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Wat een prachtig perspectief geeft het als jongeren ervoor 
kiezen om navolger van Jezus Christus te zijn. Daarin wordt 
Gods Koninkrijk zichtbaar! Bovenstaand citaat laat zien hoe 
belangrijk het is dat jongeren geholpen worden bij de vraag 
hoe zij hun christen-zijn gestalte kunnen geven in het leven 
van iedere dag, in studie en beroep.

Onze samenleving is complex, seculier en op drift. Hoe vind je 
daarin je weg als christen, als je net het voortgezet onderwijs 
hebt afgerond en de sprong gaat ondernemen om te gaan 
studeren op het hbo of de universiteit? De wereld gaat dan 
voor je open en veel vertrouwde en veilige kaders vallen weg, 
of vervagen. Dat vraagt om weerbaarheid.

 Richting geven
Kan de geloofsopvoeding van thuis en je kerkelijke gemeen-
te je richting geven in de complexe wereld waarin je dan als 
jongere terechtkomt? Als Evangelische Hogeschool (EH) in 
Amersfoort zijn we ten volle overtuigd van het ‘ja!’ op deze 
vraag. Toch zijn lang niet alle jongeren écht klaar voor die 

volgende stap in hun leven. Tieners met een havo- of vwo- 
diploma op zak hebben vaak veel mogelijkheden voor hun toe-
komst. Maar de veelheid aan die keuzemogelijkheden in onze 
samenleving zorgt ook voor dilemma’s als je (nog) niet goed 
weet wie je bent en waar je voor leeft.

 Samen
We zien het als een gezamenlijke missie mét de kerken om 
jongeren toe te rusten voor hun toekomst. Vanuit het verlan-
gen dat Christus zichtbaar wordt in én door hun leven. Met 
deze brochure nodigen we uw kerk uit te participeren in deze 
belangrijke schakel in de toerusting van jongeren.

Samen sterk 

voor jongeren

“De EH is een plek waar je leert om weerbaar te worden, zodat je steviger in je schoenen komt te staan. Ik geloof dat God de EH  
wil gebruiken onder de huidige generatie jongeren. Als een plek waar je met elkaar rondom de Bijbel op zoek gaat naar je identiteit, 
naar houvast en richting.”
ds. Arnold van Campen, Hervormde Gemeente Poederoijen-Loevestein (Student EH-Basisjaar 2000/2001)

Laat uw licht  

zo schijnen voor  

de mensen, dat zij  

uw goede werken  

zien en uw Vader,  

Die in de hemelen is, 

verheerlijken.

Mattheus 5:16 (HSV)
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De EH werd in 1977 opgericht om christenjongeren in het hoger en wetenschap-
pelijk onderwijs weerbaar te maken in een wereld vol aanvechtingen. Het was 
een overtuigde keuze tegen de tijdgeest, zoals in discussies rond schepping en 
evolutie. Hoewel de Nederlandse samenleving sterk veranderde, slaagde de EH 
erin om feeling te houden met de leefwereld van jongeren en zich bewust te blijven 
van ontwikkelingen in de maatschappij. 

 Richtinggevend
De EH is al bijna 40 jaar richtinggevend voor talentvolle, hoger opgeleide christen-
jongeren. Deskundigen afkomstig vanuit Bijbelgetrouwe kerken hebben onderwijs-
programma’s weten samen te stellen -en doorontwikkeld- die jongeren vanuit het 
Bijbels fundament richting helpen zoeken in het omgaan met zichzelf, met God, 
een (wetenschappelijke) studie en ontwikkelingen en trends in de samenleving.

 Cruciale levensfase
Als we kijken naar de wereld om ons heen -een wereld met veel mogelijkheden, 
maar ook vol verwarring- zien we een groeiende noodzaak om deze missie te 
blijven uitvoeren. Jongeren zijn daar ook naar op zoek, merken wij. Ieder jaar 
weten tussen de 150 en 300 jonge mensen hun weg naar de EH te vinden. En juist 
in de cruciale levensfase waarin jongeren bezig zijn met hun toekomst en thema’s 
als zingeving, discipelschap, maar ook relaties en seksualiteit, mag de EH een 
prachtige rol vervullen.

