Praat je kerk paraat
Wat is het?

Houd een “praatje” in uw kerk over de ETF om onze faculteit meer naamsbekendheid en financiële
steun te geven. Deze actie is ideaal te combineren met een collecte voor de ETF.

Waarom?

11 redenen om de ETF financieel te steunen
1.

ETF Leuven is een theologische opleiding die de Bijbel als leidraad gebruikt.

2.

Studenten en alumni van de ETF worden opgeleid in theorie en praktijk voor werk in kerken,
zendingsgebieden en christelijke organisaties.

3.

De ETF is voor 35% van haar benodigde inkomsten afhankelijk van giften.

4.

De ETF biedt een kader waarin studenten zich persoonlijk en spiritueel kunnen ontplooien.

5.

De ETF is interdenominaal (interkerkelijk), dit maakt ons uniek en interessant. Een nadeel
hiervan is dat we niet structureel worden ondersteund door een kerkgenootschap.

6.

Alle docenten en professoren die aan de ETF verbonden zijn, hebben een christelijke overtuiging.
ETF alumni nemen plekken in door heel de samenleving en kunnen zodoende overal in de
wereld en maatschappij een verschil maken.
Het onderhouden van de ETF-bibliotheek is een kostbare aangelegenheid. Het is als wetenschappelijke faculteit van groot belang dat de collectie actueel en relevant is en blijft.

7.
8.
9.

De ETF zet haar financiële middelen uitermate zorgvuldig in. Dit betekent o.a. dat taken als
schoonmaken, catering etc. door studenten zelf worden gedaan.

10. Studenten en staf zijn zeer betrokken bij de ETF, waardoor de visie van de ETF efficiënt en
doelgericht wordt nageleefd.
11. De ETF zet zich op internationale schaal in voor bijbelgetrouw theologisch onderwijs. Zo hebben we studenten die vanuit de hele wereld aan onze faculteit studeren.

Hoe?
1.
2.
3.
4.
5.

Download het ETF logo en maak een powerpointslide voor in de kerk.
Download de acceptgiro kaarten, of neem telefonisch contact op om deze opgestuurd te krijgen.
Plaats acceptgiro kaarten op stoelen in de kerk, of op tafels bij de in- en uitgang.
Leg uw kerk uit wat de ETF is en waarom de ETF geestelijke en financiële steun nodig heeft.
Haal aan het einde van de dienst de acceptgiro formulieren op en stuur deze op naar de ETF.

