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belgisch-luxemburgse Federatie

Februari
18-21 a.J. vonkjeskamp

21-24 a.J. verkennerskamp 

Maart
3 dag a.J. compagnons

11 Federatiebestuur

17    adra dag brussel - katharen en...kameroen

24    tweede adra dag in gent - idem 

30 a.J. paaskamp – tot 2 april 

nederlandse unie

Februari
4 tienerclub
 Info: www.adventist.nl of tienerclub@adventist.nl

12 kaderdag
 Info: www.ajvscouting.nl of ajv@adventist.nl

Maart
3 studentencongres

23-25 vrouwenweekend ‘chocoladeboetiek’

april
7 Jeugdcongres

Mei
16-20 camporee, ada’s hoeve, ommen

17-20 grote opdrachtfestival 2012

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 kunst in de kerk

20 kids & Jongeren

21 diversen tam tam

22 Welkom/tot Ziens

24 groeispurt

27 advertenties en berichten

28 reflectie

31 aandacht voor

32 in Focus / ad ventje

Verder in dit nummer

“ DE GRooTSTE TAAK 
VooR oNS ALS CHRIS-
TENEN: aan anderen 
te vertellen wie 
onZe vader is”

schiphol 

Het is de laatste dag van de kerstvakantie. Het is een gezellige 

drukte op Schiphol. Gebruinde mensen wachten op hun 

koffers. Sommigen met korte broek, terwijl de gure 

Nederlandse wind buiten op ons wacht. Hier en daar 

zie ik een goed ingepakte snowboard van de bagage-

band rollen. Mijn vrouw en ik hebben genoten van een 

weekendje weg. Voordat we naar de uitgang 

lopen, ga ik het naar het toilet. ook daar is het 

druk. In de hal van het herentoilet zit op een 

bagagerek een jongen te wachten. ongeveer 

6 jaar oud. Sjaal om, jas aan. Hij kijkt rustig naar de 

bewegende mensen om hem heen. Handen 

worden gewassen, toiletdeuren gaan open en dicht. 

De jongen is niet in paniek, hij schreeuwt niet, hij wacht gewoon. 

Een vader (of wie dan ook voor de jongen zorgt) zie ik niet. Ik ga er 

van uit dat die vader zo dadelijk wel tevoorschijn zal komen en de 

jongen mee zal nemen. Even later als ik de vertrekhal uitloop, 

denk ik nog even aan hem. Ik mag ervan uitgaan dat zijn rustige 

wachten beloond wordt en dat alles gewoon goed komt.

Maar wat als er geen vader op komt dagen? En mijn fantasie 

brengt me verder in de verbeelding: hoeveel mensen zijn als deze 

jongen? Rustig, netjes aangekleed, niet schreeuwend, wachtend 

op de Vader? De reizigers op die laatste dag van de kerstvakantie 

gaan de volgende dag weer naar werk of school. Het gewone 

dagelijkse ritme vangt weer aan. Hoeveel van hen kennen de 

Vader? 

Misschien wel onbewust wachtend, maar hem nog niet kennend. 

En is dat niet de grootste taak voor ons als christenen: aan ande-

ren te vertellen wie onze Vader is? Dat we niet alleen zijn, verloren 

op een zondagmiddag ergens in een drukke hal op Schiphol.

God is er en hij komt naar ons toe (via Christus’ wederkomst) om 

ons bij hem thuis te halen! Dat goede nieuws willen we versprei-

den!

wim altink

Inhoud Van de voorzitter

16 op bezoek bij

 Joris van der ploeg

4 Geloven, denken, doen
 schepper naast god
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Geloven, denken, doen

Schepper naast  

God?

