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belgisch-luxemburgse Federatie

Januari 
15 Federatiebestuur – brussel

21 a.J. compagnons – nivelles

28 Jaarlijkse bijbelraadseldag – lokale kerken

Februari
18-21 a.J. vonkjeskamp

21-24 a.J. verkennerskamp 

nederlandse unie

Januari 
7 tienerclub
 Info: www.adventist.nl of tienerclub@adventist.nl

13-15 trainingsweekend vrouwenpastoraat
 Info: www.adventist.nl of vrouwen@adventist.nl 

19-22 kids in discipleship training
 Info: www.adventist.nl of kid@adventist.nl 

27-29 ats weekend: de heilige geest vanaf de schepping 

tot vlak voor de wederkomst
 Info: info@ats-nederland.nl of www.ats-nederland.nl 

27-29 Weekend church plants voor autochtone doelgroep 

met Wayne krause
 Info: rdingjan@adventist.nl 

29 volleybaltoernooi
 Info: www.adventist.nl/ajv of ajv@adventist.nl 

waar kunt u terecht voor meer 
informatie?
•   Kijk op www.adventist.nl / www.ADRA.nl

•   Bel het uniekantoor (030 – 6939375) en vraag naar de 

afdeling die het evenement organiseert of stuur een 

e-mail.

•   Voor organisatorische aangelegenheden, neem 

contact op met ds. G.W. Frenk, algemeen secretaris 

(gfrenk@adventist.nl), of ds. W. Altink, voorzitter 

(e-mail: waltink@adventist.nl).

•   Voor financiële zaken (incl. donaties en wilsbeschik-

kingen) vraagt u naar dhr. A. Amsen of mail naar 

aamsen@adventist.nl. 

•    Stuur uw ingezonden brieven voor Advent naar het 

redactieadres (Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis ter 

Heide) of via e-mail: hkoning@adventist.nl of  

advent@adventist.nl.

•   Deadline voor aanleveren van kopij: 5e van de maand.

De bank- en girorekeningen van de Nederlandse Unie 

staan open voor uw giften. Graag met vermelding van 

het doel: 

Algemeen: Bankrek. 69.99.12.865 en 34188

T.n.v. Kerkblad Advent: Bankrek. 117.287.253

voor belgie & lUXeMbUrg: 

Kijk op www.adventist.be. Tel. (00-32) – (0)2.511.36.80

•  Voor organisatorische zaken, schrijf ds. Reinder 

Bruinsma – rbruinsma@adventist.nl 

•  Voor financiële zaken (incl. donaties en 

wilsbeschikkingen) mail Chr. Sabot – christian.sabot@

scarlet.be 

•  Nieuwstips voor Advent : jeangeeroms@scarlet.be 

Ernest Allardstraat 11 – B.1000 Brussel

Bank van de Post: 000 – 0010560 – 84

Agenda Vergaderingen & Evenementen2
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08 nieuws

12  nieuws uit de wereldkerk

15 interactief

19 namen

20 kids & Jongeren

21 diversen tam tam

22 tot Ziens

24 groeispurt

26 verrijkingsweekend

27 advertenties en berichten

28 reflectie

32 in Focus / ad ventje

Verder in dit nummer

“ MIJN WENS VooR HET 
NIEUWE JAAR IS DAT 
WE DE sabbat echt 
gaan vieren, EN NIET 
AllEEN GEDENKEN ”

nieuw

Een dag, een maand en een jaar hebben te maken met aarde, 

maan en zon. In 24 uur draait de aarde om haar eigen as 

en een nieuwe dag breekt aan. De maand (het woord 

zegt het al) vertelt ons over de duur  van de omloop-

tijd van de maan om de aarde. En wanneer de aarde 

zijn curve rondom de zon heeft volbracht dan spreken 

we over een jaar. onze tijden zijn verbonden met 

onze plaats in het heelal. Verbonden met aarde, 

maan en zon. De Schepper van hemel en aarde 

houdt dit alles in stand en in evenwicht. En zo 

beginnen we in 2012 in ruimteschip aarde met 

een nieuwe reis om de zon. 

Het is opmerkelijk dat de weekcyclus, inclusief de sabbat, niet 

gebaseerd is op enige planeet, zon of maan. De weekcyclus is 

terug te voeren op de scheppingsweek en het gesproken woord 

van God. Daarmee laat de sabbat gelijk zien dat haar oorsprong 

ligt bij God en niet verbonden is aan een iets aan het firmament, 

dat vergoddelijkt wordt. 

Elke sabbat in dit nieuwe jaar kunnen we ‘herbronnen’. We hoeven 

niet te wachten op Nieuwjaarsdag om ons kompas opnieuw te 

ijken en onze goede voornemens vast te stellen. Elke zeven dagen 

is er een zee van tijd voor ‘vernieuwing’. Want de sabbat is een 

groot geschenk. Het is genade. We voelen ons verbonden met 

onze Maker. 

We kunnen de grootheid van het universum aanschouwen en ons 

verbonden weten door middel van onze tijdseenheden (dag, 

maand, jaar). Maar we zijn ook mensen van de dag en hebben het 

nodig stap voor stap te leven. Mijn wens voor het nieuwe jaar is 

dat we de sabbat echt gaan vieren, en niet alleen gedenken. En 

vandaar uit richting vinden voor de nieuwe week.

Een andere wens voor 2012 is dat het uniecongres (28 oktober en 

4 november) het congres van de liefde zal zijn. Bij dat congres – en 

in de aanloop daartoe – kan alles aan de orde gesteld worden, 

waarbij het de toon is die de muziek maakt. 

Gods liefde gewenst voor het nieuwe jaar!  

wim altink

Inhoud Van de voorzitter

16 op bezoek bij

 joris van der ploeg

4 Geloven, denken, doen
 een nieuwe start
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Geloven, denken, doen

IN HUIS HANGT NoG DE VAGE GEUR VAN 

olIEBollEN. KERSTKAARTEN MET DE BESTE 

WENSEN SlINGEREN DooR DE KAMER. oP STRAAT 

ZIEN WE RESTANTEN lIGGEN VAN AFGESToKEN 

RoTJES. HElE STUKKEN ASFAlT ZIJN VERDWENEN 

oP DE RoToNDES IN DE STAD. MElKBUSSEN EN 

KARBIET ZIJN DAAR DEBET AAN. HET IS EEN FEIT: 

HET NIEUWE JAAR IS BEGoNNEN.

Een 
nieuwe 
start
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gezin, familie opgebouwd rond oud en Nieuw. En dan vast niet alleen 

op culinair gebied. 

Een onderdeel van de festiviteiten op oudjaarsavond bij ons thuis, 

toen de kinderen nog iets jonger waren, was het opschrijven van de 

dingen waar we God dankbaar voor waren in het afgelopen jaar. ook 

onze wensen voor het nieuwe jaar legden we aan hem voor. De kaart-

jes kregen een vaste plek in huis en geregeld werd er nog op gekeken. 

Deze, en andere tradities, helpen ons om ons te bepalen bij het 

nieuwe jaar.

Wensen   Rond oud en 

Nieuw sturen we ‘de beste 

wensen’ aan familie en 

vrienden. Ging dit tot een 

aantal jaren geleden nog 

gepaard met kaarten en 

decemberzegels, 

tegenwoordig zijn er ook 

zeer creatieve e-cards 

waaruit gekozen kan 

worden. Eén druk op de knop en je hele vriendenkring is voorzien van 

de beste wensen voor 2012. De joodse traditie kent het sturen van 

kaarten ook. Zij wensen elkaar het volgende toe: ’Dat je mag tekenen 

voor een goed 2012.’ De eerste tien dagen van het nieuwe jaar zijn 

voor hen bezinningsdagen. Wat was goed gegaan in het afgelopen 

jaar en wat niet? Is er nog iets dat tussen jou en God staat? Tijdens 

Jom Kippoer (Grote Verzoendag) maken zij een frisse start. Een 

eeuwenoude, waardevolle traditie.

eken is er naar dit moment toegeleefd. 

Wenskaarten zijn uitgezocht en geschre-

ven. Het huis is aan kant gemaakt en 

versierd. Menu’s zijn geselecteerd op licht-

verteerbare hapjes. Dit als tegenhanger 

voor de wat zwaarder te verteren oliebollen en beignets. 

De media hebben de laatste weken regelmatig stilgestaan 

bij het jaar 2011. Was het een goed jaar? Wat zette de 

wereld op zijn kop? Van welke prominente Nederlanders 

hebben we afscheid moeten 

nemen?

Wellicht heeft u in uw kerke-

lijke gemeente ook het jaar 

2011 geëvalueerd. Van 

welke leden moest er 

afscheid genomen worden? 

En welke dopelingen 

konden wij verwelkomen? 

Het is goed samen terug te 

kijken op het jaar. God te 

danken voor zijn zegenin-

gen en zijn zegen te vragen 

voor 2012. Nu kan er gefeest 

worden, oudejaarsavond 

kan beginnen.

tradities rond oud en nieuw   In de 

noorderlijke helft van ons land en in het oosten staat men 

op zeer symbolische wijze stil bij het oude en nieuwe jaar. 

Er worden ‘knieperties’ gebakken. De wafel in platte vorm 

wordt op oudjaarsdag gegeten. Het oude jaar heeft zich 

namelijk helemaal aan ons ‘ontvouwen’. op Nieuwjaarsdag 

bieden de gastvrouwen rolletjes aan: ‘men weet nog niet 

wat het nieuwe jaar voor ons in petto heeft.’  over de 

herkomst van de oliebol zijn verschillende gedachten. De 

bol zou zijn oorsprong vinden bij de Germaanse stammen. 

De oliebol diende als ‘zoenoffer’ voor de goden. Meer 

waarschijnlijk is de overlevering uit de Middeleeuwen. Na 

de vastenperiode (van 11 november tot en met 25 

december) hadden de mensen geen verse producten meer 

in huis. Meel was echter altijd voorhanden, daar werden 

dan de oliebollen van gebakken. Zij luidden het einde van 

de vastentijd in. 

Een derde versie van de herkomst van de oliebol is van 

Portugese oorsprong. De olie die gebruikt wordt om de 

bollen in te bakken zou verwijzen naar de olie in de ‘eeuwig 

brandende lamp’ in de tempel te Jeruzalem. op het 

moment dat u in een warme, knapperige oliebol bijt inte-

resseert het u vast niet waar deze bol symbool voor staat. 

U hebt misschien ook wel zo uw eigen tradities met uw 

W
door Ilse Hulzinga

“ MEN WEET NoG 
NIET WAT het 
nieuwe jaar 
VooR oNS IN 
PETTo HEEFT”

goede voorneMens top tien
•  afvallen

•  spaarzamer met geld omgaan

•  schulden afbetalen

•  Meer tijd besteden aan familie/vrienden

•  een partner vinden

•  stoppen met roken

•  beter werk vinden

•  iets nieuws leren

•  vrijwilligerswerk doen

•  beter met tijd omgaan

5

advent 01   2012



ook al valt het joodse Nieuwjaar op een ander moment in het 

jaar (in 2012 is het van 16 – 18 september), toch zijn er deson-

danks veel overeenkomsten met ons nieuwjaar (zie kader op 

volgende bladzijde).

op de dag van het Bazuingeschal (7e maand van de joodse 

kalender, 1 en 2 Tisjri) wordt het verhaal gelezen over het offer 

dat Abraham bracht. op het moment dat hij het mes ophief 

hoorde hij Gods stem die hem zei zijn zoon geen kwaad te 

doen. In zijn plaats moest Abraham een dier offeren. 

De ram in het struikgewas zou Abrahams offer zijn. 

Tot op de dag van vandaag herinneren joodse 

mensen zich Abrahams grote geloof en Gods wegen 

als zij de sjofar, de ramshoorn, horen.

goede voornemens   En dan stappen we 

over de drempel van het nieuwe jaar. Voor de meeste 

mensen betekent dit het maken van een frisse start. 