Al 40 jaar richtinggevend 

voor onze jongeren

“Als kerk probeer je jongeren te bereiken, te vormen 
en iets mee te geven voor de toekomst. Toch zijn 
je mogelijkheden vaak beperkt. En juist op dat 
belangrijke moment waarop jongeren bezig zijn met 

hun toekomst en het kiezen van een vervolgopleiding, 
stapt daar de EH binnen. Een school die de jongeren 

iets mee kan geven en grote dingen kan bewerkstelligen 
in hun leven.”

ds. David Rodenburg, Sionskerk (PKN) Nunspeet
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ontdekken 

van je roeping

“We kennen drie prachtige, christelijke leerscholen: 
het gezin, de kerk en de school. Maar als een van de 
drie tekortschiet, heeft dat uitwerking op de andere 
twee. Ik hoop dat we gezamenlijk een plek mogen 
zijn waarin het verlangen naar onze Hemelse Vader 
wordt opgewekt. Als dat zo is, is er hoop voor deze 
wereld.” 

Drs. Els J. van Dijk, directeur EH en 
auteur ‘De hunkerende generatie’ 
en  ‘Oefenen in verlangen’.

Voortbouwend op de geloofsopvoeding die thuis en in kerkelijke gemeenten 
gebeurt, biedt de EH richtinggevend onderwijs voor jongeren. Het helpt hen om 
na te denken over dilemma’s waarmee zij te maken krijgen, maar ook om daarin 
zelfstandig keuzes te maken. Op de EH leren jonge mensen God en zichzelf beter 
kennen. Met deze kennis gaan zij zich vervolgens oriënteren op een (vervolg)stu-
die. Immers, je gaven en talenten ontdekken is geen doel op zich, maar het geeft 
zicht op wie jij bent en wat jouw roeping is in het Koninkrijk van God.

 Alle facetten
In ons onderwijs worden persoonlijke ontwikkeling en geloofstoerusting met 
elkaar verweven. De verschillende thema’s en colleges hebben allemaal met 
elkaar te maken. De manier waarop wij naar de mens kijken staat daarin centraal: 
als één geheel, in al zijn aspecten én in de brede context van zijn bestaan. Onze 
studenten leren dat hun relatie met God het héle leven omvat en dat het geloof 
een plek heeft in alle facetten van het bestaan. Behalve persoonlijke ontwikkeling 
en geloofstoerusting kennen onze onderwijsprogramma’s de volgende speerpun-
ten: studiehouding en -vaardigheden, intellectuele ontwikkeling, oriëntatie op een 
goede studie- en beroepskeuze en het ontwikkelen van een visie op mens, cultuur 
en maatschappij. In hun periode op de EH proberen we jongeren vooral te laten 
ontdekken wat hen drijft, waarnaar zij verlangen en op welk fundament zij hun 
leven willen bouwen. 

Het maken van de juiste keuzes 

is lastig als je niet weet 

wie je bent en waar je voor leeft.
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“De EH brengt jonge christenen uit allerlei kerken samen bij de ene God, de ene Christus. 
Ze ervaren verbondenheid met elkaar en krijgen in een veilige omgeving de ruimte om 
na te denken over geloof, zichzelf en anderen. Op de EH word je op meerdere vlakken 
toegerust. Je krijgt niet alle antwoorden kant en klaar aangereikt, maar leert zelf 
zoeken naar antwoorden. Daarbij krijg je hulp van docenten, maar vaak ook van je 
medestudenten. Heeft de EH mij veranderd? Nee, de EH niet, maar God heeft  
de EH wel gebruikt om mij te veranderen.”

Sem Jongsma,  
beveiliger en personal trainer (Student EH-Traject 2010)

“Tijdens mijn jaar op de EH ben ik dieper dan ooit gaan beseffen dat God mij eerst liefhad en dat 
ik mijn leven en talenten als respons aan Hem beschikbaar kan stellen. Op de EH legde 

ik een basis voor de daaropvolgende studentenjaren, waarin ik doorgroeide naar de 
meer stabiele, krachtige en nadenkende jonge vrouw die ik nu ben.”