HEBT U ooK Zo GENoTEN VAN DE DooR DE Eo 

UITGEZoNDEN TV-SERIE Frozen PlAnet? DE KANS IS GRooT 

DAT U DEZE SCHITTERENDE NATUURSERIE GEZIEN HEBT, 

WANT IN 2011 KEKEN ER BIJNA 2 MILJoEN KIJKERS NAAR.
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ruimtestation ISS hoe kwetsbaar de aarde eigenlijk is. “We moeten 

voorzichtig zijn met elkaar, maar ook met de planeet”, zei Kuipers 

in het NoS-nieuws van 10 januari.

ook in de oudheid waren aardbewoners onder de indruk van de 

natuur en het universum. Zij herkenden daarin de hand en majes-

teit van God. Een mooi voorbeeld is Psalm 19:2-5:

De hemel verhaalt van Gods majesteit, 

het uitspansel roemt het werk van zijn handen, 

de dag zegt het voort aan de dag die komt, 

de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. 

toch wordt er niets gezegd, geen woord 

gehoord, het is een spraak zonder klank. 

over heel de aarde gaat hun stem, 

tot aan het einde van de wereld hun taal. 

Hoewel veel mensen in onze maatschappij onkerkelijk zijn en de 

schepping niet zien als reden om God te loven, is het wel duidelijk 

dat veel mensen in onze hectische samenleving nog steeds graag 

in de natuur komen om van de rust, frisse lucht of gewoon van de 

schoonheid van het buitenleven te genieten. Het is dan ook een 

goede zaak dat er veel mensen en instanties zijn die onze zeld-

zame rustplekken en natuurgebieden beschermen.

rozen Planet eindigde bovenaan in de top-10 van de 

hoogst gewaardeerde tv-programma’s van de 

Publieke omroep. ook een andere natuurserie 

eindigde hoog: Planet earth belandde op de derde 

plaats. Frozen Planet ontdooit je hart.  De aarde, zelfs 

de noord- en zuidpool, biedt een ongelooflijke varieteit in leven 

qua vorm, kleur, voedingssystemen, voortplantingsrituelen, 

enz.  Het oude adagium ‘alles wat bloeit en groeit, altijd weer 

boeit’ is bijna een understatement als het gaat om de fascina-

tie voor de schepping.

Je kunt als tv-kijker een enorme waardering opbrengen voor 

het fantastische camarawerk van de filmers. Dankzij de 

modernste opnametechnieken worden ongekende verborgen-

heden zichtbaar gemaakt. Toch word je ten diepste geboeid en 

geroerd door de grootse en wonderbaarlijke rijkdom van Gods 

schepping. 

U bent waarschijnlijk ook getuige geweest van de zorgzaam-

heid van vaderpinguins die drie maanden lang bij temperatu-

ren rond de -40 graden de zorg dragen voor een ei op hun 

voeten. Het is prachtig om te zien hoe deze pinguins 

temidden van ijzelijke winden zich letterlijk staande 

weten te houden door gewoon dichtbij elkaar te 

blijven staan en zo de 

spaarzame warmte te 

delen. ook opvallend is de 

unieke samenwerking 

tussen orka’s op jacht 

naar voedsel, waar jonge 

zeehonden dan weer het 

slachtoffer van worden. 

Het is haast onvoorstel-

baar dat diep onder de 

zee op plekken waar het 

zonlicht bijna niet meer 

waarneembaar is, zich toch nog allerlei levens-

vormen voordoen.

Dan hebben we het alleen maar over deze aard-

bol en niet over het universum daaromheen. De 

Nederlandse astronaut André Kuipers circuleert nu 

al weer sinds eind december rond onze planeet, maar 

zijn afstand tot zijn thuisfront is minder dan een speldenknop 

in vergelijking met de grootte van ons zonnestelsel. Afstanden 

in ons uitdijend heelal zijn praktisch niet voorstelbaar. Het gaat 

je duizelen, als je probeert de ruimte in te schatten. ook 

Kuipers is onder de indruk van de schoonheid van de aarde, 

hoewel hij het moeilijk vindt aan te geven wat de mooiste plek 

is: “Australië is heel mooi, net als de Bahama’s. De aarde bij 

nacht is ook heel bijzonder. Verlichte steden, bliksemschichten, 

het noorderlicht, prachtige zonsondergangen, er zijn een hele-

boel mooie plekken.” Hij realiseert zich in het internationale 

F
door Henk Koning

“ DE 13 WARMSTE JAREN 
ooIT ZIJN ALLEMAAL 
TERUG TE VINDEN IN DE 
AFGELoPEN 15 JAAR! ”