Alles wat herinnert aan de feestdagen wordt 

opgeruimd. De kerstversieringen verdwijnen weer 

naar de zolder en het huis krijgt een flinke 

schoonmaakbeurt. Voor de meeste mensen betekent 

1 januari het startsein voor het uitvoeren van goede 

voornemens. In de praktijk blijkt dat deze 

voornemens slechts van korte duur zijn. Persoonlijk 

kwam ik er al vlot achter dat je het beste die dingen kunt voornemen 

die te behappen zijn. Een heel jaar vullen met stress omdat je je 

voornemens niet kunt halen, vond ik geen optie! Toen ik nog 

werkzaam was in het onderwijs had ik verscheidene momenten in 

een jaar waarop ik me iets voornam. Een uitgelezen moment was 

natuurlijk het begin van het nieuwe schooljaar. Maar ook had ik vaak 

na een vakantie plannen klaarliggen voor de groep of voor mijzelf. Zo 

nam ik me eens voor me meer te verdiepen in de computer en om 

Geloven, denken, doen

“ DE SlEUR EN DRUKTE 
VAN HET lEVEN VAN 
AllEDAG lATEN DE 
VooRNEMENS 
verdwijnen als 
sneeuw voor de 
Zon”

6
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meer engelstalige boeken te gaan lezen. En warempel het 

lukte, ik had er zelfs plezier in! Maar wat hoor je vaak dat 

het mensen niet lukt vol te houden waar ze op 1 januari 

mee zijn begonnen. De sleur en drukte van het leven van 

alle dag laten de voornemens verdwijnen als sneeuw voor 

de zon. Jammer, maar het is niet anders. In de tabel op de 

vorige pagina ziet u de top tien van 2011 (uit: Margriet), 

wellicht herkent u een paar punten die u op uw eigen lijstje 

hebt staan. Er staan onderwerpen in die u vast niet zullen 

verbazen (afvallen, stoppen met roken). Deze goede 

voornemens hebben een grotere kans van slagen wanneer 

ze in een groep aangepakt worden. Dan lukt het de meeste 

deelnemers om het een aantal maanden vol te houden of 

beter zelfs: er van af te komen!

 

nieuw begin   In de Bijbel vinden we gelukkig 

genoeg voorbeelden van een nieuwe start. Deze verhalen 

kunnen ons bemoedigen. Met God kan er altijd een nieuwe 

start gemaakt worden. Neem bijvoorbeeld het moment na 

de zondvloed (Genesis 6-8). God had berouw van zijn 

schepping en vooral van zijn speciale schepsel: de mens. 

Eén persoon werd door God uitgekozen om met hem een 

nieuwe start te maken. Een klein gedeelte van de 

oorspronkelijke schepping dreef op de golven, met Noach 

als kapitein. Nadat mens en dier gered waren, dankte 

Noach zijn God door middel van een offer voor dit nieuwe 

begin. God beloofde zichzelf de aardbodem niet meer te 

vervloeken. De cyclus van het leven (zaaien, 

oogsten, koude en hitte, zomer en winter, dag 

en nacht) zou niet ophouden. En God zegende 

Noach en zijn zonen. Dat het daarna al heel 

vlot de verkeerde kant op ging is zeer pijnlijk. 

laat dit feit u echter niet ontmoedingen.

Een nieuw jaar binnentreden is ook te vergelij-

ken met het betreden van een nieuw land. De Israëlieten hebben hier 

ervaring mee. Eerst nog huiverig voor al het nieuwe en onbekende 

(Numeri 13) lukt het hen onder leiding van Jozua wel om het nieuwe 

land in te gaan (Jozua 1). De beloften die God aan Jozua en het volk 

geeft zijn enorm. Hij geeft hen een zeer vruchtbaar land. Zolang Jozua 

leeft, zal geen vijand het in zijn hoofd halen iets tegen dit volk te 

ondernemen. Zolang ze vastberaden en moedig zijn en zich houden 

aan de wetten, zal het hen goed gaan. God eindigt met de belofte: 

‘Want ik, de HEER, je God, zal je helpen bij alles wat je onderneemt.’

De persoon die mij erg aanspreekt in het Nieuwe Testament is 

Zacheüs (lucas 19:1-10).  In tien 

verzen lezen we over zijn leven 

en waar ik bewondering voor 

heb, is zijn moed om zijn leven 

drastisch te wijzigen. Jezus 

spreekt hem aan en spreekt hem 

niet eens aan op zijn fouten! Dat 

was niet nodig, Zacheüs wist 

wat hem te doen stond. Het 

gezien worden door Jezus zorgt 

bij Zacheüs voor een ommekeer. 

Dit bezoek leidt tot goede voor-

nemens: de helft van zijn bezit 

geeft hij aan de armen en 

mensen die hij heeft afgepersd vergoed hij vier keer 

het bedrag. En Zacheüs kennende, bleef het niet bij 

goede voornemens alleen. Hij maakt schoon schip 

en een nieuwe start!  

oproep
laten we een voorbeeld nemen aan Noach, het volk 

Israël  en Zacheüs. Ga met God dit nieuwe jaar in. 

Geef de ‘tweede’ Jozua (Jehoshua/ Jezus Christus) de 

leiding in uw leven. Dan zal het u goed gaan! Een 

gezegend 2012 gewenst.

nederlands nieuwjaar joods nieuwjaar/ rosj hasjana

2 dagen feest: oud en 

Nieuw

2 dagen feest

Vuurwerk Sjofar (ramshoorn) klinkt 100 maal in 

synagoge

oliebollen, appelflappen Appel en honing

Goede voornemens Tasjliech (zich ontdoen van slechte 

dingen/ gedachten door middel van het 

strooien van brood in stromend water)

Kaarten sturen met  

‘de beste wensen’

Sjana tova ( kaarten voor een gelukkig 

nieuwjaar)

Nieuwjaarsdag Dag van de Bazuin

“ GA Met god 
DIT NIEUWE 
JAAR IN”
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Nieuws

district noordoost

Een feestelijke ontmoeting
sabbat 19 november kwamen leden en vrienden uit het noordooste-

lijk district  (almelo, assen, deventer, emmen, enschede, groningen, 

hoogeveen, leeuwarden, Meppel, winschoten en Zwolle) bij elkaar in 

de goede herderkerk in hoogeveen. 

Zo’n 300 mensen van jong 
tot oud arriveerden in 
opperbeste stemming en 
het was een gezellige boel 
van begroeten en koffie-
drinken. ‘s Ochtends 
volwassenen in de grote 
kerkzaal, de jeugd elders in 
het gebouw met een eigen 
programma. 
Het thema “Ontmoeten” 
was uitgewerkt door de 
pastoraal werksters Jolanda 
Krikken en Miranda Broek-
huis. Zij stelden de vier 
predikanten uit dit district 
voor. Muzikale medewer-
king werd verleend door de 
groep Stay Close uit 
Enschede. Er werd enthou-
siast gespeeld en gezongen. 
De ochtendoverdenking 

bedoeld voor de vrouwen. 
Enkele heren lukte het toch 
binnen te glippen. Een 
geweigerde broeder 
vertelde: een volgende keer 
kom ik als vrouw verkleed. 
Naast de heerlijke gerecht-
jes was er gelegenheid 
verschillende thema’s over 
bijbelse ontmoetingen te 
bespreken. Ook de andere 
workshops werden goed 
bezocht. 
Churchplant WATT bood 
intussen een compleet 
programma aan voor de 
jeugd. Later kwamen we 
allen terug in de grote kerk-
zaal om met elkaar te 

werd gehouden door Jan 
Rokus Belder. De ontmoe-
ting tussen God en Elia 
(1 Koningen 19). Daarna 
een bijzonder mooi medita-
tief moment “Ontmoet 
God”.  De opgehaalde 
collecte bedroeg bijna  900 
euro en zal worden gebruikt 
voor de ADRA Mission Trip 
volgend jaar zomer naar 
Bulgarije. Na de gezellige 
lunchpauze was het tijd 
voor de vijf workshops, 
waarvoor men van te voren 
kon inschrijven. Voor één 
specifieke workshop n.l. de 
High Tea was behoorlijk 
belangstelling, vooral van 
de kant van de mannen-
broeders, omdat zij er niet 
in mochten. Het was alleen 

zingen, te danken en te luis-
teren naar Jacob Engelgeer. 
Hij sprak over de ontmoe-
ting van Jezus en de Samari-
taanse vrouw bij de water-
put. Tot besluit werd er een 
grote kring gevormd door 
hand in hand te zingen 
waarna men elkaar een 
behouden thuisreis kon 
toewensen. Achter de scher-
men is veel werk verricht 
door een groot aantal vrij-
willigers. We kunnen tevre-
den en dankbaar terugzien 
op een bijzonder geslaagde 
districtsdag, waar we zeker 
God in elkaar mochten 
ontmoeten.  7
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door Henk Koning

vrouwenweekend

Chocolade Boetiek
in het weekend van 11-13 november organiseerde de afdeling 

vrouwenpastoraat een vrouwenweekend met het thema ‘choco-

lade boetiek’. Zestig vrouwen kwamen naar het landgoed ‘oud 

Zandbergen’ om gods goedheid te proeven. hieronder leest u een 

verslag van Manon buiel.

nieuwe predikant belgië
In verband met het nabije en intussen effectieve 
emiraat van ds. Hubert Jeurissen besloot het 
Belgisch-Luxemburgs Federatiebestuur een Neder-
landstalige predikant te zoeken. De keuze viel op 
Iwan Voerman. Ds. Iwan Voerman (31), zijn vrouw 
Linda (29) en hun zoontje Mark (2) wonen vanaf 1 
januari in België. In eerste instantie betreft het een 
overeenkomst van een jaar, maar als beide partijen 
tevreden zijn zal er t.z.t. sprake zal zijn van een lang-
durig dienstverband. 
Iwan Voerman zal de zorg voor de gemeente Hasselt 
van Hubert Jeurissen overnemen. Over de verdere 
invulling van zijn taak vindt nog overleg plaats. 
Daarover zal het nieuwe federatiecomité een beslis-
sing nemen.
Ds. Voerman is afkomstig uit Nederland. Hij heeft 
zijn theologiestudie (Master of Arts) gevolgd aan de 
Andrews Universiteit in de Verenigde Staten. Ook 
zijn vrouw heeft daar een masters’ graad behaald.  7

“11e van de 11e 2011 om 
17:30... Eindelijk is het dan 
zover. Eerst nog moederlief 
ophalen, want dit wordt 
een weekend voor moeder 
en dochter. Een 10 minu-
ten later zitten we samen in 
de auto op weg naar het 
vrouwenweekend met het 
thema “Chocolade 
Boetiek”.
Wat staat ons allemaal te 
wachten? We zijn zeer 
benieuwd, dus we laten ons 
maar verrassen. Tussen 
19:00 en 20:00 wordt ieder-
een verwacht en als we arri-
veren zijn er al heel wat 
dames in het Vormingscen-
trum. Na een hartelijk 
welkom, krijgen we de sleu-

end met de vraag wie er 
allemaal zullen zijn en je 
komt thuis met een gevoel 
van wat heb ik er weer een 
boel vriendinnen bij.
Ik kijk terug op een gewel-
dig weekend, waarin ik 
goed gevuld ben met Gods 
goedheid en liefde, maar 
ook mijn inwendige mens 
is niet vergeten. Wat 
hebben we kunnen genie-
ten van heerlijk eten en 
lekkere dingen. Ik wil ieder-

tel van onze kamer. Wat 
een warm binnen komen, 
het hele vormingscentrum 
heeft namelijk een meta-
morfose ondergaan. 
Het hele weekend staat in 
het teken van “Proeven en 
zien dat de Heer goed is”. 
En dat ervaren we dit week-
end zeker, zowel de geeste-
lijke als de innerlijke mens. 
Miranda Broekhuis verzorgt 
de geweldige en leerzame 
wijdingen, die tevens 
gepaard gaan met verschil-
lende activiteiten, wat het 
allemaal zeer aanschouwe-
lijk maakt.
Ook de nieuwe contacten 
die je legt, zijn zeer dier-
baar. Je gaat naar het week-

een bedanken voor een te 
gek weekend, zowel het 
team als ook alle vrouwen 
die er geweest zijn. 
THANKS!!”
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promotie daniëlle koning
Maandag 28 november 2011 is daniëlle koning aan de vrije universiteit 

gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid. de these luidt “impor-

ting god – the Mission of the ghanaian adventist church and other 

immigrant churches in the netherlands.” het gaat o.a. over de vraag in 

hoeverre migrantenkerken in nederland autochtone nederlanders 

bereiken met het evangelie (de zgn. “reversed mission”). een belang-

rijke casus in haar studie was de ghanese adventkerk in amsterdam 

Zuidoost. deze gemeente is momenteel ook haar thuisgemeente.

Nieuws

John Sanches consulent  
van de TED
per 1 januari 2012 heeft ds. john sanches 

zijn ontslag ingediend bij de trans-

europese divisie. het bleek onmo-

gelijk zijn werk als psycholoog in 

nederland te combineren met een 

staffunctie voor gezinspastoraat 

en gezondheidsdepartement 

op het divisiekantoor.

