. 
   
Studieduur 
De studieduur van een voltijdstudie bedraagt zonder vertraging 6 jaar: 3 jaar voor de bachelor en 3 
jaar voor de master theologie: gemeentepredikant van de PThU. In geval van deeltijdstudie is dit 
circa 10 jaar. Voor Hbo-studenten komt daar een premastertraject bij.  
 
2. Andere routes en geschiktheidsbeoordeling 
 
Studenten van andere universiteiten 
Studenten van andere universiteiten die predikant willen worden in de Bond VEG, zetten in principe 
hun studie voort aan de PThU met inachtneming van de bij haar geldende instroomeisen of volgen 
een uitgebreid aanvullend studieprogramma dat in overleg met de PThU wordt samengesteld. Indien 
de regeling art. 11.2.2 van het HR van de Bond van toepassing is, is er eveneens sprake van een uit-
gebreid maatwerkprogramma.1 Zie verder wat hiervoor onder ‘Dienstverlening’ beschreven is. 
 
Geschiktheidsbeoordeling 
Studenten zijn verplicht deel te nemen aan de geschiktheidsbeoordeling die door de Protestantse 
Kerk in Nederland wordt georganiseerd. Inschrijving in het kerkelijk album is daarvoor eveneens ver-
plicht. Zie website PThU: Onderwijs, Praktische informatie, Kerkelijk Album. Als een student in de 
Bond van VEG wil gaan werken, is een lid uit de Bond betrokken bij het gespreksteam.  
 
3.  Het basisprogramma Bond VEG 
 
In de master theologie: gemeentepredikant van de PThU verzorgt het Seminarium het basispro-
gramma Bond VEG. Dit programma wordt in de vrije ruimte van het derde jaar van de master aange-
boden. Het gaat om een specialisatiecursus van 15 ects (studiepunten European Credit Transfer Sys-
tem), die verplicht is voor een student die predikant wil worden in de Bond VEG. Het programma 
verschaft door middel van colleges, literatuurstudie en een paper inzicht in het eigene van de Bond. 
Het omvat de volgende onderdelen:  
 

• Geschiedenis, identiteit en ontwikkelingen Bond VEG  
• Congregationalistische gemeenteopbouw  
• Een paper  

 

 
1 Dit programma bestaat uit een voortraject met vakken uit de bachelor van de PThU en vervolgens een hoofdtraject met 
vakken uit de predikantsmaster van de PThU. Over het voortraject mag men hooguit vier jaar doen. De totale studieduur is 
in de regel vergelijkbaar met die van de standaardroute deeltijd. 
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In de master theologie: gemeentepredikant volgt na het basisprogramma Bond VEG het schrijven 
van een masterscriptie. Onder bepaalde voorwaarden kan een docent van het Seminarium daarbij 
betrokken worden als begeleider.2 
 
4.  Stage- en praktijkmomenten 

Het Seminarium heeft geen aandeel in de stage- en praktijkmomenten die door de PThU in de predi-
kantsmaster worden verzorgd, ook niet in het geval van een maatwerkprogramma. Een student is 
niet verplicht zijn of haar stage te lopen in een VEG, maar kan dit in overleg met de PThU regelen. 
Het Seminarium kan daarbij geraadpleegd worden. De contacten met de predikant-werkbegeleider 
en de betreffende VEG verlopen via de PThU. 
 
5. Data en informatie  
  
Opening van het academisch jaar PThU  di. 30 aug. 2022, Nikolaïkerk, 

Nicolaaskerkhof 8, Utrecht. 
Zie verder, www.pthu.nl, Agenda.  
 
Voor specifieke vragen over de studiemogelijkheden bij de PThU kan contact worden opgenomen 
met de studieadviseur. Zie website PThU: Over de PThU, Organisatie, Ondersteunende Afdelingen, 
Studieadviseur. 
 
6. Inschrijving 
 
Het Seminarium schrijft geen studenten in. Inschrijvingen verlopen via de PThU.  
 