narcis nieuwe ‘winterbloem’?
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klimaatcrisis: warmte en water   Want er is 

duidelijk het nodige aan de hand met onze natuur en het 

klimaat waarvan de natuur afhankelijk is. Na een wel zeer 

groene Kerst waarschuwde begin januari Allergieradar.nl voor 

hooikoortsklachten vanwege de eerste elzen en hazelaars die 

in het land in bloei waren gekomen. In onze tuin kwamen in 

die maand de crosussen en narcissen uit de grond. Bijzonder? 

Ja, 50 jaar geleden, maar niet de laatste jaren. Uit een nieuw 

rapport van de World Meteorological organization blijkt dat de 

13 warmste jaren ooit allemaal terug te vinden zijn in de 

afgelopen 15 jaar! In een bijgevoegde verklaring van onze kerk 

(uitgegeven in 1995) over zorg voor de schepping wordt nog 

voorzichtig gesproken over een ‘dreigende klimaat-

verandering’. Inmiddels zijn de meeste geleerden het 

erover eens dat het klimaat verandert en de aarde 

opwarmt.

Na de enorme wateroverlast begin van dit jaar in 

Noord-Nederland houden ook dijkgraven en water-

bouwkundigen rekening met structureel grote 

hoeveelheden neerslag in een relatief korte tijd. 

Tegelijkertijd komen er op andere plekken op de 

aarde enorme en langdurige droogtes voor met 

verwoestijning als gevolg. ook wordt water niet 

bepaald evenredig gebruikt. De gemiddelde Ameri-

kaan consumeert 70 maal zoveel water als de gemid-

delde Ghanees!

Wat betekent deze klimaatverandering voor adven-

tisten? Welke visie heeft de Adventkerk?

een verklaring van de wereldkerk inzake zorg 
voor de schepping
“Zevende-dags adventisten geloven dat de mens is geschapen naar 

het beeld van God en zo God vertegenwoordigt als rentmeester om 

op een betrouwbare en vruchtbare wijze te heersen over het milieu. 

Helaas zijn corruptie en uitbuiting binnengeslopen in de menselijke 

verantwoordelijkheid. In toenemende mate zijn mannen en vrouwen 

betrokken bij een allesomvattende vernietiging van de hulpbronnen 

van de aarde, waardoor er in de gehele wereld sprake is van lijden, 

milieurampen en een dreigende klimaatverandering. Hoewel weten-

schappelijk onderzoek moet doorgaan, is het onomstotelijk vastge-

steld dat de toegenomen uitstoot van kwalijke gassen, de uitputting 

van de beschermende ozonlaag, de ontzagwekende vernietiging van 

de Amerikaanse wouden en het zogenaamde broeikaseffect bij elkaar 

Geloven, denken, doen

“ ALS SABBATVIEREND 
CHRISTEN KUN JE 
niet schipperen 
met de schepping, 
MAAR WEL CREATIEF 
WEGEN ZoEKEN oM 
GRoEN TE LEVEN”

6
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een bedreiging vormen voor het ecosysteem van de aarde.

Deze problemen zijn voor het grootste gedeelte te wijten 

aan de zelfzucht van de mens en het egocentrische jagen 

naar steeds meer productie, ongelimiteerde consumptie en 

het uitputten van onvervangbare bronnen. De ecologische 

crisis komt voort uit de hebzucht van de mens en de weige-

ring om goede rechtmeesters te zijn binnen de door God 

gegeven grenzen van de schepping. Zevende-dags adven-

tisten staan een eenvoudige, gezonde levensstijl voor, 

waarin mensen niet langer voortgaan in de tredmolen van 

ongebreideld consumeren, het verkrijgen van goederen en 

het doen toenemen van de afvalproductie. Wij staan voor 

respect voor het milieu, het inperken van het gebruik van 

de hulpbronnen van de aarde, het opnieuw bezien wat de 

behoeften van de mens zijn en het opnieuw benadrukken 

van de waardigheid van het geschapene.” Generale Confe-

rentie in Utrecht – 1995 (cursivering van de schrijver)