John Sanches blijft 
beschikbaar als consu-
lent voor gezinspastoraat 
en de gezondheidsafdeling 
van de divisie. Dit betekent 
vooral dat hij samen met zijn 
vrouw Clair Sanches (die 
verantwoordelijk is voor 
Gezins- Vrouwen- en Kinderpas-
toraat van de TED) toerusting-
weekenden in de 11 unies van 
de TED zal houden. Eveneens zal 
John ondersteuning geven aan 
Stephen Cooper op het gebied 
van gezondheid binnen de TED. 
John en Clair Sanches wonen in 
St. Albans, Engeland.  7

Daniëlle Koning is de doch-
ter van ds. Henk en Jean-
nette Koning. Naast fami-
lie, vrienden en collega’s, 
waren er verschillende 
predikanten van de 
Adventkerk aanwezig. Prof. 
dr. Rudy Van Moere 
(Universiteit van Brussel) 
en predikant van de 
Adventkerk liep mee in de 
stoet van hoogleraren.
De Adventkerk in Neder-
land en België mag zich 
opnieuw verheugen in een 
promovendus die de 
doctorsgraad behaalt. In de 
afgelopen drie jaar viel deze 
eer te beurt aan de 
volgende adventisten: 
Willem van Rhenen 
(gemeente Huis ter Heide), 
Anjo Draaisma (destijds 
betrokken bij church plant 
Almere-Sion, nu in Suri-
name), Oliver Glanz 
(gemeente Zoetermeer) en 
Rudy Van Moere (gemeente 

Antwerpen). 
“De studie van Daniëlle 
Koning kan de Adventkerk 
in Nederland helpen bij het 
vinden van wegen hoe de 
groeiende adventistische 
migrantengemeenten een 
bijdrage kunnen leveren 
aan het bereiken van de 
autochtone Nederlandse 
bevolking met het evange-
lie van Jezus Christus” zegt 
ds. Wim Altink (unievoor-
zitter).
Inmiddels hebben het 
Nederlands, het Reformato-
risch, het Friesch Dagblad en 
Intermediair verslag gedaan 
van deze promotie en 
dissertatie. 
Voor geïnteresserden is de 
dissertatie te verkrijgen 
tegen verzend- en pakkos-
ten (5 euro voor NL en 10 
euro voor België) op bank-
rekening 377044814 t.n.v. 
D.T. Koning o.v.v. proef-
schrift.  7

boek John Weidner
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de Nederlander 
John Weidner, predikantenzoon binnen de Adventkerk, 
leiding gegeven aan een complex netwerk van vluchtrou-
tes voor joden die via België en Frankrijk een veilige 
haven vonden in Zwitserland. 
Een Engelstalig boek over hem is in de maak. Een voor-
aankondiging van dit boek – A Hard Mirror - over het 
uiterst boeiende werk van Weidner kunt u lezen op de 
uniewebsite (www.adventist.nl). Er is inmiddels al het 
nodige research verricht. Mocht u nog bijdragen kunnen 
leveren over aspecten van het leven van Weidner, dan 
houdt de Weidner Foundation zich aanbevolen.  7
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door Henk Koning

op zondag 27 november was het op het smaragdplein van woonzorgcentrum vredenoord sfeervol en 

gezellig. onder leiding van Minie eijkelenboom werd de markt opgebouwd. tweedehands spulletjes 

werden uitgestald. er was van alles te koop: boeken, cd’s, prullaria en kerst- en beterschapkaarten en 

nog veel meer.

Stichting Davor, die een 
kindertehuis in Roemenië 
ondersteunt, organiseert 
elk jaar in Vredenoord een 

markt. De opbrengst 
bedroeg dit keer 320 

euro, een mooi bedrag dat 
gebruikt wordt voor de 
aanschaf van een gasfor-
nuis. Het huidige gasfor-
nuis is zeer verouderd en 
werkt niet optimaal. Het is 
daarom behelpen om voor 
alle kinderen een maaltijd 
te koken.
Willemijn, Rachel en 
Ruben, drie tieners die iets 
vertelden over hun missi-
ontrip naar het kinderte-
huis, ontvingen van de 
bewoners ook nog eens 120 
euro. Dit bedrag gaan de 
tieners gebruiken om 

Cornatel (waar het kinder-
tehuis staat) uitgedeeld aan 
arme bejaarden, een groep 
mensen die onder de meest 

samen met de kinderen van 
het kindertehuis voedselpak-
ketten samen te stellen. Deze 
voedselpakketten worden in 

barre omstandigheden de 
strenge winters moet zien 
te overleven. Op deze 
manier hopen de tieners de 
kinderen aldaar bewust te 
maken van het feit dat ook 
zij iets voor hun medemens 
kunnen betekenen (meer 
info: www.davor.nl).  7

1  Een bejaarde vrouw met 
haar enige warmtebron: haar 
schaap. Op de achtergrond 
haar “huis”.

7  De bejaarde vrouw heeft net 
een voedselpakket (met rollen 
toiletpapier) ontvangen van 
een van de kinderen van ons 
kindertehuis.

verhuisd? geboorte? nieuw telefoonnummer? 

geef het door!
Sinds jaar en dag geven de gemeentesecretarissen in hun kwartaalverslagen de muta-
ties van hun gemeente door aan de Nederlandse Unie. Dit is heel belangrijk, omdat 
het ledenbestand  op deze manier op peil blijft. Het ledenbestand wordt voor de 
diverse mailingen gebruikt, zoals voor de ouderlingen, (kinder)sabbatschoolleiders en 
zendingleiders. Maar ook het versturen van maandblad Advent gaat volgens diezelfde 
ledenlijst. U kunt zich voorstellen dat het veel geld en energie kost als de post weer 
terugkomt omdat de geadresseerde verhuisd is.
Daarom verzoekt het secretariaat van de Nederlandse Unie alle leden en vrienden van 
de Adventkerk vriendelijk doch dringend om uw persoonlijke wijzigingen op tijd door 
te geven aan de secretaris van uw lokale kerkgemeente, zodat zij/hij de gegevens van 
de gemeente kan bundelen en weer kan doorgeven aan het secretariaat van de Neder-
landse Unie. Zo zorgen wij met zijn allen voor een volledige en complete ledenlijst!  7

DAVoR-markt in woonzorgcentrum Vredenoord
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Nieuws uit de Wereldkerk

Newbold studenten 
bezoeken Ethiopië
In november brachten zes studenten van Newbold College een bezoek 

van twee weken aan een afgelegen streek in Ethiopië. Onder hen was 

ook een Nederlandse studente, Marieke Hulzinga. Het bezoek was een 

essentieel onderdeel van het zgn ‘gap-year’. Dit betreft een eenjarig 

programma voor jonge mensen die, vaak voordat zij aan een lange 

studie beginnen, een jaartje van hun leven aan een bredere oriëntatie 

willen besteden, waarbij verdieping van hun geloof een belangrijk 

aspect is. Het bezoek aan een project in een ontwikkelingsland heeft 

tot doel dat de studenten op bescheiden schaal deelnemen aan een 

humanitair project, en daarbij uit de eerste hand iets proeven van de 

rijkdom van andere culturen.  7

Het doel was dat het boek 
niet alleen opnieuw onder 
de aandacht van de kerkle-
den zou komen en door 
hen gelezen en bestudeerd 
zou worden, maar ook dat 
tenminste 100 miljoen 
exemplaren hun weg 
zouden vinden naar het 
bredere publiek.
De Grote Strijd tussen Chris-
tus en Satan (zoals de volle-
dige titel luidt) is een van 
de bekendste boeken van 
Ellen G. White. Daarin 
behandelt zij de kosmische 

2012-2013

Massale verspreiding 
gepland van ‘De Grote Strijd’
kort na het wereldcongres van de kerk in atlanta in de zomer van 

2010 kondigde de nieuwgekozen voorzitter, ds. ted n.c. wilson, 

een omvangrijk project aan dat in 2012/2013 zou worden gereali-

seerd. het plan dat werd gelanceerd hield in dat er een wereld-

wijde, massale distributie van het boek de grote strijd zou plaats-

vinden. 

achtergronden van de 
geschiedenis van onze 
wereld en van de kerk. 
Vooral de laatste fase, de 
eindgebeurtenissen vooraf-
gaande aan de wederkomst 
van Christus, krijgen daar-

bij ruime aandacht. Ellen 
White ontwikkelde het 
thema over een lange reeks 
van jaren in diverse publi-
caties, totdat het een defi-
nitieve vorm kreeg in dit 
boek. De editie die in 1888 
verscheen, werd echter in 
1911 onder haar toezicht 
herzien en de meeste 
huidige edities in een groot 
aantal talen zijn op deze 
laatste uitgave gebaseerd.

verkorte versie
Het project om dit boek 
massaal te gaan versprei-
den werd in veel landen 
met groot enthousiasme 
ontvangen en wordt intus-
sen krachtig door verschil-
lende afdelingen van de 
kerkelijke organisatie 
gepromoot. Inmiddels zijn 
er wereldwijd plannen 
voor het drukken van in 
totaal ruim 168 miljoen 
exemplaren. Een zeer 
aanzienlijk deel van dit 
gigantische aantal betreft 
echter een sterk ingekorte 
uitgave, waarin slechts 11 

hoofdstukken van het 
oorspronkelijke boek, in 
een aangepaste volgorde, 
zijn opgenomen.
De verkorte versie is tot 
stand gekomen nadat er in 
veel landen bezwaren 
waren gerezen tegen het 
project. Velen vroegen zich 
af of het in onze huidige 
tijd verstandig is om dit 
boek integraal massaal uit 
te delen. Het boek is 
immers geschreven vanuit 
een optiek van meer dan 
een eeuw geleden en uit 
kritiek op andere gelovigen 
op een wijze en in bewoor-
dingen die vandaag de dag 
niet goed zouden kunnen 
overkomen. Het project 
zou, volgens velen, meer 
kwaad dan goed kunnen 
doen. De internationale 
kerkelijke leiding heeft 
daarom op veler verzoek 
een editie samengesteld die 
het thema van ‘de grote 
strijd’ helder uiteenzet, 
zonder echter andere 
geloofsrichtingen recht-
streeks aan te vallen.  7
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door Reinder Bruinsma

uitgevershuis in spanje krijgt 
nieuwe status
Tot voor kort was de Spaanse 
adventistische uitgeverij Safeliz 
officieel de instelling die zorgde 
voor de publicaties van de 
Spaanse Unie van Adventkerken. 
In toenemende mate werden de 
producten van Safeliz echter de 
laatste jaren ook naar andere 
Spaanssprekende landen geëxpor-
teerd. Dat proces heeft zich steeds 
verder ontwikkeld en Safeliz geeft 
intussen ook publicaties uit in 

andere talen, zoals het Engels, 
en doet nu zaken met ruim 30 
landen. Dat was voldoende 
aanleiding voor de Euro-
Afrika-divisie, de overkoepe-
lende organisatie waartoe ook 
de kerk in Spanje behoort, om 
Safeliz de status van divisie-
uitgeverij te verlenen. Het is 
een bloeiend, groeiend bedrijf 
dat financieel geheel op eigen 
benen staat. 7

Trans-Europese Divisie
Tijdens de najaarszittingen van het bestuur 
van de kerkelijke regio, waartoe ook de Neder-
landse Unie behoort, werd besloten het 
project - dat inmiddels de naam The Great 
Hope Project heeft gekregen - ook in het gebied 
van deze divisie krachtig te steunen. Daarbij 
denkt men allereerst aan de uitgave van een 
aantrekkelijk tijdschrift waarin het thema van 
het boek van Ellen White wordt verwoord en 
geïllustreerd op een wijze die het Europese 
publiek van 2012 zal aanspreken. Het tijd-
schrift zal worden ondersteund met een 
website, met dvd’s en andere media. Het doel 
is om ten minste 2 miljoen personen te berei-
ken. In het tijdschrift zal de geïnteresseerde 
lezer worden gewezen op de mogelijkheid om 
de integrale editie van het boek te verkrijgen. 
De voorbereidingen zullen in de loop van 
2012 plaatsvinden, terwijl de verspreiding 
gepland is voor 2013.
De Nederlandse Unie zal in de komende 
maanden bezien op welke wijze aan deze actie 
zal worden deelgenomen in het Nederlandse 
taalgebied. Bij de zuiderburen - Frankrijk, 
België - zal de nadruk liggen op de versprei-
ding van een Franstalige verkorte editie van 
ca. 120 bladzijden. Het ligt voor de hand dat 
de Nederlandse aanpak vooral zal aansluiten 
bij de plannen die het divisieverband, waar-
van Nederland deel uitmaakt, verder worden 
ontwikkeld. 7

Columbia: focus op de steden
Na allerlei voorbereidende activiteiten werd in de afgelopen weken een 
reeks van evangelisatiecampagnes gehouden in een aantal grote steden 
in het zuiden van de Zuid-Amerikaanse staat Columbia. Deze evangeli-

satiebijeenkomsten werden 
in totaal door ongeveer 
35.000 personen bezocht. 
Aan het einde van de acti-
viteiten, die culmineerden 
in deze grote bijeenkom-
sten, werden bijna duizend 
personen gedoopt. In de 
hoofdstad Bogota, waar een 
van de bijeenkomsten ook 
via de televisie werden 
uitgezonden, besloten 520 
mensen zich door de doop 
met de Adventkerk te 
verbinden. 7
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Extra Nieuws

gemeente Meppel

Zingen voor de Voedselbank
Het initiatief van de 
adventgemeente Meppel 
om een benefietconcert te 
houden ten behoeve van de 
Voedselbank in Meppel is 
een groot succes geworden. 
Zo’n 185 bezoekers maak-
ten op een ontspannen 
manier kennis met de 
Adventkerk en de Voedsel-
bank kon aan het eind van 

pauze namen veel aanwezi-
gen de moeite om een 
kijkje te nemen in de 
gebedstent. Ook de boeken-
stand had veel belangstel-
ling en er werden flink wat 
boeken verkocht.

de avond 1045 euro meene-
men. Dit was de opbrengst 
van de collecte en de 
verkochte koffie en thee.
Gospelgroep Connected uit 
Rotterdam liet het enthou-
siaste publiek genieten van 
een afwisselend concert 
waarin de blijde boodschap 
van het geloof duidelijk 
naar voren kwamen. In de 

Op de door een deel van 
het publiek ingeleverde 
evaluatiekaartjes werd het 
concert met gemiddeld een 
acht gewaardeerd. Een 
aantal gaf aan dat het de 
eerste kennismaking was 
met de Adventkerk en dat 
ze graag in contact wilden 
blijven. Een enkeling gaf 
aan dat ze de kerkdienst 
graag een keer wilden 
bezoeken.  7

Gebedsoproep 
Nederlandse Unie
“De Nederlandse Unie sluit zich aan bij de oproep van 
de wereldkerk om extra aandacht te geven aan gebed 
tijdens de periode 4-14 januari. Tijdens die periode 
kunt u op www.adventist.nl de gebedsverzoeken vanuit 
de vijf districten vinden. Wilt u alvast daar rekening 
mee houden en met name in deze 10-daagse bidden 
voor projecten in onze districten in Nederland?” aldus 
Wim Altink, voorzitter.