7. Afstudeerverklaring  
 
Studenten ontvangen een afstudeerverklaring van het Seminarium wanneer men: 
 
a.  een bewijs kan overleggen, waaruit blijkt dat aan de PThU de master theologie: gemeente-

predikant is behaald; 
b.  of een bewijs kan overleggen, waaruit blijkt dat elders een masterdiploma met het oog op 

een predikantschap is behaald, en men het door het Seminarium vastgesteld aanvullend stu-
dieprogramma met goed gevolg heeft voltooid; 

c.  of met goed gevolg een bijzondere studieopdracht (conform artikel 11 lid 2.2 van het huis-
houdelijk reglement van de Bond) heeft voltooid.3 

 

 
2 Het gaat om de volgende voorwaarden:  
• Studenten die predikant willen worden in de Bond VEG, zijn vrij in de keuze van hun vakspecialisatie en in de onder-

werpkeuze van hun thesis.  
• Indien het onderwerp van hun thesis valt onder de expertise van een docent van het seminarium VEG, dan treedt deze 

op als 1e begeleider. 
• Indien het onderwerp buiten het onderzoeksterrein van de docenten van het seminarium VEG valt, dan kan een van 

hen als 2e begeleider bij de thesis betrokken zijn. Een derde docent wordt dan aangewezen als beoordelaar. 
3 Bij deze drie studievarianten (a, b, c,) is het basisprogramma Bond VEG een verplicht onderdeel. 
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Degene die heeft voldaan aan alle vereisten ontvangt de afstudeerverklaring van het Seminarium en 
verkrijgt de titel ‘kandidaat tot de heilige dienst voor het predikantschap in de Bond van Vrije Evan-
gelische Gemeenten in Nederland’. Wanneer een student afstudeert aan de PThU wordt deze verkla-
ring na de buluitreiking uitgereikt. In andere gevallen vindt deze uitreiking op een ander moment 
plaats. 
 
8. Tijdelijke preekconsenten 
 
Tijdelijke aanbevelingen voor het voorgaan in kerkdiensten van een VEG kunnen door het Semina-
rium worden afgegeven aan: 
1. een student die in het bezit is van een preekconsent dat verleend is door de PThU;  
2. een docent of promovendus van het Seminarium, die geen lid is van een VEG en die geen 

predikant is of preekconsent heeft in de PKN; 
3. aan personen die in contact getreden zijn met het Seminarium en middels een studie- of on-

derzoekprogramma van de PThU zich enige tijd in de denk- of werkwereld van de Bond VEG 
wil begeven.  

De spelregels die met het comité zijn afgesproken voor het verlenen van een tijdelijke aanbeveling 
door het Seminarium (tijdelijk preekconsent), zijn beschikbaar bij dr. L. Mietus. 
 
9. Beroepbaarstelling 
 
Wanneer een student een afstudeerverklaring van het Seminarium heeft ontvangen, kan hij/zij zich 
wenden tot het comité van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland via het 
Bondsbureau, Edeseweg 147, 6721 JV Bennekom, tel. 06 36480520 (mw. F. Sein-Heijs), e-mail: 
info@bondveg.nl, met het verzoek als proponent voor het predikantschap in de Bond beroepbaar te 
worden gesteld. 
De aanvraag dient vergezeld te gaan van: 
a. een eigen motivatie van het verzoek, met aandacht voor de eigen spiritualiteit, de eigen visie 

op de Bond en, in samenhang daarmee, op het gemeente zijn; 
b. een korte, geschreven reflectie op de Beginselverklaring van de Bond uit 1885/1888; 
c. een overzicht van wat men gedurende de studie aan nevenactiviteiten in en/of buiten de 

Bond heeft verricht; 
d. een afstudeerverklaring van het Seminarium; 
e. een verklaring van de geschiktheidscommissie van de PKN; 
f. een bewijs dat is deelgenomen aan een informatieve bijeenkomst inzake de rechtspositie 

van predikanten in de Bond van VEG in Nederland; 
g. een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG), afgegeven door de burgerlijke gemeente in de 

eigen woonplaats. 
 

10. Werkbegeleiding beginnende predikanten en gemeentelijk werkers 
 
Afgestudeerden die als predikant aan hun werkzaamheden beginnen, ontvangen gedurende de 
eerste jaren van hun loopbaan een verplichte werkbegeleiding (primaire nascholing). Coördinator is 
bestuurslid ds. T. de Jong-Buursma. Onder haar verantwoordelijkheid worden in overleg met de 
beginnende predikant afspraken gemaakt met een door het Seminarium aan te wijzen mentor, die – 

about:blank
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vanaf de aanvang van het predikantschap – gedurende ongeveer een jaar deze begeleiding verzorgt. 
Daarna volgt men het traject Primaire Nascholing van Predikanten (PNP) bij het Centrum voor 
Beroepsvorming en Spiritualiteit van de PThU (zie website PThU: Onderwijs, Nascholing, Primaire 
Nascholing Predikanten). De gang van zaken is opgenomen in een daartoe opgesteld protocol. Ook 
gemeentelijk werkers ontvangen tijdens de eerste jaren van hun loopbaan verplichte primaire 
nascholing, na erkenning door het comité en aanstelling in een gemeente. Dit wordt eveneens door 
ds. T. de Jong-Buursma gecoördineerd. De protocollen van de werkbegeleiding zijn via haar 
verkrijgbaar. Zie voor meer informatie over deze nascholing: website van de Protestantse Kerk: 
https://protestantsekerk.nl, Thema’s, Geroepen & Gezonden, Permanente Educatie.  
  