schipperen met de schepping?  
of schepper naast god?
Het christendom in zijn geheel is niet groener dan andere 

religies, maar kerken die een sobere en gematigde levens-

stijl voorstaan scoren beter qua milieueffect. Uit een boei-

end onderzoek dat op 14 mei 2010 in CV.Koers werd 

geplaatst, blijkt dat geloof christenen inspireert tot duur-

zaam leven. Die inspiratie vindt men op allerlei plekken en 

vooral buiten de kerk.  De belangrijkste resultaten: 

• In duurzaam leven stimuleert het christelijk geloof wel, 

maar de kerk niet. 

• Het lidmaatschap van een bepaald kerkgenootschap 

heeft geen invloed op de mate van duurzaam leven. De 

mate van kerkbezoek wel: hoe vaker men naar de kerk 

gaat, hoe meer de geloofsovertuiging tot duurzaam gedrag 

aanzet. 

• Christenen steunen in vergelijking met andere Nederlan-

ders vaker natuurorganisaties en hebben vaker ‘groene 

stroom’.

Boeiend is dat niet zozeer het kerkgenootschap waartoe je 

behoort, maar wel het geloof zelf inspireert tot een duur-

zaam leven. Als dat zo is, kun je je de vraag stellen of onze 

geloofsopvatting inzake de sabbat dat effect ook heeft. 

Want elke sabbat is een verwijzing naar de schepping 

(creatie) en elke sabbatviering toont respect voor de schep-

per.  Elke sabbat erken je beelddrager van God te zijn. Dat 

betekent o.a. dat je ook als mens scheppend bezig kan zijn, 

d.w.z. dat je creatieve vaardigheden hebt om o.a. duurzaam 

met de schepping om te gaan. Sommige christenen lijken 

zich meer zorgen te maken om de vraag hoe de aarde is 

ontstaan, dan zich in te zetten voor haar behoud en beheer. 

Als sabbatvierend christen kun je echter niet schipperen 

met de schepping, maar wel creatief wegen zoeken om 

groen te leven.

Hoewel het nog niet massaal gebeurt, is het hoopgevend dat er 

steeds meer christelijke organisaties zijn die zich toeleggen op een 

verantwoord en duurzaam beheer van de natuur (zie websites hier-

onder). opmerkelijk is dat het vaak jongeren zijn die hiervoor belang-

stelling tonen, zoals o.a. bleek bij de interviews met jongeren vorig 

jaar in Advent.

Zonder in fanatisme te vervallen is het de moeite waard naar een 

aantal creatieve initiatieven te kijken en deze zo mogelijk toe te 

passen. 

Waardevolle groentips:
•   Elke maand je bandenspanning later controleren bespaart tot 6% 

brandstof.

•   Groen gas tanken zorgt voor 40-90% minder Co2 uitstoot, op 33 

stations verkrijgbaar.

•   Geef niet-gebruikte babyspullen /kraampakketten door aan Stich-

ting Baby Hope voor (her)(ge)bruik in derde wereldlanden (240 

inzamelpunten in Nederland).

•   Voorkom bij aankoop van producten dat je gif in huis haalt (zie 

GoodGuide.com) en kijk sowieso kritisch naar je kooppatroon.

•   Cartridges recyclen is duurzaam, maar zorg ervoor dat ze echt leeg 

zijn.

•   Eet gezond en ecologisch verstandig: koop voedsel uit de regio 

waar je woont en gerelateerd aan het seizoen.

•   Let bij het kopen van vis of eten in een restaurant op een blauw 

ovaal logo met visje. Dat betreft vissen die volgens duurzame wijze 

uit zee gehaald zijn.

•   De klimaattop begint al aan de keukentafel als je beseft dat twee 

dagen per week geen vlees eten al een aanmerkelijke reductie ople-

vert van Co2-uitstoot.

•   Surf eens op onderstaande websites om te zien welke groene advie-

zen voor u zinvol, bruikbaar en haalbaar zijn.