Marten Postma en Greet 
lindhout: 70 jaar getrouwd
het begin van een prachtige liefde begon op de eerste dag van de tweede 

oorlog (10 mei 1940) toen greet Marten uitnodigde om thuis bij haar een 

boterham te komen eten. Marten zat toen in het leger en behoorde bij de 2e 

lichting uit haarlem en was die bewuste dag in noordwijk.

Deze prachtige liefde bloeide uit tot een prachtig huwelijk dat plaats-
vond op 15 november 1941 toen Greet haar jawoord gaf aan Marten. 
Op 15 november 2011 mochten Marten en Greet Postma het heuge-
lijk feit vieren dat zij 70 jaar getrouwd zijn: Platina! God heeft dit 
echtpaar gezegend met drie kinderen, acht kleinkinderen, negen 
achterkleinkinderen en één achterachterkleinkind. Zuster Postma 
heeft ook haar krachten gegeven aan de gemeente Rotterdam-Noord 
in de functie van hoofddiacones en ouderling. Broeder Postma in de 
functie van sabbatschoolleider. Beiden zijn meer dan 40 jaar lid van 
de gemeente Rotterdam Noord. 

7   Jan Nijstad (rechts) overhandigt 
namens de Adventkerk Meppel de 
opbrengst van de collecte aan z’n 
broer Albert (voorzitter van de Voed-
selbank Meppel)
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Tam Tam

een dringend verzoek aan advent-lezers

Help Advent aan riemen! 
hierbij hebt u het eerste nummer van de 7e jaargang van ‘advent-

nieuwe-stijl’ in handen. ruim zes jaar geleden begon de redactie van 

advent met een nieuw experiment: de uitgave van een kleurrijk kerk-

blad dat rechtsteeks naar uw thuisadres wordt verzonden. op bijna 

3.000 adressen in nederland ontvangen leden en vrienden van de 

adventkerk 11 maal per jaar advent zonder dat daarvoor abonne-

mentsgeld wordt gevraagd. daarnaast gaan ruim 500 advents naar 

adressen in het buitenland.

De redactie en kerkleiding 
vinden het van groot 
belang met de achterban te 
communiceren. Daarbij 
mogen een tekort aan 
(persoonlijke) financiën en 
een infrequent kerkbezoek 
geen rol spelen. Advent 
wordt verzonden op basis 
van solidariteit van gevers. 
De een heeft nu eenmaal 
een grotere draagkracht 
dan de ander. 

drie categorieën

Je kunt alleen roeien met 
de riemen die je hebt. In de 
afgelopen jaren is gebleken 
dat een deel van de Advent-
lezers zeer trouw is in het 
zenden van donaties. 
Gemiddeld geven zij 
25.000 euro per jaar. Toch 
heeft ruim 55% van de 
lezers de afgelopen zes jaar 
nog nooit een bijdrage 

de zending van Advent stop 
te zetten (advent@adven-
tist.nl).

toekomst

De redactie wil u graag in 
2012 van inspirerend kerke-
lijk nieuws voorzien. 
Gezien de recessie de kerk 
ook parten speelt en de 
subsidie van de Neder-
landse Unie niet het niveau 

overgemaakt. Mogelijk 
ontbreekt het u aan voldoende 
middelen. Of u vindt het 
Advent niet waard of u leest 
Advent niet. Bij welke categorie 
u zich ook rekent, u kunt ons 
helpen!

een hart onder de riem

Hoe? Als u Advent graag 
ontvangt, maar nog nooit iets 
hebt gegeven, steek dan aan 
het begin van dit jaar de redac-
tieraad een hart onder de riem 
met een ruimhartige gift. Als u 
Advent alleen doorkijkt, kunt u 
ook gebruik maken van de 
digitale versie die elke maand 
op de website van de Neder-
landse Unie te lezen is (www.
adventist.nl zie onder Advent 
Publicaties). Als u daarvoor 
kiest, laat dit dan weten via 
advent@adventist.nl. Als u 
Advent ontvangt maar deze 
niet leest, kunt u ons vragen 

zal halen van de afgelopen 
jaren, doen we een drin-
gend  beroep op onze 
trouwe lezers ons hiervoor 
in het nieuwe jaar de 
‘riemen’ te verstrekken. 
Laat ons weten wat Advent 
u waard is!

Namens de redactieraad Advent

Henk Koning

Appventist wint eervolle 
vermelding 
Tijdens de internationale 
competitie van Adventist 
Communicators in Chicago 
(20-22 oktober) hebben Erik 
de Jonge en Niko Koffeman 
een eervolle vermelding 
gewonnen in de categorie 
nieuwe media (zie:  http://
www.adventistcommunicator.
org/article.php?id=152). Het 
betreft de door Erik de Jonge 
gebouwde iPhone APP 
“Appventist” waarmee je op 
de IPhone op elke plek ter 
wereld kunt zien hoe laat de 
sabbat daar begint en eindigt. 
Deze app is gratis te downloaden. http://itunes.apple.com/
nl/app/appventist/id434122665?mt=8
Advent feliciteert Erik en Niko met deze mooie prestatie en 
eervolle vermelding.

nieuw aanbod reis israël

tot 175 euro goedkoper 
dan eerder geadverteerd! 

Zie blz. 21.
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Niet pand- maar 
klantgericht

“ ik vind het een 
eer TE MoGEN 
WERKEN BIJ EN 
BIJ TE DRAGEN 
AAN HET IN 
STANDHoUDEN 
VAN DE KERK”
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Cees van der Ploeg

oe ik in contact gekomen ben met de kerk? 

via mijn vrouw. door haar ben ik naar de 

kerk gegaan en ben ik uiteindelijk door 

Martin altink (neef van…) gedoopt. ik had 

een eigen makelaardij re/MaX en ik had 

een wens om daarmee te stoppen. Maar voor ik de deur 

helemaal dicht deed heb ik het huis van ds. Wim altink 

in leiden nog verkocht. We zijn vrienden geworden en 

hij is voor ons wat wij thuis ietwat oneerbiedig zeggen: 

onze huis-, tuin- en keukenpredikant geworden. in heel 

veel situaties zoeken wij zijn wijs-

heid. toen ik hoorde dat piet gude 

met pensioen zou gaan en men naar 

een opvolger zocht, heb ik gesollici-

teerd. Zo kwam ik bij de nederlandse 

Unie terecht. oorspronkelijk zou ik 

mijn activiteiten doen vanuit re/

MaX. Maar het bleek beter voor mij 

om in loondienst te gaan. ik sta daar 

nu op voor 32 uur per week en ben 

daar erg blij mee. ik vind het een eer 

te mogen werken bij en bij te dragen 

aan het in standhouden van de kerk.

ik heb altijd wel het gevoel gehad 

dat er ‘iets’ was. ik heb op een katho-

lieke school gezeten. die kerk was eigenlijk niets voor 

mij. toen ik bij de adventgemeente in leiden binnen-

stapte, voelde ik als het ware een warme deken om mij 

heen en het gaf mij ook rust. Mijn familie ziet wel dat 

mij dit een hoop goed heeft gedaan.

Zakelijk gezien
ik ben sinds 1 mei 2011 secretaris van de commissie 

onroerend goed. vanaf 1 januari tot 1 maart van dit jaar 

was ik nog thuis om de zaken rondom mijn eigen bedrijf 

af te wikkelen. in die thuisperiode ben ik er wel achter 

gekomen hoeveel stress een eigen zaak met zich 

meebrengt. kolossaal. dat is nu voorbij. 

ik ben bevoegd om binnen de begroting opdrachten te geven tot 5.000 

euro ten aanzien van gebouwen die niet in eigen beheer van de plaatse-

lijke gemeenten zijn. er is altijd overleg met het  dagelijks bestuur en als 

het gaat om grotere bedragen vanwege renovaties, dan lopen de zaken 

altijd via het algemeen kerkbestuur. de lijnen zijn dus duidelijk. veel 

contacten lopen via de algemeen secretaris en de penningmeester van 

de nederlandse Unie. het is de bedoeling dat uiteindelijk alle kerkgebou-

wen in eigen beheer van gemeenten komen. 

ik wil heel nadrukkelijk zeggen dat ik bijzonder blij ben met al die 

mensen, die op plaatselijk niveau zich bemoeien met het in stand houden 

van de kerkgebouwen. dat 

scheelt de landelijke kerk 

een heleboel hoofdbrekens 

en ja, ook geld. en het is 

waar: een eigen kerkge-

bouw is ook een stukje 

identiteit. het is fijn te 

kunnen zeggen: daar en 

daar staat onze kerk. Maar 

er rijzen ook (oude) vragen: 

zou je als lokale gemeente 

altijd een eigen gebouw  

‘moeten willen hebben’? 

de kosten zijn namelijk vrij 

hoog. Zitten we als Unie 

niet in een te groot jasje? alleen al als je naar het onderhoud van het 

hoofdgebouw en de bijgebouwen kijkt, zie je een zware druk op de 

 begroting. 

Momenteel ben ik bezig al het onroerend goed in kaart te brengen en 

een onderhoudsplan te maken. ons totale bezit aan onroerend goed 

wordt geschat op een verzekerd bedrag van dertig miljoen euro.

geloof
geloof en god zijn voor mij heel belangrijk. voor mij is het een stuk rust in 

mijn leven. Waar een ander bang is, hoeven wij niet bang te zijn. voor de 

dood en dat soort dingen. ik ben niet bang voor de dood, maar ik zal hem 

niet opzoeken. ik vind het leven heel mooi. heel lang ben ik een mens 

geweest die van dag tot dag leefde. voor ik mijn vrouw nathalie leerde 

H

3   joris van der ploeg (1976) is getrouwd met nathalie van ekris en vader van Jasmijn (1). geboren in slijk-ewijck 
(valburg, de betuwe). opgegroeid in hillegom van zijn 9e tot 27e jaar. gedoopt op 29 september 2007 door ds. Martin 
altink en werd zo lid van de adventgemeente leiden. hij heeft kMbo detailhandel en economie gedaan in twee jaar in 
plaats van drie. is op zijn 19e gaan werken en deed via avondstudie een opleiding tot makelaar. Joris woont in leidsche 
rijn (Utrecht) en heeft als hobby: gezin, wintersport, wielrennen en auto’s. Joris is fervent supporter van adra-neder-
land, lid van‘the round table’ nederland en van ‘vrienden van bnr’. in april 2012 wordt hij opnieuw vader. nathalie en 
hij verwachten dan een zoontje. 

“ MET NAME HET 
respect dat 
jeZus aan ande-
ren geeFt DoET 
MIJ WAT”
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geloof had nagedacht, totdat hij ons leerde kennen. En een ander wenst ons 

op vrijdagmiddag een goede sabbat toe. 

Ik denk wel regelmatig aan de wederkomst van Jezus, maar ben daar niet 

iedere dag mee bezig. Als dat wel het geval zou zijn, waarom zou ik dan nog 

onderhoud aan de gebouwen plegen? Maar ik sluit mijn ogen er niet voor. 

Ergens op de achtergrond speelt het altijd wel mee.

Wijze levenslessen
Wat ik geleerd heb in mijn leven? Van alle dingen die je meemaakt kun je 

leren voor de toekomst.

Hoe ik aan mijn rust kom? Heel zeker in de aanwezigheid van vrouw, kind, 

hond en kat. Daar kan ik van genieten.

Wat mij in ieder geval wel heel duidelijk is, is dat we elkaar allemaal nodig 

hebben. De Unie (het landelijk kantoor ) en leden hebben elkaar ook nodig. 