Tirza Roor, trainer-coach LEF/Navigators  
(Student EH-Basisjaar 2003/2004)

 EH-Basisjaar
Het EH-Basisjaar is een éénjarige opleiding ter voorbereiding op een 
vervolgstudie aan hbo of universiteit. Jongeren met een mbo-, havo- of vwo-
diploma op zak, die kiezen om een jaar lang de tijd te nemen om goed na te 
denken over het doel en de zin van het leven. Ze leren zien hoe zij zelf in het 
leven staan, wat zij belangrijk vinden en wat bij hen past. Ons doel is dat 
studenten gefundeerde keuzes maken in het leven, in het perspectief van Gods 
Koninkrijk.

 EH-Traject
Het EH-Traject is een opleiding van vijf maanden (van februari tot en met juni) 
voor jongeren die tussentijds gestopt zijn met hun studie. Daarnaast is het EH-
Traject geschikt voor jonge mensen die een periode hebben gewerkt of gereisd 
en behoefte hebben aan een heroriëntatie voor wat betreft hun toekomst. 
Studenten kiezen er bewust voor om een pas op de plaats te maken, ruimte 
te nemen voor individuele ontwikkeling en zich te bezinnen op de wezenlijke 
thema’s. 

  Cursus en symposia
Voor het onderwijs wat de EH aanbiedt, bleek vanuit een bredere doelgroep 
belangstelling te bestaan. Daarom zijn we gestart met een cursus ‘Persoonlij-
ke ontwikkeling’ waarin we (jong)volwassenen begeleiden bij hun geestelijke 
en persoonlijke ontwikkeling en het verbinden van die twee. Daarnaast orga-
niseert de EH regelmatig symposia over actuele, maatschappelijke thema’s.

ons  onderwijs

“De kerkelijke diversiteit op de EH heb ik vooral als verrijkend ervaren.  
Door de gesprekken met medestudenten wordt je horizon verbreed en  
ontdek je dat het geloof op tal van wijzen beleefd en gevierd wordt.  
Soms zou je wensen dat de eenheid die op de EH beleefd wordt, wat 
meer gestalte mag krijgen in de kerkelijke praktijk.”

ds. Arnold van Campen (EH-Basisjaar 2000/2001)



1110

Waarom is uw 

steun nodig?
De onderwijskosten per student zijn voor de EH vergelijkbaar met andere 
onderwijsinstellingen. Dat is voor het EH-Basisjaar ca. € 6.700,- en voor het EH-
Traject ca. € 4.000,-. Studenten en hun ouders dragen zelf in de onderwijskosten bij 
via het collegegeld (€ 2.300,- voor het EH-Basisjaar; € 1.450,- voor het EH-Traject). 

Geen subsidie
Waar reguliere onderwijsinstellingen subsidie ontvangen om het gat tussen de 
onderwijskosten en collegegeld te dichten, is dat bij de EH niet het geval. In plaats 
van subsidie komen het voor de EH aan op giften vanuit particulieren, kerken en 
bedrijven. Concreet betekent dit dat voor elke Basisjaarstudent ruim €4.000,- aan 
fondsen geregeld moet worden (voor het EH-Traject is dat ca. €1.700,- per student). 

Omdat wij er van overtuigd zijn dat iedere aankomende student de kans verdient 
om op de EH te studeren, hebben wij de steun van uw kerkelijke gemeente hard 
nodig! 

Gebed
Los van financiële steun, kunnen wij niet zonder gebed. Hierin schuilt 
namelijk de kracht van een christen: het besef dat we mogen rekenen op de 
steun van onze Vader in de Hemel. 

•  Bid dat jongeren ernaar verlangen om uiting te geven aan hun geloof in  
 Jezus Christus.

•  Bid dat wij ons als EH zich gedragen mogen weten door biddende,   
 meelevende en ondersteunende kerken

•  Bid dat ons werk op de EH uitwerking mag hebben in de thuisgemeenten  
 van onze studenten en in allerlei werkvelden in de maatschappij.