Wens  De burgervader van mijn woonplaats ziet in 2012 Ede graag 

de titel van groenste gemeente van Nederland krijgen. Het zou wat 

zijn als bij een komend onderzoek onder kerken zou blijken dat 

adventisten - geïnspireerd door hun (sabbat)geloof - de groenste 

kerkgemeenschap van Nederland geworden zijn. Ik lees graag van  

(jo)uw innovatieve ideëen (mail: advent@adventist.nl).  7

bronnen

-  Atlas van de Dagelijkse Wereld, Utrecht/Antwerpen, 2008

-  Berg, Marie-Clair van den, Groen doen, Amsterdam, 2011

-  Bede Scharper, Stephan & Cunningham, Hilary, the Green Bible, 

New York, 2002

-  CV.Koers, christelijk opiniemaandblad, 18 mei 2010

-  Dagblad trouw, rubriek Duurzaamheid & Natuur, 2011 en 2012

-  zendingnú, kwartaalblad Evangelische Zendingsalliantie, september 

2011

-  www.arocha.nl, www.beterklimaat.nl, www.dururzaamheid.nl, 

www.michacursus.nl, www.timetoturn.nl
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Nieuws

gemeente groningen

Kerstactie
marja kok meldt namens de commissie gemeentegroei & evangelisa-

tie groningen het volgende: “op sabbat 17 december stonden er twee 

grote plastic bakken klaar op het podium van de adventkerk in 

groningen. in die bakken zaten 1.500 cellofaan zakjes met daarin 

geboortesuikers om uit te delen.

Tijdens de vorige “kerstac-
ties” gingen we de stad in 
met beschuiten met muis-
jes of, zoals vorig jaar, met 
zakjes met geboortepeper-

muntjes. We deelden de 
traktatie uit aan het winke-
lend publiek en kregen 
veelal positieve reacties. Dit 
keer bleven we letterlijk 

iets opzetten en het dertig jaar 

in goede banen leiden is 

meestal niet eenvoudig. Zeker 

wanneer het gaat om iets 

waarmee noch geld noch 

beroemdheid te verdienen is. 

Op 6 december 1981 werd 
in de Adventkerk van de 
Belgische hoofdstad de 
kring van de “Gulden Leef-
tijd” – de kring van “l’Age 
d’Or” – opgestart. Kinderen 
krijgen in deze periode van 
het jaar extra aandacht. 
Thuis en op school. Vaak 
ook nog in de kerk. In Brus-

sel vond men dat de oudere 
geloofsgenoten eveneens 
een bloemetje en een 
snoepje verdienden. De 
eindejaarsfeesten zijn vaak 
een moeilijke tijd voor hen, 
zeker als zij alleen komen te 

staan. Sedert die bewuste 6 
december (30 jaar geleden) 
worden door die kring van 
de “Gulden Leeftijd” 
diverse activiteiten op het 
getouw gezet die zijn senio-
ren plezieren en de vrien-
denband verstevigen. Zo 
werden af en toe uitstapjes, 
ja zelfs buitenlandse reizen, 
georganiseerd! Bij de grond-
leggers horen o.a. Maurice 
Verfaillie, de predikant, en 
Emilienne Dubois, vele 
jaren ook de Dorkasleidster 
van de plaatselijke 
gemeente. Een jaarlijks 
weerkerend hoogtepunt is 
de fameuze “gala avond 
van de Gulden Leeftijd”. De 
senioren zijn de eregasten. 

‘dichter bij huis’: de 
gemeenteleden konden 
zakjes meenemen voor hun 
familieleden, buren, 
kennissen, vrienden, colle-
ga’s. Ook de ongeveer 100 
buren van de kerk kregen 
een zakje in hun brieven-
bus.  Aan het zakje was een 
kaartje bevestigd (zie foto) 
met daarop aan de ene kant 
een felicitatie met de 
geboorte van Jezus en aan 