Samen vormen we één kerk. En ik denk dat wij moeten open staan voor 

vernieuwing. Wij leven vandaag aan de dag ook niet meer zoals vroeger. Wij 

gebruiken mobieltjes, we rijden niet meer in een T-ford. Waarom zou de kerk 

zich dan niet vernieuwen?  7

kennen, kon ik nog geen twee jaar vooruitkijken. Ik had 

geen idee waar het leven mij heen zou leiden. Nu wel. 

Het geloof heeft me veel gebracht. In de gemeente 

leiden ben ik nu jeugdleider. Heel leuk om te doen! Ik 

speel in de band van  de kerk (basgitaar) en kan veel 

van mijn geloof kwijt in de muziek.

Job 
Als ik mij God voorstel, dan stel ik mij zijn aanwezigheid 

voor. Ik zie geen oude man met een baard. Ik heb in het 

geloof mij heel veel eigen moeten maken. Bij veel 

dingen heb ik nog geen goed beeld. In de Bijbel kom je 

allerlei personen tegen. Wie mij het meest aanspreekt, 

vind ik moeilijk om te zeggen. Ik denk misschien wel de 

persoon van Job. Zo bar als hij het leven heeft moeten 

ervaren! Ik vind dat ik al aardig wat heb meegemaakt in 

mijn leven. Mijn vader is overleden; ik ben betrokken 

geweest bij een ongeluk, waarbij mensen zijn overle-

den. Mijn vriend en ik kwamen er wel levend vanaf. Met 

zo’n ervaring heb je wel kans om je balans in het geloof 

kwijt te raken. Dat is niet gebeurd.

Jezus
Ik ben onder de indruk van Jezus. Hij inspireert mij. De 

manier waarop hij dingen aanpakt is, wat mij betreft, 

het beste. Met name het respect dat Jezus aan anderen 

geeft, doet mij wat.

ons geloof werkt wel door in de omgeving waar wij 

wonen. Wij wonen nu vier jaar in leidsche Rijn in een 

hofje. Dan maak je ook vrienden. Je praat over het 

geloof. Iemand vertelde mij dat hij nog nooit over het 

op bezoek bij Joris van der Ploeg

“	WAT MIJ IN IEDER 
GEVAl wel heel 
duidelijk IS, IS 
DAT WE ElKAAR 
AllEMAAl NoDIG 
HEBBEN”
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Namen in de Bijbel

alexander
tot op vandaag, weten 

we niet zeker of alexan-

der de koperslager uit 

2 timoteüs 4:14-15 en 

alexander uit efeze 

(handelingen. 19:33), een 

en dezelfde persoon is. 

alexander zelf stelt ons 

niet voor een keuze, 

maar dat doet de apostel 

paulus wel.

In deze rubriek worden namen van al dan niet bekende personen uit de Bijbel 

in de schijnwerper gezet.

begiftigd met meer kwaliteiten: hij is ook nog eens 
intelligent.
Maar er is ook een andere kant. Alexander waait met 
elke wind mee, net als de weerhaan die hij met eigen 
handen gemaakt heeft en op het dak van zijn werk-
plaats heeft gezet. Hij begint Paulus en de zijnen te 
bestrijden. Hiermee bezorgt Alexander de christeli-
jke gemeente in Efeze heel veel ellende. Paulus voelt 
zich dan ook verplicht de jonge ouderling Timoteüs 
te schrijven: “Alexander, de koperslager, heeft mij 
veel kwaad berokkend. De HERE zal hem vergelden 
naar zijn werken. Maar jij, neem jij je ook voor hem 
in acht, want hij heeft onze woorden zeer 
tegengewerkt.” Paulus is zich er terdege van bewust 
dat de bron waaruit Alexander put, ‘de bodemloze 
put’, satan zelf is.

de bocht uit

Maar heeft Paulus de christen het recht om te 
zeggen: ‘”De HERE zal hem vergelden naar zijn 
werken?”’ Die woorden stellen òns voor de keuze. 
Veronderstel nu eens dat wij in zo’n soortgelijke 
situatie verzeild raken, mogen wij dan ook zo’n 
soort vervloeking over die persoon uitspreken? 
Absoluut niet! En Paulus ook niet! Zo ga je niet met 
je vijanden om. Paulus vliegt hier de bocht uit.

vergeving

Het enige wat Paulus mag doen is Alexander 
vergeven voor wat hij tegen de kerk van Jezus Chris-
tus heeft gedaan. 
Misschien zijn er daarom wel zo veel ‘Alexanders’ in 
de gemeente. Zij zijn er in de eerste plaats, opdat zij 
zelf de vergeving echt aan den lijve ondervinden. In 
de tweede plaats, om een bijdrage te leveren aan 
onze heiliging als christen, zoals Paulus en u en ik.
In het volgende vers is Paulus weer op en top een 
christen: “Bij mijn eerste verdediging heeft niemand 
mij bijgestaan – iedereen heeft mij in de steek 
gelaten – het worde hun niet toegerekend.”

Lezen: 2 Timoteüs 4: 14 - 16

tegenwerking

Alexander is een jood in Efeze. 
Zijn naam betekent ‘verdediger 
van mannen’. Maar dat heeft 
Paulus niet ondervonden, eerder 
de tweede betekenis: ‘afweerder 
van mannen’. Hij is een begena-
digd spreker, ook in het openbaar 
en hij weet zijn gehoor mee te 
krijgen. Hij heeft in de dagen van 
zijn christen-zijn heel wat 
toespraken gehouden. Behalve 
koperslager is hij door de natuur 

door Cees van der Ploeg

“   PAUlUS IS ZICH ER 
TERDEGE VAN BEWUST 
DAT DE BRoN WAARUIT 
AlExANDER PUT, ‘DE 
BoDEMloZE PUT’, 
SATAN ZElF IS”
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Kids, scouts en jongeren Mary Daniels en Jaleesa Monteiro

Jeugdrally Rotterdam-Noord
jongeren uit heel nederland kwamen op 26 november samen in de 

verpleeg- en zorglocatie humanitas bergweg. hier werd de rally 

door ds. dwight van ommeren geopend. rietje koolen, de activi-

teitenbegeleider van humanitas, verdeelde de jongeren om een 

aantal bewoners op te halen bij hun woning. samen speelden ze 

verschillende spelletjes in de gezamenlijke ruimte. 

vrienden-voor-
vredenoord-Festival
voor het zevende achtereenvolgende jaar vond op zondag 

27 november  het vrienden-voor-vredenoord-Festival plaats.

Zo’n 20 kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar uit 
verschillende adventgemeenten zorgden ook dit jaar 
weer voor een gevarieerd muzikaal programma. 
Beginnende muzikale talentjes worden afgewisseld 
door wat meer gevorderden. Op deze manier doet 
dit jonge talent podiumervaring op en bezorgen ze 
de oudere geloofsgenoten een geweldige zondag-
middag. Van Tsjaikovski tot eigen composities, 
van sinterklaasliedjes tot aanbiddingdans, het 
pro gramma was zeer gevarieerd. De zaal zat vol met 
bewoners, familie, belangstellenden en vrienden. 
Het concert werd afgesloten met twee nummers, 
gespeeld door een heus orkest dat speciaal in het 
leven was geroepen voor dit festival: het VVF-orkest 
o.l.v. Peter Dingemanse. Wil je volgend jaar 
meedoen neem dan contact op met: Mary Daniëls, 
paulusmary@hetnet.nl.

Op de locatie Humanitas 
Akropolis bakten jongeren 
pannenkoeken. Deze vielen 
erg in de smaak en de 
bewoners genoten van de 
aandacht. De jonge-
ren mengden zich tussen 
de ouderen en de bewoners 
waren erg lovend over de 
jongeren. Na het eten bege-
leidden de jongeren een 
klein groepje ouderen 
tijdens een bezoek aan een 
museum in de kelder van 
het tehuis. De derde locatie 
was Humanitas Kleiweg. Bij 
binnenkomst viel de gezel-
lige sfeer op mede door de 
muziek die de jongeren 
maakten. Eén van de bewo-

ners vertelde dat hij het 
super vindt. Normaliter was 
het heel stil in de collec-
tieve ruimte. Na de geza-
menlijke maaltijd werd de 
dag afgesloten met een 
overdenking van ds. John 
Sanches. Hoe nu verder? 
Met wat opstartperikelen is 
dit voor de jeugd van 
Rotterdam-Noord pas het 
begin. Dit is voor ons een 
leuke en praktische manier 
van evangeliseren.

Er staat inmiddels een 
aantal nieuwe afspraken op 
de agenda en wij willen een 
ieder motiveren om in zijn 
of haar gemeente hetzelfde 
te doen! Voor vragen en 
ideeën of opmerkingen 
kunt je contact met ons 
opnemen op het onder-
staand email adres: info@
somethingdifferent.nl Voor 
het complete verslag zie 
www.adventtv.nl.  7
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Studentencongres
op sabbat 3 maart organiseert het advent 

jeugd verbond een studentencongres. het 

thema van dit jaar is ellen g. white in the 

21st century. de publicaties van de vrouw 

die één van de grondleggers is van de 

adventkerk worden na ruim 150 jaar nog 

steeds aangehaald tijdens discussies over 

het adventisme. 

Gedurende deze dag willen wij naden-
ken en van gedachten wisselen over de 
verschillende manieren om met haar 
geschreven nalatenschap om te gaan. 
Wat is de rol van Ellen White in de 
ontwikkeling van het adventistische 
gedachtegoed? Wat zou de rol van Ellen 
White kunnen zijn op de hedendaagse 
theologie?
In de ochtend zal de eredienst geleid 
worden door ds. Henk Koning. In de 
middag zullen twee sprekers een 
presentatie houden met bovenstaande 
vragen in gedachten, nl. dr. Jan Barna, 

docent aan Newbold College (U.K.) en 
prof. Rolf Pöhle, docent aan de Frie-
densau Universiteit (Duitsland). Beide 
doceren systematische theologie.

Je kunt je opgeven op student.adven-
tist.nl. Hiermee kunnen we verzekeren 
dat je in aanmerking komt voor de 
gratis lunch.  7

•   3 mei – 15 mei 2012 (vraag folder aan met gedetailleerd 
 dagprogramma!)

•   reis per directe vlucht amsterdam naar tel aviv. plaatselijk per luxe 
touringcar

•   verblijf in 3 of 4-sterren hotels (tiberias, Jeruzalem en netanya.)

•   alle maaltijden, excursies, gidsen en fooien inbegrepen.

•   reisleiding ds. hans ponte / ervaren nederlandssprekende gidsen 

•   eerste sabbat samen kerk houden in tiberias. boottocht op het 
meer in de middag.

•   tweede sabbat: opening vrijdagavond bij de klaagmuur. sabbat-
morgen: bezoek aan de adventkerk in Jeruzalem. in de middag 
bezoek aan de graftuin.

•   Maximaal aantal deelnemers: 35  /  voorbereidende oriëntatie-
middag 15 april. 

•   totale reissom: 1.675 euro (inclusief luchthavenbelasting etc.) bij 
30 deelnemers

•   toeslag voor 1-persoons kamer verlaagd naar 275 euro (n.b. 
overweeg een kamer te delen op indeling in een 2-pk met losse 
bedden en zonder toeslag.) bij 30 deelnemers en 20 euro meer 
bij 20-29 personen

•   reissom bij minder deelnemers 1.725 euro (bij 25) of 1.795 euro 
(bij 20).

