
 
 

Open Theological Seminary (OTS), Pakistan 
Opleiding en toerusting van christelijke leiders in 

een land waar christenen in de minderheid zijn  

  
Het Open Theologisch Seminarie (OTS) in Pakistan hanteert een vernieuwende 
werkwijze. OTS ontwikkelt materialen voor zondagsscholen, godsdienstonderwijs, 
alpha-cursussen, discipelschapscursussen en zelfs voor een doctoraalstudie 
theologie. Deze materialen worden door zowel protestantse en katholieke als door 
pinkster- en Leger des Heilskerken gebruikt. OTS maakt steeds meer gebruik van 
moderne (digitale) media. Veel cursussen zijn bijvoorbeeld beschikbaar via internet. 
Zo kunnen niet alleen studenten door het hele land dit materiaal gebruiken, maar 



ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom. Jaarlijks 
volgen meer dan 5.000 studenten een cursus. OTS speelt zo een belangrijke rol bij 
het opleiden en toerusten van christelijke leiders in een land waar christenen een 
kleine maar groeiende minderheid zijn. OTS is een onafhankelijk instituut, alle 
activiteiten zoals voorbereidingen, produceren en uitgeven van theologisch 
studiemateriaal , training geven en het opleidingen van tutoren en leraren, wordt 
volledig door de eigen staf gedaan.  
 
Studenten ontmoeten regelmatig hun lokale tutor. Om dit mogelijk te maken, werkt 
OTS met 250 vrijwillige tutors, die op 3 verschillende niveaus worden opgeleid. OTS 
verzorgt tevens extra diensten zoals (zondags)schoolmaterialen die veelvuldig 
gebruikt worden in Pakistan (bijvoorbeeld in basisonderwijslessen van de Kerk van 
Pakistan). De relatie met Kerk in Actie dateert al van jaren geleden, zelfs al voor er 
een bilaterale relatie werd aangegaan in 2004.  
 
 
 
Het werk van OTS bestaat uit 2 delen: 

- Ontwikkelen van curriculum en educatieve programma’s (faciliteren 
onderwijsproces) 

- Het geven van onderwijs aan studenten (het educatieve proces) 
Kerk in Actie financiert een deel van de kosten van deze activiteiten.  
 
In de overeenkomst die Kerk in Actie met OTS heeft, is afgesproken dat er ieder jaar 
30 tutor training op niveau 1 worden gegeven, dat OTS ieder jaar een nieuwe cursus 
ontwikkelt waarvoor een diploma kan worden gehaald, en dat ieder jaar door 5000 
studenten een 12-weekse training met succes wordt afgesloten. Hierdoor wordt het 
mogelijk dat (toekomstige) christelijke religieuze leiders in Pakistan, ook van arme 
komaf, onderwijs krijgen en getraind worden om in de toekomst kerkelijke 
gemeenschappen te leiden en pastorale zorg te kunnen geven.  
 
 
 

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem  

contact op met uw Kerk in Actie-consulent 

of mail naar projectinformatie@kerkinactie.nl 

 

www.kerkinactie.nl 

www.kerkinactie.nl/consulenten 

projectinformatie@kerkinactie.nl  
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