Om onze missie te kunnen 

blijven uitvoeren, is 

financiEle steun vanuit 

kerken hard nodig.

..



Activa
Materiele vaste activa  € 614.404  
Financiele vaste activa  € 90.850  
   € 705.254 
Vorderingen en 
overlopende Activa  € 176.466  
Liquide middelen  € 632.541  
  € 809.007
  
Totaal  € 1.514.261

Passiva
Reserves  
Continuiteitsreserve  € 268.508  
Reserve Financiering Activa  € 705.254  
  € 973.762 
Fondsen  
Studiefonds  € 111.503  
Fonds bevordering Onderwijs  € 144.122  
  € 255.625 
  
  € 1.220.204 
  
Voorzieningen   € 151.408 
Langlopende schulden   € 19.117 
Kortlopende schulden   € 114.349 
  
Totaal  € 1.514.261 

Balans

Overzicht Exploitatie 2013/2014

Inkomsten  
Opbrengst eigen fondswerving  € 975.569  73%
Opbrengst verhuur en acties  € 55.393  4%
Opbrengst Cursussen  € 26.387  2%
Collegegelden EH-Basisjaar  € 166.480  13%
Collegegelden EH-Traject   € 107.741  8%
Totaal  € 1.331.570 

Uitgaven  
Onderwijs  € 1.025.487  71%
Voorlichting   € 108.766  7%
Fondsenwerving  € 167.974  12%
Beheer & Administratie  € 88.380  6%
Verlies  € 59.037 4%
Totaal  € 1.331.570

73%

4%
2%

13%
8%

71%

7%
12%

6% 4%

Inkomsten 

Particuliere donateurs € 685.184 70%
Kerken € 74.813 8%
Bedrijven € 214.314 22%

Uitsplitsing giften

70%

8%

22%

In deze brochure geven wij een kort overzicht van de financiële 
situatie van 2013/2014. De controle is verzorgd door accoun-
tantskantoor With uit Sliedrecht. Zij hebben de boeken over 
het boekjaar gecontroleerd en in orde bevonden. Het volledige 
jaarverslag kunt u terugvinden op www.eh.nl/anbi.

Het afgelopen jaar stegen de particuliere giften met maar liefst 
15% ten opzichte van vorig jaar, ruim € 55.000,- meer dan we 
begroot hadden. De collecte-opbrengsten uit de kerken daalden 

Transparant in 

onze cijfers
echter. Een beeld dat we al een aantal jaren zien. In totaal 
ontvingen we van zo’n 245 gemeenten een bijdrage voor  
ons werk, maar met een totaalbedrag van ca. € 75.000,-  
bleven we hier ruim € 15.000,- onder de begroting. De bedrijfs-
giften daarentegen stegen spectaculair. Een stijging van  
ruim 46% gaf uiteindelijk een opbrengst van € 214.000,- uit  
het bedrijfsleven. Het is geweldig om te mogen ervaren dat  
de christelijke ondernemers in Nederland onze missie  
zo ondersteunen.
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JA wij worden partner van de  
Evangelische Hogeschool!

De onderwijskosten van de EH verdelen wij onder in participaties van € 250,-. 

Wij ondersteunen de EH (tot wederopzegging) met:

	 ❍  _________________ x een participatie van € 250,-

	 ❍  een jaarlijkse toezegging van  € _________________

	 ❍  een toezegging voor _________________ collecte(s) per jaar 

Naam kerk:  ___________________________________________________________________________________________

Plaats:  ___________________________________________________________________________________________

Contactpersoon:

Functie:  ❍ jeugdleider ❍ predikant ❍ scriba (secretaris) ❍ anders, namelijk:

  ___________________________________________________________________________________________

Voorletters:  ___________________ ❍ heer  ❍ mevrouw 

Achternaam: ___________________________________________________________________________________________

Adres:  ___________________________________________________________________________________________

Postcode:  _______________________  Plaats: ______________________________________________________