•   aanmelding voor bovenstaande prijzen vóór 23 januari, daarna 
op aanvraag

Deze uitstekend verzorgde reis wordt speciaal voor de 
leden en vrienden van de Adventkerk georgani-
seerd in samenwerking met Drietoer Reizen. 
Opgave en/of nadere informatie bij  
ds. Hans Ponte, James Stewart straat 130,  
1325 JJ ALMERE  
(06- 83 701 747 / 036-8414240); 
HansPonte55@gmail.com 

ga mee op de ‘reis van uw leven’ en zie op 9 mei jeruzalem!
na een fantastische reis naar de natuurparken en andere bezienswaardigheden in het zuidwesten van de vs (2009) en onvergetelijke reizen 
naar ‘de zeven gemeenten’ in turkije en het griekse patmos (2010), en naar griekenland (2011) organiseert de werkgroep senioren dit keer 
(2012) een boeiende reis naar israël. voor 55-plussers en voor hen, die dat nog niet zijn en toch mee willen.
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leefde bewust vanuit haar eigen overtuiging, 
ondanks het feit dat zij daar vaak alleen in 
stond. Pas op zijn sterfbed besloot haar man 
zeven jaar geleden dat hij zijn leven ook met 
Christus wilde delen.
De laatste jaren was zr. Schuit een van de gast-
vrouwen van de gemeente. Haar hartelijke 
benadering heeft menige bezoeker het gevoel 
gegeven welkom te zijn. Zij kwam verschei-

dene zware valincidenten 
te boven, maar begon de 
laatste tijd steeds zwaarder 
te sukkelen. Na de zoveelste 
operatie binnen korte tijd 
kwam zij begin november 
uit het ziekenhuis met de 
verwachting dat zij nog 
enkele maanden te leven 
had. Maar binnen een week 
overleed zij op 10 novem-
ber.
Vele kennissen, vrienden 
en gemeenteleden kwamen 

de familie steunen bij de uitvaartdienst. 
Daarin bepaalde haar schoonzoon, Rudy 
Dingjan, de aanwezigen bij de macht van 
Jezus, die bij zijn terugkeer de zijnen zal 
wakker maken als uit een slaap.  7

Gemeente arnhem
Zr. augustina adriana wilhelmina 

latumahina-Matita (84)

Zr. Latumahina is op 1 november is in haar 
eigen vertrouwde omgeving rustig ingeslapen. 
Zij is in Indonesië geboren en rond haar 18e 
levensjaar door br. Eelsing gedoopt. In de 
jaren 1960 is zij met haar gezin naar Neder-
land geëmigreerd. Vanaf die tijd is zij (ruim 45 
jaar) trouw lid geweest van adventgemeente 
Arnhem. Zij stond bekend om haar gastvrij-
heid. Het was plezierig haar te bezoeken. Haar 
gasten trakteerde zij op heerlijke zelfgemaakte 
Indonesische gerechten. Haar leven 
kenmerkte zich door eenvoud. Het was een 
kwaliteit, een waarde die zij uitleefde. Met 
haar geloof voelde zij zich rijker dan met 
materiële zaken. Tijdens de rouwdienst 
hebben de vier generaties familie stil gestaan 

Tot ziens

Gemeente leeuwarden
agnes jellema-broekhuis (56) 

Agnes  overleed – veel te vroeg – op 21 oktober. Ze was zeer 
actief in de gemeente. Tijdens de kerstvakantie 2009/2010 
met de muziekgroep @venture op Curaçao is zij gedoopt. 
Ze stond stralend op de foto in Advent begin 2010. Korte 
tijd later bleek dat ze een ongeneeslijke 
vorm van longkanker had. Acceptatie van 
dit vonnis was moeilijk, ook al omdat zij 
heel gezond leefde. Agnes heeft nog 
verschillende behandelingen ondergaan. 
Maar haar toestand ging geleidelijk aan 
achteruit. Door de geweldige hulp van haar 
man Sjoerd en een aantal zorgmedewer-
kers, was het mogelijk tot het laatste toe 
thuis te blijven. In bijzijn van familie is zij 
toch nog onverwachts aan een hartstil-
stand overleden. 
Agnes heeft veel voor de adventgemeente 
Leeuwarden betekend. Belangstellend naar 
anderen, bereid om een aantal taken binnen de kerk op te 
pakken en door haar deelname in @venture. Ook was ze de 
stuwende factor binnen haar gezin en zorgzaam voor de 
rest van de familie,  inclusief haar moeder. Op haar werk in 
het Medisch Centrum Leeuwarden was ze een bijzonder 
gewaardeerde collega. 
Dit alles bleek uit de opkomst van ruim 200 mensen 
tijdens de afscheidsdienst. Br. Jan Rokus Belder hield de 
overdenking naar aanleiding van Johannes 11. Haar zus 
Miranda had hiervoor een overzicht van Agnes’ leven 
gegeven en aan ’t eind bracht zoon Jurriaan een medita-
tieve compilatie. Daarna is ze naar haar laatste rustplaats 
op de Noorder Begraafplaats in Leeuwarden gebracht.
Haar lijden is voorbij. De herinneringen blijven. Het gemis 
is enorm, maar we weten dat Agnes gegrift staat in de 
handpalm van God en vertrouwen op een weerzien naar 
de belofte ons gegeven.  7

Gemeente Zeeland
Zr. Francina (ina) schuit-van kogelenberg (77)

De gemeente Zeeland heeft opnieuw afscheid moeten 
nemen van een geliefd gemeentelid. In 1952, bijna 60 jaar 
geleden, lied zr. Ina Schuit zich in zee dopen. Dit kwam 
doordat haar zwager, Cees Dingemanse, de hoop op Jezus 
bevrijdende terugkeer had gedeeld met zijn schoonfamilie. 
Ina was niet iemand die op zich de voorgrond drong, maar 
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Tot ziens

bij haar leven: haar zus en zwager, kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zr. E. 
Happé-Heikoop plaatste haar leven in het kader 
van Psalm 23: Uw goedheid, liefde en trouw mag 
ik mijn hele leven ervaren; en daarna mag ik 
voor eeuwig bij U wonen in Uw huis (Psalm 
23:6).  7

Gemeente antwerpen
br. vital boterberg (95)

Na een relatief korte tijd als officier in het Belgi-
sche leger schakelde hij over naar de zaken-
wereld. Hij werd nu zijn eigen baas en bouwde 
met succes een onderneming in fijne stoffen uit. 
Eerst in Brussel,  later in Antwerpen. Zijn echtge-
note was al lid van de adventgemeente in Gent. 
Vital heeft iets later de keuze voor de Heer 
gemaakt. Het gezin Boterberg-De Laet had twee 
fijne kinderen, Monique en Martin, een goede 
maat van ds. Rudy Van Moere. 
Diepe eerbied voor God was een duidelijk 
kenmerk van Vital. Dit kwam duidelijk tot uiting 
in de twee gemeenten waar hij jarenlang onder 
andere ouderling is geweest. Na het overlijden 
van zijn vrouw Elisabeth heeft hij het, ondanks 
zijn vertrouwen in zijn Verlosser en de verwach-
ting van een weerzien, soms moeilijk gehad. Niet 
in het minst toen hij langere tijd niet meer naar 
de kerk kon gaan. Hij is tenslotte rustig op 
95-jarige leeftijd ingeslapen. De uitvaartdienst 
vond plaats op 17 november.  7

Gemeente assen
Zr. ella bos-voorhaar (78)

Familieleden, vrienden, buurtgenoten en geloofsgeno-
ten hebben op vrijdag 2 december in Vledder afscheid 
genomen van Ella Bos-Voorhaar. We hebben haar 
samen herdacht. Stilgestaan bij de mens die ze was, als 
echtgenote, moeder en oma. Wie ze was in de kerk. Hoe 
ze in alles haar zorg, liefde en trouw toonde, ondanks 
de moeite die het leven haar kostte. Hoe ze steeds heeft 
willen en kunnen vasthouden aan de hulp die God 
haar bood. Hoe ze uitzag naar het moment waarop het 
lijden in deze wereld voorbij zou zijn en God alles 
nieuw zal maken. 
Met twee prachtige gedichten hebben haar beide kinde-
ren dit verwoord, haar zwager haalde herinneringen op 
en ook tijdens de overdenking van br. Jan Rokus Belder 
kwam dit naar voren, vanuit de woorden uit  1 Tessa-
lonicenzen 4:13-18. De gemeente Assen wenst haar 
man Jo, de kinderen en kleinkinderen Gods kracht en 
zegen bij het verder gaan.  7

vakantiewoning te huur aangeboden

Adventistisch gezin uit Gent bezit zeer rustig gelegen 
vakantiewoning (4/5 personen) in de streek van de 
Verdon; op 12 km afstand van Castellane (Zuid-Frank-
rijk). Prachtig natuurgebied, met tal van mogelijkheden 
voor zowel wandel- als fietstochten, en allerlei sport-en 
wateractiviteiten in omgeving. 
3  Voor meer info: www.vakantiehuis-zuid-frankrijk.be

Woonruimte gezocht

Het echtpaar Gerhardus en Raicheline Kaise-Hato is op 
zoek naar een huurappartement in België, Provincie 
Antwerpen. Hun voorkeur gaat naar een twee of drie 
kamer appartement in de buurt sociale voorzieningen 
zoals winkels, openbaar vervoer, etc. De huurprijs 500 
euro. Voor meer info e/o aanbiedingen gelieve telefo-
nisch contact op te nemen met mevr. Hato: 06 
47203195. Bereikbaar van ma. tot vrij. van 9:00 t/m 
22:00 en zat. en zon. van 19:00 t/m 22:00.

advertenties
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Om voor subsidie uit dit 
fonds voor creatieve en 
vernieuwende aanpakken 
en in aanmerking te 
komen, moet je voorstel:

•  een nog niet eerder uitge-
probeerde benadering zijn

•  voorzien in tenminste één 
behoefte van je gekozen 
doelgroep

•  gebruik maken van 
nieuwe methoden en 
middelen, OF van gereno-
veerde traditionele werk-
wijzen 

•  een positieve invloed op 
de samenleving hebben

•  de betrokkenen minstens 
eenmaal met het evange-
lie in aanraking brengen

•  in de betreffende periode 
eenvoudig en regelmatig 
uitvoerbaar zijn

•  God en de Adventkerk 
bekendheid geven

•  opvolgplannen bevatten

Alle ingekomen voorstellen 
worden beoordeeld en de 
beste worden beloond.
Een aanvraagformulier is 
beschikbaar bij de afdeling 
Gemeentegroei (rdingjan@
adventist.nl). Je dient dit 
uiterlijk op maandag 30 
januari te hebben geretour-
neerd. Toegewezen projec-
ten ontvangen hun subsi-
die uiterlijk op 1 maart.  7

GroeiSpurts

Enkele jaren geleden ont -
moette zij weer een vroegere 
vriendin uit de kerk, die haar 
attent maakte op de senioren-

den van vroeger. Zij besefte 
dat zij veel gemist had, 
maar de vragen bleven.  
Tot, ook weer vanuit die 
vakantiereizen, men haar 
vertelde over het ARK-leer-
huis. Daar heeft zij haar 
plekje gevonden en zij en 
haar man zijn nu regelma-
tige bezoekers.
Toen groeide ook de wens 
om openlijk te getuigen 
van haar geloof in God. 

eerste dopeling ark-leerhuis
sabbatmiddag 5 november was een feestelijke dag voor het ark-leer-

huis, omdat carla chrispijn-olthoff (72 ) werd gedoopt in de kerk van 

rotterdam noord. als kind uit een adventistisch gezin groeide zij op 

in deze gemeente en was actief jeugdlid eind jaren 1950. door veel 

geloofsvragen verloor zij het contact met de kerk, maar niet haar 

geloof in god.

reizen o.l.v. ds. Bruinsma. 
Samen met haar man heeft 
zij deze reizen meegemaakt 
en ontmoette veel beken-

Haar man, Rob Chrispijn, 
verwoordde het zo in de 
door hem gemaakte uitno-
diging: “Zij keek omhoog, 
met hoop zag zij het licht.
Wat nu volgt is haar doop, 
het verruimt haar zicht.”

Het was een zegenrijke 
dienst, met veel bezoekers 
uit het hele land. Ds. 
Bruinsma bediende het 
Woord en op Carla’s 
verzoek verrichte ouderling 
Bert Slond (ook een oude 
bekende van Carla) de 
doop. Er is veel gezongen 
onder de bezielende orgel-
begeleiding van Pierre van 
Vollenhoven. Ds. Dwight 
van Ommeren heette Carla 
welkom als lid in de wereld-
kerk.
Tot slot was er nog een fees-
telijk en geanimeerd 
samenzijn in de zijzaal van 
de kerk. De Ark werkgroep 
bedankt de gemeente 
Rotterdam Noord voor de 
verleende gastvrijheid.  7

Subsidie mogelijk voor creatieve en 
vernieuwende aanpakken bij evangelisatie
de trans-europese divisie heeft voor 2012 bijna 24.000 euro apart gezet om creatieve en vernieuwende 

evangelisatiemethoden te stimuleren. dit fonds wordt verdeeld onder de beste projectvoorstellen uit 

onze divisie.
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door Rudy Dingjan

Zicht-, voel- en grijpbaar!
het is de grote opdracht van jezus dat we gods koninkrijk onder 

de mensen brengen: zichtbaar, voelbaar en grijpbaar. dat is het 

motto voor het grote opdrachtfestival 2012. 