11.  Nascholing 
 
Op de website van de PThU, www.pthu.nl, (rubriek Onderwijs, Nascholing) is informatie te vinden 
over de nascholing 2022-2023, met een uitgebreid aanbod aan cursussen en studiedagen, die door 
de PThU worden verzorgd. De PThU biedt ook een clusterprogramma aan, waarmee men in één keer 
6 studiepunten kan verwerven. Zie website PThU: Onderwijs, Nascholing, Clusters.  
 
Predikanten en gemeentelijk werkers die werken in een bij de Bond aangesloten gemeente, worden 
geacht iedere vijf jaar maximaal 6 studiepunten aan cursussen uit het PThU-aanbod te volgen. Daar-
naast hebben zij recht op studieverlof onder eigen regie, waarvoor tevens cursussen bij de PThU of 
andere aanbieders kunnen worden gevolgd. Ook supervisie of coaching-gesprekken horen tot de 
verplichte nascholing. Voor meer informatie kan men terecht bij het Bondsbureau dat vragen of op-
merkingen doorgeeft aan de Werkgroep nascholing. Tel. 06 36480520, e-mail: info@bondveg.nl. 
 
De Protestantse Kerk biedt ook cursussen aan voor predikanten, o.a. de training ‘Kerk naar buiten - 
de gemeente voorgaan in een veranderende context’ (voorheen de missionaire specialisatie). 
Daarmee zijn ook nascholingspunten te verwerven. Verder worden er cursussen verzorgd waar ook 
kerkenraadsleden en vrijwilligers in VEG aan kunnen deelnemen. Informatie daarover is te vinden op 
de website van de Protestantse Kerk: https://protestantsekerk.nl, Thema’s, Geroepen & Gezonden, 
Cursussen, trainingen & opleidingen. 
 
12.  Collegegelden en studiefondsen 
 
De collegegeldbedragen voor het studiejaar 2022-2023 zijn te vinden op de website van de PThU: 
Onderwijs, Praktische informatie, Collegegeld. 
Studenten met een maatwerkprogramma betalen gedurende hun studieopdracht jaarlijks aan het 
Seminarium VEG een bedrag, dat maximaal gelijk is aan dat van een deeltijdstudent van de PThU. In 
geval deze studenten door het Seminarium verplicht worden om elders een aanvullende studie te 
doen en zij daarvoor inschrijving- en/of lesgeld moeten betalen, wordt het elders te betalen bedrag 
met de collegegeldverplichting aan het Seminarium verrekend.  
De vakken, die studenten van andere universiteiten als aanvullende eis en studenten art. 11.2.2 in 
het kader van hun studieopdracht bij de PThU volgen, worden door het Seminarium als 
contractonderwijs per ects genoten studiepunt aan de PThU vergoed en worden door deze 
studenten niet zelf aan de PThU betaald.  
 

about:blank
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Gedurende hun studie kunnen studenten die via het Seminarium predikant willen worden in de 
Bond onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op enkele studiefondsen.  
 
1. Studiefonds Seminarium Bond VEG. Dit fonds wordt beheerd door het Seminarium. Het biedt 

de mogelijkheid van een vergoeding tot maximaal 20% van het collegegeld voor bachelorstu-
denten en tot maximaal 50% van het collegegeld voor masterstudenten. Tevens kunnen 
masterstudenten die onbetaald verlof moeten opnemen voor stageonderdelen aanspraak 
maken op een bescheiden tegemoetkoming. Het betreft in alle genoemde gevallen studen-
ten die geen studiefinanciering meer ontvangen van het rijk en instellingscollegegeld moe-
ten betalen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het inkomen van de student 
en/of zijn/haar partner. Voor meer informatie en aanvragen kan men terecht bij de penning-
meester van het bestuur van het Seminarium.  
 

2. Fonds Nuis Bond VEG. Dit fonds wordt beheerd door het comité van de Bond en biedt de 
mogelijkheid van renteloze leningen voor studenten die studeren voor predikant in de Bond. 
Na voltooiing van de predikantsopleiding wordt per volledig gewerkt jaar in enig dienstver-
band in de Bond 10% van de lening kwijtgescholden. Op dit fonds kan tevens een beroep 
worden gedaan voor de kosten van de nascholing. Voor meer informatie en aanvragen kan 
men terecht bij de commissie financiën en organisatie van het comité, info@bondveg.nl. 