Iedereen wordt onthaald 
op een lekker etentje en een 
cadeautje. Plezier is er altijd 
volop. Mede door “seri-
euze” moppentappers, 
waaronder goede geeste-
lijke leiders, die blijkbaar 
onvermoede pijlen in hun 
koker hebben. Het gala van 
11 december 2011 was een 
leuke bekroning van 30 
jaren noeste arbeid.  7

de andere kant een uitnodi-
ging om de Kerstdienst van 
24 december bij te wonen.
We zijn van plan om dit 
soort acties – met Pasen 
(paaseitjes met een 
pakkende tekst) en Kerst – 
nog heel lang vol te 
houden. Het is leuk, 
makkelijk, niet al te duur 
en we hopen op deze 
manier mensen tot naden-
ken te stemmen.”  7

gemeente brussel

Dertig gouden jaren

8
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door Henk Koning

missiontrip 2012

Wees er snel bij!
een week na de nijmeegse 4-daagse gaat 

adra naar bulgarije. daar gaan we werken 

in het roma getto om de kinderen een 

fantastische tijd te geven. ook zullen enkele 

huizen opgeknapt worden. in de aanwezige 

adra-kliniek worden bijdragen geleverd aan 

de gezondheid van de bewoners. 

Het aantal beschikbare plaatsen is bijna 
vol. Ben je geïnteresseerd kijk dan snel 
op: www.adra.nl onder de knop 
Mission trip. Hier staat alle info en kun 
je het aanmeldingsformulier vinden. 
Ook kun je mailen aan: adramission-
trip@gmail.com voor al je vragen.
Wil je liever naar Roemenië, ook dat 
kan, want daar organiseren we voor het 
derde jaar bij het kinderdorp van IKN 
ook een Missiontrip.  7

Interesse? Mail naar: geert@adra.nl

verslag 
seniorendag
Ds. André Stijnman heeft een uitvoerig 
verslag geschreven over de seniorendag 
van 15 oktober. De tekst daarvan kunt u 
nalezen op de website van de kerk: 
www.adventist.nl/nieuws.  7

adra-nieuws

Kerstdozen voor Servië
dat er in december 1.000 dozen gevuld zijn met mooie spullen voor de kinde-

ren in servië, zal voor u geen nieuws meer zijn. dat er ook enkele dames zijn 

die al maanden aan het breien waren voor de kinderen was misschien 

minder bekend. 

onderwijs in afrika 

Nijmeegse 4-daagse

De dames D. Tap-Hooites en 
(rechts) H.Koning-Gassenaar 

Over bijna zes maanden is het 
zover en begint de Nijmeegse 
4-daagse weer. ADRA en IKN 
hebben in 2011 meegedaan en 
iedereen die hieraan meedeed 
was hier enthousiast over. We 
hebben daarom besloten er 
weer helemaal voor te gaan. 
Het doel in 2012 is onderwijs 
in Afrika. Honderdduizenden 
kinderen hebben nog steeds 
geen mogelijkheid om onder-

hebben de breinaalden flink 
laten tikken om enkele tiental-
len truitjes te maken. Per 
kledingstuk was een briefje 
voor welke leeftijd het geschikt 
was. De spullen zijn apart 
aangeleverd, zodat ze op de 
juiste wijze uitgedeeld konden 
worden. ADRA is de dames erg 
dankbaar voor hun mooie 
werk voor de kinderen in 
Servië.  7

wijs te volgen. Wij willen hier 
verandering in aanbrengen. 
We zoeken weer lopers die dit 
thema ondersteunen en zich 
willen laten sponsoren en zich 
hiervoor sportief in willen 
zetten. 
Op 6 februari opent de 
inschrijving. Je kunt dit doen 
via: www.4daagse.nl  Laat 
weten of jij meedoet: geert@
adra.nl of 06-83160332.  7
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davor

gasfornuis gerealiseerd
uitslapen op 1 januari was er niet bij voor rachel, ruben, willemijn en 

mary. hun vliegtuig richting roemenië vertrok al vroeg in de ochtend. 

het doel was een activiteitenweek aanbieden aan de kinderen in het 

tehuis in cornatel. rachel, ruben en willemijn hadden een 

programma in elkaar gezet omtrent het bijbelverhaal Jozef. 