•  Zichtbaar: begeef je me je 
gemeente of church plant 
in de samenleving 

•  voelbaar: laat anderen iets 
van het koninkrijksleven 
ervaren 

•  grijpbaar: verwoord het 
Koninkrijk begrijpelijk, 
zodat anderen het 
kunnen aannemen

waar en wanneer

Het grote opdrachtfestival 
2012 vindt plaats in het 
hemelvaartsweekend van 
donderdag 17 t/m zondag 
20 mei op landgoed Oud 
Zandbergen. De gezellige  
festivaltent  staat op het 
grote veld voor het 
jongenshuis (waar de Open 
dag zich jaarlijks afspeelt). 
Deelnemers slapen thuis, 
kamperen, verblijven in het 
jongenshuis of overnach-
ten in het nabijgelegen 
luxe Beukbergen. 

trajecten

Ook nu weer kiest iedere 
deelnemer zijn eigen 
traject, waarin hij zich 
gedurende tien uur verdiept 
in een onderwerp of vaar-
digheid die hij belangrijk 
vindt. Momenteel worden 
de trajecten verder uitge-
werkt. Bijzondere inleiders 
zijn dit jaar Glenn 
Townend, de voorzitter van 
de West-Australische 
Conferentie, en Gary 
Hopkins en Duane 
McBRide, onderzoekspro-
fessoren aan Andrews 

University en Loma Linda 
University. In Glenns 
conferentie is een ware 
evangelisatiegolf ontstaan, 
waarbij predikanten en 
gemeenteleden de handen 
in elkaar geslagen hebben. 
Gary en Duane hebben 
zich gespecialiseerd in 
preventie van risicogedrag 
door jongeren en hoe 
gemeenten daar een 
belangrijk rol bij kunnen 
spelen. Daarnaast presente-
ren deze sprekers ook 
tijdens de gezamenlijke 
programma’s, die gericht 
zijn op visievorming, 
bemoediging en inspiratie.

aanmelding

Je meldt je aan via je 
gemeente of church plant. 
De secretarissen, zendings-
leiders en church planters 
ontvangen daarvoor in 
januari een aanmeldformu-
lier. De aanmeldperiode is 
van 1 februari t/m 31 
maart. Daarna geldt er tot 
30 april een late aanmel-
dingstoeslag van e 10,- per 
persoon. Na 1 mei kan er 
niet meer aangemeld 
worden. 
De kosten bestaan uit deel-
namekosten plus de accom-
modatie die je kiest. Alle 
prijzen zijn per persoon.

reserveer 17-20 Mei alvast 

in je agenda!

deelnaMekosten 0-3 jaar 4-12 

jaar

13 jaar en 

ouder

gratis e 25,- e 35,-

accoModatieMogelijkheden

Thuis overnachten gratis

Kamperen per hele tent* e 20,- per nacht

Kamperen per hele caravan* e 25,- per nacht

Slaapzolder jongenshuis** e 25,- p.p. voor het hele festival

Gedeelde kamer jongenshuis*** e 50,- p.p. voor het hele festival

Gedeelde kamer Beukbergen**** e 90,- p.p. voor het hele festival

Eenpersoonskamer Beukbergen**** e 135,- p.p. voor het hele festival

*  Het kampeertarief is per tent of caravan, ongeacht het aantal personen dat erin 
slaapt. Bij aankomst op woensdagavond betaal je vier nachten, op donderdag drie 
nachten.

**  op de slaapzolders staan alleen bedden met matrassen en kussens. Zelf zorgen 
voor het verdere beddengoed (bijvoorbeeld slaapzak en kussensloop) en handdoe-
ken. Aankomst mogelijk vanaf woensdagavond.

***  op de kamers van het jongenshuis staan bedden met matrassen, kussens en duna’s. 
Zelf zorgen voor onderlaken, dekbedovertrek, kussensloop en handdoeken. 
Aankomst mogelijk vanaf woensdagavond. Toewijzing op basis van urgentie, medi-
sche indicatie en volgorde van aanmelding.

****  De kamers van Beukbergen zijn voorzien van beddengoed en handdoeken. 
Aankomst uitsluitend vanaf donderdag.
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Reflectie op verrijkingsweekend

een vlotlopend en voorbij-
vliegend weekend. 
Uiteraard is dit niet zomaar 
tot stand gekomen en zijn 
het uiteindelijk de mensen 
van de organisatie die het 
prima programma en de 
goede sfeer weten te creë-
ren. John Sanches boeit van 
de eerste tot de laatste 
minuut en blijkt niet alleen 
cultuuroverschrijdende 
gaven te bezitten, maar 
weet de kloof en aantrek-
kingskracht tussen man en 
vrouw prima aan te voelen 
en te verwoorden. 
Genevieve Yeboah weet 
met haar vakkennis zelfs de 
lastigste vragen probleem-
loos en naar ieders tevre-
denheid te beantwoorden. 
Madelon Comvalius en 
Heidi Grit hebben alles tot 
in de puntjes georganiseerd 
en zorgen op de juiste 
momenten voor de nodige 
ontspanning. Ron Grit 
ondersteunt de sprekers 
met beeld en geluid en 
werpt zich op als freelance 

Ramiro en Petra Duijster 

fotograaf. Wilma & Rosa 
Vastenhout en Marie Raha-
jaan tenslotte zorgen voor 
de inwendige mens en 
weten ons het hele week-
end te verrassen met heer-
lijk eten en prima bedie-
ning.
We denken dat we namens 
alle koppels spreken als we 
zeggen dat het een inspire-
rend en gezegend weekend 
was, dat zeker een positieve 
bijdrage heeft geleverd aan 
de hopelijk nog vele mooie 
jaren die voor ons liggen.  7

‘Hebben jullie het nodig 
dan?’  ‘Gaat het zo slecht, 
haha...?’ ‘Hè, jullie naar dat 
weekend?’ Zomaar wat 
reacties die we kregen 
nadat we vertelden dat we 
naar het relatieverrijkings-
weekend op Oud-Zandber-
gen gingen. En hoewel de 
opmerkingen vooral grap-
pig bedoeld waren, zetten 
ze ons ook wel weer aan tot 
denken: ‘Wat voor koppels 
zullen er allemaal zijn en 
waarom zijn ze daar?’
Tijdens het kennismakings-
spel op vrijdagavond wordt 
al snel duidelijk dat de 
diversiteit van de stellen erg 

groot is. Mensen uit diverse 
culturen, uit verschillende 
delen van het land, met 
uiteenlopende leeftijden, 
maar vooral in diverse 
fasen van hun relatie. Zo is 
er een aantal ongetrouwde 
koppels en zijn er ‘lovers’ 
die al bijna vijftig jaar 
samen zijn. Na dit spel is 
het ijs gebroken en blijkt 
wel dat iedereen op zijn 
eigen manier veel van het 
weekend verwacht.
En aan deze verwachtingen 
wordt het gehele weekend 
ruimschoots voldaan. Er 
wordt gelachen (veel gela-
chen!), er worden serieuze 
gesprekken gevoerd en hier 
en daar vloeit een traan. En 
hoewel de diverse onder-
werpen moeilijk zijn samen 
te vatten in een enkele zin, 
staat vooral de driehoeks-
relatie tussen enerzijds man 
en vrouw en anderzijds 
onze Heer centraal. De 
diverse programmaonder-
delen sluiten naadloos op 
elkaar aan, wat zorgt voor 

inspirerend en gezegend
in het weekend van 18 – 20 november vond op oud Zandbergen een 

relatieweekend plaats. twee deelnemers doen hun relaas.
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Advertenties en berichten

Er is al een type uitgezocht. 
De aanschafprijs 1535 euro.
Gelijk na het uitkomen van 
de nieuwsbrief reageerde al 
een enthousiaste donateur 
die een extra gift hiervoor 
beschikbaar stelde. Wilt u 
het Davor team helpen om 
het benodigde 
bedrag bij elkaar te krijgen?
Een veilig fornuis in de 
keuken biedt ook de moge-
lijkheid voor de oudere 

Wij, Susan Verissimo Filipe 
en Margareth Maduro, 
leden van de Adventkerk in 
Utrecht en Eindhoven zijn 
op zoek naar ondernemers 
binnen onze adventge-
meenten. Bent u lid of 
bezoeker van de Advent-
kerk en hebt u een eigen 
onderneming, stichting of 
vereniging dan willen wij u 
vragen om met ons in 
contact te treden. In 2012 

kinderen zelf kennis te 
maken met bakken en 
koken, om ook hierin vaar-
digheden te ontwikkelen.
Verder sparen we ook 
toegewijd door voor de 
aanschaf van een grotere 
personenbus.
Wilt u meehelpen of meer 
informatie: www.davor.nl 
of bel Tineke Jellema 06 
5199 5537.

zullen wij een aantal 
bijeenkomsten organiseren 
om zo wederzijdse krachten 
te bundelen. Naast het 
delen van het geloof krijgt 
u de gelegenheid om uw 
kennis en ervaring te delen 
met meer geloofsgenoten.
Info en aanmelden bij: 
Susan Verissimo Filipe, 
info@succesmeetbaar.nl, 
tel. 06-41627606.

Nieuw fornuis voor het 
kinderhuis in Roemenië
het fornuis in de keuken van het kinderhuis in cornatel - roemenië 

moet op korte termijn vernieuwd worden. gewenst is een zogenaamd 

horecamodel dat voldoet aan de huidige eisen.

Zevende-dags adventist en 
ondernemer?

ats – syMposiuM

De heilige Geest in 
de eindtijd

ongetwijfeld hebben ook advent-lezers goede voornemens 

gemaakt. de groei van het persoonlijk geestelijk leven is onge-

twijfeld het beste onder velen. de nederlandse unie, predikan-

ten en lekenpredikers, de sabbatschool enz. geven allen hand-

reikingen om die groei te bevorderen.

Adventist Theological Society levert ook haar theologische 

bijdrage tot dit groei-ideaal.

In januari organiseert ATS-Nederland elk jaar een groot 

symposium. Deze keer komen gastsprekers uit Brazilië en 

de V.S. Niet alleen om hun kennis te delen, maar vooral om 

een goede dosis geestelijke kost neer te zetten.

De drie sprekers zijn: Dr. John McVay, praeses van Walla 

Walla universteit. Zijn specialiteit is nieuwtestamentische 

studies. Dr. Elias de Souza, Brazilië; recentelijk lid van het 

Instituut voor Bijbelonderzoek van de Generale Conferen-

tie. Hij is expert in oudtestamentische interpretatie en 

gespecialiseerd in hermeneutiek en exegese. De derde is 

de voorzitter van ATS-International:  dr. larry lichtenwalter, 

professor aan het theologisch seminarie op  Andrews 

University. 

Het thema van het symposium is: De heilige Geest in de 

eindtijd. Het vindt plaats in de Adventkerk te Apeldoorn, 

van vrijdagavond 27 t/m zondagmiddag 29 januari.

laat u zich tijdens de eerste maand van 2012 inspireren 

door dit bijbelonderzoekfestijn dat voor u is georganiseerd. 

ATS-Nederland, onder leiding van ds. Rob de Raad, heet u 

van harte welkom op dit Geest-verrijkend symposium! Ik zal 

er zeker zijn, u ook? 

Namens ATS-Nederland,  André Stijnman, liaison officer
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Reflectie

NAAR AANlEIDING VAN HET oNDERZoEK NAAR BETRoKKENHEID IN oKToBER 

2010 ZIJN ER EEN DRIETAl ARTIKElEN GESCHREVEN: oVER HET oNDERZoEK 

ZElF, oVER HET GEEFGEDRAG BINNEN oNZE KERK EN oVER ADRA. DEZE KEER 

NEMEN WE JoNGEREN oNDER DE loEP. 

Jongeren 
     en de kerk
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iet voor niets werd er in Deuteronomium 6 

tegen het joodse volk gezegd dat ze er alles 

aan moesten doen om hun kinderen in het 

geloof te onderwijzen. onderzoek toont 

telkens weer aan dat geloofsvitaliteit met 

name bij jongeren zit. Bijbelse voorbeelden ondersteunen 

dit. Jezus koos de zonen van Zebedeüs en niet hun vader 

om met hem onderweg te gaan. Denk aan het werk van 

Timoteüs, waarvan Paulus zegt dat mensen niet op hem 

neer moeten kijken vanwege zijn jonge leeftijd. In het 

verhaal van de aankondiging van de geboorte van Jezus 

reageert Maria heel wat welwillender op de engel Gabriel 

dan Zacharias. Het geloof is voor jongeren net zo essentieel 

als voor ouderen. Sterker nog, de ouderen die nu lid van de 

kerk zijn, hebben het geloof vaak aangenomen op jongere 

leeftijd. Jongeren zijn essentieel voor het voortbestaan van 

de kerk. Misschien zou het geloof van jongeren een voor-

beeld kunnen zijn voor ouderen.

de mening over jongeren   Het huidige 

onderzoek laat een paar tegenstrijdigheden zien wat 

betreft de visie op jongeren in de kerk, zie tabel 1, vraag 1 

t/m 4. Allereerst geeft 60%1 van de mensen aan dat 

jongeren worden betrokken bij de gemeente, en 63% zegt 

dat jongeren betrokken zijn. De vraag die meteen opkomt 

is waarom 65% dan aangeeft dat jongeren meer actief 

betrokken moeten worden bij de kerk en dat 62% vindt dat 

er in de kerkdiensten meer rekening gehouden zou moeten 

worden met de jeugd. Een verklaring voor dit verschil zou 

kunnen liggen in de sociale wenselijkheid van het 

antwoord. Wanneer iemand je deze vraag stelt, wil je als 

trouw kerklid niet zeggen dat onze jongeren niet betrokken 

worden of zijn. Maar wanneer er specifiek wordt 

doorgevraagd, blijkt dat we niet zo zeker zijn of jongeren 

ook daadwerkelijk betrokken worden. Zo ook bij vragen 3 

en 4. Bij deze specifieke vragen antwoorden de mensen 

juist dat er meer betrokkenheid zou moeten zijn. 