 
3. Fonds Aktie Late Roepingen van Stichting Ruimzicht. Dit fonds ondersteunt onder bepaalde 

voorwaarden studenten die ingeschreven staan voor de master theologie: gemeentepredi-
kant van de PThU. Zie voor meer informatie www.ruimzicht.nl, rubriek De Stichting, Finan-
ciën en beleid. De schriftelijke aanvraag voor Fonds Aktie Late Roepingen dient te worden 
gestuurd naar info@ruimzicht.nl. Doorgaans wordt men daarna uitgenodigd voor een ken-
nismakingsgesprek. 

 
4. Zie voor andere fondsen de website van de PThU: Onderwijs, Praktische informatie, Tege-

moetkoming studiekosten. 

Voor het Studiefonds Seminarium Bond VEG en het Fonds Nuis Bond VEG geldt dat studenten die 
gedurende hun theologiestudie geen (gast)lid zijn van een bij de Bond aangesloten VEG niet in 
aanmerking komen voor de onder 1 en 2 genoemde tegemoetkomingsregelingen in de studiekosten. 
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D.  Dienstverlening en publicaties 
 
1. Toerusting 

 
Door het Seminarium kan een bijdrage worden geleverd aan bezinningsbijeenkomsten binnen en 
buiten de Bond over een thematiek die binnen de opdracht en de expertise van de docenten ligt. 
Verzoeken daartoe worden gericht aan de secretaris van het bestuur, dhr. J.P. Oost, e-mail: semina-
riumsecretariaat@bondveg.nl. Informatie over de voorwaarden en kosten van deze dienstverlening 
zijn te vinden op de website van de Bond: Publicaties, Seminarium, Notitie dienstverlening aan de 
Bond. 
 
2. Oriëntatiecursus Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland 
 
Wie in het bezit is van een diploma van een vierjarige bachelor Theologie van een erkende Hbo-
instelling, kan onder voorwaarden als gemeentelijk werker binnen de Bond worden aangesteld.4 
Voor de erkenning is ook het volgen van de door het Seminarium verzorgde cursus Oriëntatie Bond 
van Vrije Evangelische Gemeenten vereist. Een aanvraag voor het volgen van de cursus geschiedt via 
het comité, p/a Bondsbureau, Edeseweg 147, 6721 JV Bennekom, tel. 06 36480520 (mw. F. Sein-
Heijs), e-mail: info@bondveg.nl. Een cursist ontvangt de cursusinformatie bij het intakegesprek in 
Amsterdam.  
 
Voor Hbo-studenten theologie is het mogelijk om tijdens hun opleiding, in het kader van een verbre-
dingsminor, de bovengenoemde oriëntatiecursus te volgen, mits daarvoor toestemming wordt ver-
leend door de betreffende Hbo-instelling.  
Hbo-studenten die collegegeld betalen aan de Hbo-instelling waaraan zij studeren, hoeven geen cur-
susgeld aan het Seminarium te betalen. 
Het Seminarium heeft met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) een overeenkomst gesloten, waar-
door de oriëntatiecursus als keuzeprogramma in de verbredingsminor van de vierjarige bachelor 
Theologie wordt aangeboden.  
 
Voor Hbo-studenten die op grond van het voltooien van hun vierjarige bachelor Theologie en het 
volgen van de oriëntatiecursus erkenning willen aanvragen bij het comité met het oog op een door 
de Bond erkende aanstelling als gemeentelijk werker, gelden de volgende regels: 
 
1.  De cursist moet, bij aanvang van de cursus, bij het comité schriftelijk melden dat hij of zij 

voornemens is een functie als gemeentelijk werker in de Bond te gaan vervullen. Alleen 
wanneer men deze melding heeft verricht, kan men de cursus door het comité van de Bond 
bij de aanvraag erkend krijgen.  

2.  De cursist moet bij aanvraag van erkenning in het bezit zijn van een diploma van een vierja-
rige bachelor Theologie van een door de overheid erkende Hbo-instelling en het getuig-
schrift als bewijs van voltooiing van de cursus. 

 
4 De Bond kent sinds 2010 vier verschillende typen gemeentelijk werker: 1. algemeen, 2. missionair/diaconaal, 3. jeugd en jongeren, 4. pas-
toraat/gemeenschapsopbouw. 
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3.  Voor aanvraag (en in principe ook voor de cursus) moet men lid zijn of worden van een bij 
de Bond aangesloten gemeente. 