Telefoon:  ___________________________________________________________________________________________ 

E-mail:  ___________________________________________________________________________________________

De ingevulde bon in een envelop sturen naar 
Evangelische Hogeschool, Postbus 957, 3800 AZ Amersfoort. 
U kunt ook het formulier online invullen via www.eh.nl/kerken
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EH & de kerken SAMEN

Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze 
jongeren, willen wij als EH de kerken dienen met visie op 
jongeren en de cultuur waarin zij leven, maar ook met 
ervaring op het gebied van vorming en toerusting. 
Kerken kunnen de EH van dienst zijn door partner te 
worden. Deelname van de kerken aan dit belangrijke werk 
is hard nodig. Zowel in geestelijk als financieel opzicht.

 Word ‘partnerkerk’ van de EH:
•   U onderschrijft het belang van toerusting van jongeren 

op Bijbels fundament
•   U bent bereid om jongeren in uw kerkelijke gemeente 

te wijzen op de mogelijkheden en meerwaarde van het 
onderwijs op de EH

•   U bent bereid om te participeren in onze missie door  
het onderwijs ook (naar draagkracht) financieel 
mogelijk te maken

•  U steunt het EH onderwijs door gebed

 Hoe word u ‘partnerkerk’?
Meld uw kerk aan via het contactformulier op 
www.eh.nl/kerken of stuur het antwoordformulier op.



“Gedacht vanuit Gods 
Koninkrijk is het goed 
dat jongeren een jaar 
gaan studeren op wie zij 
zijn als persoon, hoe de 
wereld in elkaar zit en hoe 
je alles vanuit een christelijk 
perspectief kunt bezien.” 

Reinier Sonneveld, theoloog,  
auteur en spreker

Ja, wij worden  
partner van de  
Evangelische
Hogeschool!
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Op een rij…
•  Een gemiddeld aantal van 150 studenten deed in de  

afgelopen jaren het EH-Basisjaar.

•  Het EH-Traject had in de afgelopen jaren gemiddeld  
ongeveer 115 studenten.

•  Jaarlijks studeren meer dan 250 jongeren aan de  
Evangelische Hogeschool.

•  Medewerkers, docenten en studenten van de EH zijn  
afkomstig uit de volle breedte van de kerken in Nederland.

•  De EH biedt geen beroepsopleidingen maar vormend onderwijs.  
Daarom worden onze onderwijsprogramma’s niet gesubsidieerd  
door de overheid.

Wat kunnen wij voor  
u als kerk betekenen?

•    Toezending van het EH-Magazine, 
ons kwartaalblad, waarin u o.m. 
artikelen vindt over het werken 
met jongeren in deze tijd

•   Uitnodigingen voor symposia rond 
actuele thema’s

•    Uitnodigingen voor ons jaarlijkse 
‘Studiekeuze- event’; een event dat 
is gericht op jongeren die bezig zijn 
met vragen rondom studiekeuze 
en christen-zijn, maar dat ook 
een (apart) programma kent voor 
ouders, jeugdwerkers, jeugdleiders, 
en alle andere volwassenen die 
met jongeren te maken hebben. 



 http://youtu.be/n5Z2zc-Z00U  

Video ‘Samen sterk voor jongeren’
Aanvullend op deze brochure hebben wij een online filmpje voor u 
beschikbaar. Joop Gankema van Stichting Opwekking en de predikanten 
Jos Douma (GKV), David Rodenburg (PKN) vertellen daarin waarom zij 
enthousiast zijn over de missie en het toerustingswerk van de EH. In 
de woorden van Jos Douma: “Een kerk kan nooit zoveel aandacht aan 
jongeren besteden als de EH. Een kerk kan bijvoorbeeld niet een compleet 
vormingsjaar aanbieden.” Ook enkele EH-studenten komen in het filmpje 
aan het woord.

