Meer lezen over het werk van Tjeerd de Boer en de kerk in China?
Via www.kerkinactie.nl/projecten kunt u zich abonneren op zijn weblog.

Geef voor het zendingswerk
van Kerk in Actie
Kerk in Actie steunt het werk van het LTS in Hong Kong in 2017
met € 70.000.

Samen zijn we de kerk in actie
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus
willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en
wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten
komen. Kerk in Actie voert het werk uit namens de Protestantse
Kerk in Nederland, tien oecumenisch georiënteerde kerken en
organisaties en namens een groeiend aantal particuliere donateurs.

Doet u ook mee?
Ja, ik geef
in de collectezak
op rekeningnummer NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie,
o.v.v. collecte Najaarszending.

Postadres: Postbus 456, 3500 AL Utrecht

Theologie doceren
in Hong Kong

Telefoon: (030) 880 14 56

Dankzij u kan Kerk in Actie het werk van het LTS en andere
zendingsprojecten steunen.
Hartelijk dank!
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Theologie doceren in Hong Kong
Het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong leidt studenten op
tot predikant of theologisch docent. Daarnaast biedt het seminarie
ook theologische toerusting voor leken. Uitgezonden medewerker
Tjeerd de Boer en zijn vrouw Kathleen Ferrier geven les aan het LTS.
In totaal volgen ruim 560 studenten een opleiding aan het Luthers Theologisch
Seminarie (LTS) in Hong Kong, China. Zij komen uit Hong Kong, China en uit
andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand,
Filippijnen en Indonesië.
De studenten van buiten Hong Kong zijn vaak al enige tijd werkzaam als
gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis verdiepen. Door in
Hong Kong te studeren, hoeven ze niet naar het Westen en kunnen ze verder
studeren binnen hun eigen Aziatische context.
In augustus 2013 vertrokken Tjeerd de Boer en zijn vrouw Kathleen Ferrier als
uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie naar Hong Kong (China). Tjeerd is
docent missiologie en
interculturele theologie aan
het LTS.

Noa Sokhom: “Ik sta meer open voor anderen dan vroeger.
Alleen zo kunnen we een licht zijn voor de wereld.”

Licht
Een van de LTS-studenten, Noa
Sokhom, komt uit Cambodja en
is opgegroeid in een arm,
boeddhistisch gezin. Toen hij later
kwam te wonen bij een christelijke
voorganger en zijn gezin, maakte
hij kennis met het christelijk geloof.

Hij kwam tot de overtuiging dat hij
het Evangelie wilde vertellen aan
anderen.
Na een studie aan een bijbelschool
in Cambodja en allerlei
omzwervingen kwam hij
uiteindelijk terecht bij het LTS.
“Het meest waardevolle hier vind
ik dat ik in aanraking kom met
verschillende religieuze
denominaties. Het is belangrijk
dat we luisteren naar elkaar. Waarom geloven mensen wat ze geloven? En klopt
datgene waar we zelf aan vasthouden wel? Ik sta meer open voor anderen dan
vroeger. Alleen zo kunnen we een licht zijn voor de wereld.”
Geloof delen
Met zijn studenten denkt Tjeerd na over vragen als: “Hoe doe je dat, geloven in je
eigen samenleving?” Deze vraag is volgens hem steeds meer aan de orde. “Hoe
deel je je geloof met anderen of met andere godsdiensten? En ook: hoe sta je als
kerk in de wereld? Hoe handel je, hoe spreek je?”
Tjeerd geeft niet alleen les, maar onderhoudt ook contacten met kerken, kerkelijke
organisaties en christenen in China. Op die manier bouwt de Protestantse Kerk in
Nederland een band op met kerken in China.

Ga mee naar China
Zelf kennismaken met de kerk in China en het werk van Tjeerd de Boer? In het
voorjaar van 2018 kunt u met Kerk in Actie op reis naar China. Tjeerd de Boer
zal deze reis leiden. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/reizen.