4.  Er wordt door het comité geen extra studie verlangd, als is voldaan aan voorwaarden 1 en 2.  
5.  Over de uiteindelijke erkenning dan wel niet-erkenning tot gemeentelijk werker in de Bond 

beslist het comité. 
 
Wie niet in het bezit is van een diploma van een vierjarige bachelor Theologie zal voor erkenning in 
de Bond door het comité gevraagd worden een assessment te doen bij een door de overheid er-
kende Hbo-instelling. Op basis van een assessment bepaalt de betrokken Hbo-instelling welke modu-
les nog gedaan moeten worden voor het verkrijgen van bovengenoemd diploma. 
 
3. Enkele publicaties uit de afgelopen jaren 
  

1. Hettema, T.L., ‘The Apparent God. Biblical Poetics and the End of Time,’ in: Richard 
Kearney´s Anatheistic Wager. Philosophy, Theology, Poetics, eds. Chris Doude van Troost-
wijk, Matthew Clemente (Bloomington: Indiana Un. Press, 2018) 215-225. 

2. Mietus, L. (red.), Weggaan en toch blijven. Bert Louwerse in woord en geschrift (2018). 
3. Phelan Jr., John E., De kern van onze hoop. Over de actualiteit van de christelijke eschatolo-

gie. Vertaald en ingeleid door Leo Mietus, Brochurereeks Bond, nr. 45 (2019). 
4. Hettema, T.L., ‘Lachen en geween. Maandenlang vieren in de Haagse Bethelkapel,’ Laetare 

35 nr. 3 (juni 2019) 4-12.  
5. Mietus, L., Geloven is drijven boven duizenden vademen diepte. De vrije evangelische predi-

kant ds. Jac. Lissenberg en zijn verzet tegen het fascisme en nationaalsocialisme. Uitgave Se-
minarium (2019). 

6. Hettema, T.L., ‘In beweging. Tante Pie en de gemeente van Christus,’ in: E. van den Berg-
Strijker (red.), Weggaan en toch blijven, Teksten bij het symposium, mei 2018, 9-11. Uitgave 
Seminarium (2019). Digitaal beschikbaar op de website van de Bond: Publicaties, Semina-
rium. Na de symposiumlezingen en andere bijdragen is opgenomen: L. Mietus, Titellijst 
schriftelijke nalatenschap Bert Louwerse, 19-106. 

7. Herdruk van M. Nijkamp, De kerk op orde. Congregationalisme. De derde weg in de kerk van 
de toekomst. Uitgave Seminarium (2020). 

8. Mietus, L. (red.), Wij lopen vooruit. Theologische bijdragen van Martin Nijkamp. Uitgave Se-
minarium (2020). 

9. Marike de Bliek, Ineke Cappon-Cijsouw en Leo Mietus, Lees- en bespreekwijzer bij het boek 
Wij lopen vooruit. Digitaal beschikbaar op de website van de Bond: Publicaties, Seminarium. 

10. Dorette van Houten en Dineke Spee, gefilmd interview met Martin Nijkamp, Als je iets over 
God wilt zeggen. Zie de website van de Bond: Publicaties, Seminarium.  

11. Mietus, L., In Christus één? Een reconstructie van spanningen en conflicten in de Bond van 
Vrije Evangelische Gemeenten rond 1912. Uitgave Seminarium (2021). 

12. Mietus, L., ‘Wouter de Smidt, evangelist in West-Zeeuws-Vlaanderen’,  in: J.I. Vercouteren 
e.a. (red.), 150 jaar Vrije Evangelische Gemeente Nieuwvliet c.a. (2022), 7-30. 

13. Mietus L., Ecce homo. A. Marja’s zoektocht naar een authentieke vorm van geloven en zijn 
onvoltooide preek over Simson. Met een ‘Woord vooraf’ geschreven door Wim Hazeu. Uit-
gave Seminarium (2022). 
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E.  Adressen  
 
Vanwege de AVG zijn de adressen, die vermeld staan in de papieren editie, in deze digitale versie 
van de studiegids weggelaten. Alleen het adres van de secretaris van het bestuur is opgenomen, 
alsmede het bankrekeningnummer van het seminarium.  
 
Secretariaat 
 
Dhr. J.P. Oost, Zandheuvel 9, 1241 JN Kortenhoef, seminariumsecretariaat@bondveg.nl.  
 
Rekeningnummer seminarium  
 
NL21 RABO 0303 0806 39, Stichting Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in 
Nederland.  
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