De video is bij uitstek geschikt om te laten zien tijdens uw kerkdienst, 
bijvoorbeeld voorafgaand aan een collecte voor de EH. Zo betrekt u uw hele 
gemeente bij het belangrijke werk dat op de EH gebeurt! U vindt het filmpje 
‘Samen sterk voor jongeren’ op Youtube: http://youtu.be/n5Z2zc-Z00U  
of door de QR-code hiernaast te scannen. We kunnen de video ook 
toesturen. Stuurt u in dat geval een mailtje naar info@eh.nl.Vermeld 
daarbij duidelijk de naam van uw kerk en de contactgegevens (adres, 
telefoonnummer, e-mail).
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“Op de EH leer je om ‘handen en voeten’ te geven aan je christen-zijn.  
Van daaruit ga je zien wat jij de maatschappij te bieden hebt. Ik zou  
iedereen willen oproepen om naast de jongeren te gaan staan en dit  
belangrijke werk mede mogelijk te maken.”

Joop Gankema, Stichting Opwekking 

Oefenen in verlangen
Drs. Els J. van Dijk Oefenen in 

Drs. Els J.van Dijk

Het opwekken van verlangen naar een betere 
wereld is volgens de auteur van dit boek een 
van de belangrijkste verantwoordelijkheden van 
volwassenen richting jongeren. We schieten 
er namelijk niets mee op als we hen slechts 
voorhouden ‘hoe het hoort’ in het leven. Jongeren 
zullen dan hooguit aan gewoontevorming doen, 
maar niet in beweging komen. Dat kan alleen als 
het vuur van binnen ontstoken is en het verlangen 
naar God is ontbrand. Oefenen in verlangen wil 
een stimulans zijn om verlangend te leven. En om 
van daaruit de ontmoeting met jongeren gestalte 
te geven.

Els J. van Dijk is directeur van de Evangelische 
Hogeschool in Amersfoort. Eerder verscheen van 
haar De hunkerende generatie. De leefwereld van 
jongeren (2011).

Oefenen in verlangen-omslag.indd   1 11-12-2014   11:13:27

Over jongeren wordt veel gezegd en geschreven. 
Vaak blijft men steken bij hun uiterlijk waarneembare 

gedrag en dat stemt niet altijd meteen hoopvol. 
Maar wat beweegt hen nu werkelijk? Zijn zij echt 
zo onverschillig en ongemotiveerd of is het juist 

onvermogen?

Een schets van de jongerenwereld en een appel op 
volwassenen.

De hunkerende generatie
Drs. Els J. van Dijk

Drs. Els J.van Dijk

De hunkerende generatie-omslag.indd   4 13-10-2011   16:09:38

De hunkerende generatie 
Drs. Els J. van Dijk

Over jongeren wordt veel gezegd en geschreven. 
Vaak blijft men steken bij hun uiterlijk 
waarneembare gedrag en dat stemt niet altijd 
meteen hoopvol. Maar wat beweegt hen nu 
werkelijk? Zijn zij echt zo onverschillig en 
ongemotiveerd of is het juist onvermogen?
Een schets van de jongerenwereld en een appél 
op volwassenen.

Oefenen in verlangen
Drs. Els J. van Dijk

Het opwekken van verlangen naar een betere 
wereld is volgens de auteur van dit boek een 
van de belangrijkste verantwoordelijkheden 
van volwassenen richting jongeren. We 
schieten er namelijk niets mee op als we 
hen slechts voorhouden ‘hoe het hoort’ in 
het leven. Jongeren zullen dan hooguit aan 
gewoontevorming doen, maar niet in beweging 
komen. Dat kan alleen als het vuur van binnen 
ontstoken is en het verlangen naar God is 
ontbrand. Oefenen in verlangen wil een 
stimulans zijn om verlangend te leven.  
En om van daaruit de ontmoeting met  
jongeren gestalte te geven.



Evangelische Hogeschool

Postbus 957 | 3800 AZ Amersfoort
bezoekadres: Drentsestraat 1
Tel. (033) 4604000 
E-mail: info@eh.nl

WWW.EH.NL

             facebook.com/Evangelische.Hogeschool

             twitter.com/EHAmersfoort

EHEvangelische 
Hogeschool 
Amersfoort

Hoeveel jongeren 
biedt u een plek 

op de EH? 