Er lijkt er tegenstrijdigheid te zijn tussen het belang dat de 

respondenten2 hechten aan veel jongeren in de kerk (83%) 

en de mate waarin zij vinden dat onze diensten aansluiten 

bij de belevingswereld van jongeren (33%) en dat we onze 

jongeren begeleiden bij hun geloofsontwikkeling (36%), zie 

tabel 1, vraag 5, 6 en 7. Dit zeg ik met enige terughoudend-

heid omdat het niet wetenschappelijk is aangetoond dat er 

een verband bestaat tussen het aantal jongeren in de kerk 

en het aansluiten bij de belevingswereld van die jongeren 

van die kerk.  Dat de respondenten veel jongeren in de kerk 

willen hebben lijkt te vallen in de categorie sociaal wense-

lijke antwoorden. Want, verder redenerend, zou je kunnen 

zeggen, ‘als wij echt willen dat onze diensten meer aanslui-

Jurriën den Hollander

N
29

advent 01   2012

Aantallen in procenten geheel 
oneens

oneens deels 
oneens/ 

eens

eens geheel 
eens

Jongeren worden betrokken bij de 
gemeente

1 6 24 48 12

Jongeren zijn betrokken bij de 
gemeente

1 5 21 51 12

Jongeren moeten meer actief betrok-
ken worden bij de kerk

0 2 13 51 24

In de kerkdiensten moeten we meer 
rekening houden met de jeugd

1 3 19 46 21

Ik vind het belangrijk dat er veel 
jongeren in mijn gemeente zijn

0 1 7 52 31

De gemeente sluit aan op de bele-
vingswereld van de jeugd

3 12 40 27 6

De gemeente begeleidt jongeren 
voldoende in hun geloofsontwikkeling

2 14 36 30 6

Jongeren hebben te weinig bijbelken-
nis

2 14 38 27 8

De seculiere maatschappij vraagt om 
meer toerusting voor jongeren

0 2 23 48 12

Jongeren hebben evenveel behoefte 
aan geloofsbeleving als ouderen

1 3 14 50 21

Jongerenbeleid moet een speerpunt 
worden van de kerk

0 4 18 49 17



Reflectie

ting vinden bij de wereld van jongeren dan hadden we 

dat met elkaar moeten regelen.’ Maar misschien is deze 

conclusie wat te voorbarig. Uit de vele gesprekken, 

kerkenraadsvergaderingen en andere commissies die ik 

bijwoon, hoor ik telkens een diepe zorg voor de jongeren. 

Tegelijkertijd zie ik ook vaak dat leiders in de kerk geen 

idee hebben van de wereld van jongeren, laat staan 

zouden weten wat ze zouden moeten doen om de kerk 

meer te laten aansluiten bij hun belevingswereld of hoe 

ze jongeren in hun geloof zouden moeten begeleiden. Bij 

vraag 9 vindt 60% van de respondenten dat jongeren 

meer zouden moeten worden toegerust in relatie tot 

de seculiere maatschappij. Waarom vinden zoveel 

mensen dit? Zou dit kunnen betekenen dat juist de 

ouderen moeite hebben met die seculiere maatschap-

pij, die zo enorm is veranderd sinds hun eigen jonge 

jaren? Tegelijkertijd is dit wel de maatschappij waarin 

jongeren opgroeien. Dit is hun maatschappij, ze 

kennen geen andere. Jongeren vinden dit zelf ook. Zij 

scoren veel lager dan gemiddeld op deze vraag. Dat 

het belang van veel jongeren in de kerk niet afgedaan 

kan worden als een sociaal wenselijke uitspraak zou 

ook afgeleid kunnen worden uit de statistische samen-

hang tussen deze vraag en de vragen naar geloofsbeleving als, 

‘Geloof is belangrijk voor mijn huidige leven’, en ‘God heeft in 

belangrijke mate mijn leven beïnvloed’. Mensen die hoog scoren op 

het belang van veel jongeren in de kerk, scoren ook hoog op deze 

geloofsbelevingsvragen. Dit betekent dat er in de Adventkerk een 

verband bestaat tussen de geloofsbeleving van haar leden en het 

belang dat men hecht aan de aanwezigheid van veel jongeren. Het 

belang van veel  jongeren in de kerk lijkt daarmee meer een geloofs-

uitspraak. Dit verband ligt er overigens ook met het belang dat men 

hecht aan het actief betrekken van jongeren bij de kerk.

“ EéN DING IS DUIDElIJK, 
DE MENING VAN 
JoNGEREN EN DIE VAN 
oUDEREN VERSCHIlT 
AANZIENlIJK”
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de mening van jongeren   opvallend is de 

reactie van jongeren op de relatie met leden van de 

Adventkerk. Meer dan gemiddeld vinden jongeren dat 

adventisten hen eerlijk en rechtvaardig behandelen. In het 

algemeen vertrouwen jongeren adventisten. Zij vinden 

meer dan gemiddeld dat leden veel invloed hebben op de 

gang van zaken in de gemeente. ook vinden ze meer dan 

gemiddeld dat adventisten zullen luisteren als ze een vraag 

hebben, hen zullen helpen als ze hulp nodig hebben, en in 

het algemeen voor elkaar zullen opkomen. Jongeren staan 

positief tegenover hun medegelovigen in de kerk. 

Daartegenover geven jongeren relatief minder aan de kerk. 

Zo denken de jongeren gemiddeld gezien minder positief 

over churchplants, over de Unie, en over de ADRA. Wat 

betreft persoonlijk geloof besteden jongeren relatief 

minder tijd om te groeien in geloof en lezen ze minder 

literatuur over geloof of  de kerk. Jongeren zijn minder 

geneigd hun geloof te delen met anderen en lezen minder 

in hun Bijbel. Jongeren zijn minder zeker of de Bijbel morele 

principes geeft voor de omgang met anderen in het 

dagelijks leven, en ze weten minder hoe het voelt om de 

eigen zonden te belijden.

conclusie   Eén ding is duidelijk, de mening van jongeren en die 

van ouderen verschilt aanzienlijk. Voor diegenen die zorg hebben om 

jongeren geeft dit onderzoek aan dat die zorg terecht is. Jongeren 

hebben aan de ene kant een positieve houding ten aanzien van 

medegelovigen. Echter hun visie op de kerk en vele onderdelen 

daarvan en met name hun persoonlijk geloof en geloofsbeleving 

scoort lager dan het gemiddelde van de kerk. om te voorkomen dat er 

overhaaste conclusies worden getrokken is het misschien goed om 

naar tabel 2 te kijken. Uit deze tabel blijkt dat de vertegenwoordiging 

van jongeren in het plaatselijk leiderschap relatief heel laag is. 

Vergeleken met de leeftijdscategorie 40-64 jaar, waarvan 18,4% in het 

plaatselijk bestuur zit, is de vertegenwoordiging van 18-24 jaar slechts 

2,4% in plaatselijk besturen. Jeff Jarvis (2009) schrijft in zijn boekje 

‘What would Google do’, dat een van de kernmerken van organisaties 

die floreren is dat de ‘klant’ een bepaalde mate van zeggenschap 

heeft. Een voorbeeld is Dell computers, waar mensen hun eigen 

computer kunnen samenstellen. Als je deze redenering doortrekt, zou 

je kunnen zeggen dat betrokkenheid van jongeren sterker zal worden 

wanneer ze meer zeggenschap hebben in de kerk. Dit wordt 

ondersteund door Richard Rice. Hij schrijft in zijn boek Geloven doe je 

samen (2009) dat het erbij horen direct verbonden is met het 

aannemen van Jezus Christus. Hij noemt het ‘twee facetten van 

dezelfde ervaring’ (blz. 26). op dit moment is de gemiddelde leeftijd 

van besturen rond de 50 jaar, waarbij er een zeer geringe deelname is 

van jongeren. Zou de manier van denken van jongeren over de kerk, 

geloof en geloofsbeleving te maken kunnen hebben met de geringe 

vertegenwoordiging van jongeren in de besluitvorming binnen de 

kerk? Wat zou er gebeuren als de Adventkerk een bewuste omslag 

zou maken, waarbij de gemiddelde leeftijd van de besturen naar 

beneden zou gaan? In tabel 1 geeft 71% van de respondenten aan dat 

jongeren net zoveel  behoefte hebben aan geloofsbeleving als 

ouderen. Zou er daarom niet een grotere plek gemaakt moeten 

worden voor jongeren om te functioneren in de kerk? op basis van al 

deze informatie zou het wel eens een heel waar woord kunnen zijn 

dat 66% van de respondenten vindt dat jongerenwerk een speerpunt 

moet worden van de kerk. 

Gelukkig is er een positieve ontwikkeling binnen de kerk vanuit AJV. 

AJV is al jaren bezig het jongerenwerk te laten aansluiten bij de bele-

vingswereld van diezelfde jongeren, gebaseerd op de volgende drie 

uitgangspunten, (a) het geloof van henzelf maken, (b) het geloof op 

hun manier tot uiting laten komen, (c) het geloof op hun manier laten 

verspreiden. De slogan van AJV is: Advent Jeugd Verbond: Jouw 

manier van geloven! Misschien is naar aanleiding van het onderzoek 

naar betrokkenheid de tijd gekomen om de visie van AJV uit te brei-

den naar alle lokale gemeenten.  7

1   Dit percentage is een optelling van de scores voor ‘eens’ en ‘geheel eens’ bij 
vraag 1.

2   Respondenten zijn diegenen die de vragenlijst van dit onderzoek hebben 
ingevuld in oktober 2010. Het totaal aantal respondenten was 1571.

 tabel 2
 

bestuur functie

 leeftijd

(jaren)

respon-

denten
aantal % aantal % 

<15 29 3,4 0,1% 4 13,8%

15 - 17 35 0,0 0,0% 7 20,0%

18 - 24 127 2,4 0,2% 54 42,5%

25 - 39 360 11,7 2,7% 131 36,4%

40 - 64 679 18,4 8,0% 249 36,7%

> 65 295 11,5 2,2% 83 28,1%
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In 2012 maken we kennis met partners van onze predi-

kanten. We zijn in gesprek met Jeannette de Jonge, 

derde generatie adventist, getrouwd met ds. Henk 

Koning. Samen hebben zij twee zoons en een dochter.

waar haal je je inspiratie/energie vandaan?

De sabbatschool en een goed gesprek! 
Sabbatschool is voor mij de hoofd-
maaltijd en de preek het toetje. 

welke concessies heb je gedaan, sinds je part-

ner van een predikant bent?

Vroeger stond je eigenlijk alleen voor de 
opvoeding van de kinderen. De kerk ging 
altijd voor. Achteraf: wel eens jaloers op 
de jonge predikantsgezinnen van nu. 
Hoe zij opkomen voor hun privacy. 

hoe is het nu als je man vaak weg is?

Nu ben ik niet eenzaam meer. Nee! Toen 
Daniëlle (1980) geboren werd, was dat in 
een gebedsweek. Henk elke avond weg. 
“Lag ik alleen met een kind in mijn 
armen.” Toen heb ik gehuild. 

heb je een lievelingslied/bijbeltekst?

Jozua 24:15 ‘Maar ik en mijn huis, wij 
zullen de HERE dienen’. Als ik niet kan 

slapen, komen de liedjes ‘Houdt mij vast’ 
en ‘Heer, u bent altijd bij mij’ (Opwek-
kingsbundel) in mijn gedachten.

welke hobby’s heb je? 

Koken, interesse in voeding en gezond-
heid, wandelen in de natuur. Wij zijn 
Beschermer van De Hoge Veluwe.

hoe ziet jouw vrijdagavond er uit?

Lekker eten met elkaar bij kaarslicht, 
sabbatschoolles nakijken en niet te laat 
naar bed.

hoe kijk je naar de toekomst?

Nu met de recessie? Dankbaar dat de 
kinderen groot zijn. Nu de kleinkinderen 
nog.

wat heeft het leven je gebracht?

Heel veel moois: man, (klein)kinderen, 
lieve familie. Ik kan het leven wel een 
dikke 9 geven. 

als je partner elders preekt.  ga je mee?

Ik ga altijd mee. Dan rij ik. Kan Henk de 
preek nog doorkijken. 

wat betekent duurzaamheid voor jou?

Zo veel mogelijk biologisch inkopen. In 
Ede gebruik ik altijd de fiets.

waar word je stil van? wat raakt jou?

Als ik op het nieuws de grofheid en hard-
heid van de mens zie.

hoe oud wil je worden?

Als Henk er niet meer is, of bij 
Alzheimer, dan hoef  ik niet oud te 
worden. Ben je gezellig bij elkaar? Dan 
weet ik het wel. 

wat was het leukste moment van de afgelo-

pen week?

De leuke reacties op de promotie van 
Daniëlle en de gedichten/surprises van 
Sinterklaas.   7

In Focus door Cees van der Ploeg

Jeannette de Jonge
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