Nieuws

feest om de aanschaf hier-
van te kunnen realiseren. 
Helaas ontbreekt nog het 
geld voor een goede afzuig-
kap. Hopelijk kan ook de 
aanschaf hiervan snel gere-
aliseerd worden.
Namens het DAVOR-
bestuur en de kinderen in 
Cornatel: Bedankt ! (www.
davor.nl)

op de foto’s

Linksboven: het gasfornuis, 
Rechtsboven: een bejaarde 
(81 jaar) (tesamen met de 
tieners uit Nederland, de 
psychologe en wat kinde-
ren van het tehuis). Deze 
oude vrouw moet zien te 

overleven in haar “huis”. 
Zie het interieur van haar 
“huis” op de foto hieron-
der. Ze was in tranen toen 
ze het voedselpakket 
ontving. Linksonder:
de tieners Rachel, Ruben en 
Willemijn samen met de 
kinderen van het tehuis in 
Cornatel.   7

Adventist genomineerd 
voor Keetje Hodshon Prijs

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen reikt elke vijf jaar de Keetje Hods-
hon Prijs aan voor de beste dissertatie die binnen 
een periode van vijf jaar in Nederland in het vakge-
bied theologie/filosofie geschreven is. Een van de 
genomineerden is dr. Oliver Glanz 
(gemeente Zoetermeer) die in december 
2010 cum laude promoveerde op de VU 
in Amsterdam. Voor meer info over deze 
prijs zie: http://www.khmw.nl/prijzen/
prijs/keetje-hodshon-prijs/6.

Iedere dag werd er met de 
kinderen geknutseld, toneel 
gespeeld, gedanst  en 
muziek gemaakt. Een ieder 
had 20 kg aan knutselspul-
len en kleding voor de 
kinderen meegenomen. 
Ook werden er tesamen 
met de kinderen voedsel-
pakketten uitgedeeld aan 
de allerarmste bejaarden 
van het dorp (dankzij de 
gulle gevers van woonzorg-

centrum Vredenoord en 
Intermezzo).
Wat de tieners ook meena-
men, was een groot bedrag 
aan donaties van familie, 
vrienden en klasgenoten. 
De tieners wilden daar iets 
praktisch voor kopen. Het 
bedrag bleek precies het 
ontbrekende bedrag te zijn 
voor het gasfornuis dat het 
kindertehuis zo nodig 
heeft. Het was dan ook een 
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door Henk Koning

gemeente hasselt

Predikantenwisseling
ds. hubert Jeurissen, een rasechte limburger, droeg op sabbat 7 januari 

de fakkel van de evangelieprediking officieel over aan zijn zoveel jongere 

nederlandse collega, ds. iwan voerman. dankjewel, hubert, voor je lief-

devolle inzet voor jong en oud gedurende zo vele jaren. de heer zegene 

u, iwan! mag hij u veel plezier in belgië bezorgen! 

Ds. Jacques Rase, de secretaris 
van de Belgisch-Luxemburgse 
Federatie van Adventkerken 
stelde de nieuwe predikant 
voor aan de adventgemeente 
van Hasselt. 
Vaak wordt gezegd: ‘Alle begin 
is moeilijk.. Om er vaak direct 
aan toe te voegen: ‘Goed 
begonnen, is half gewonnen.’ 
De eerste heeft een stevige 
basis helpen leggen. De tweede 
kan op die basis verder 
bouwen. Met de zegen van de 

hemelse Vader wordt beslist 
goede voortgang verzekerd!  7

Ds rase  (li) en ds Jeurissen (re) en 
ertussen Iwan, zijn vrouw linda en 
hun kleine.

aankondiging vergadering 
van afgevaardigden 

Het Algemeen Kerkbestuur van het kerkge-

nootschap der Zevende-dags Adventisten 

(Nederlandse Unie) laat weten dat zij de 

verplichte  vijfjarige algemene vergadering 

van afge vaar digden bijeen roept op zondag 

28 oktober en zondag 4 november 2012. 

De vergadering zal plaatsvinden op het 

volgende adres: Kulturhus De Breehoek, 

Marktstraat 59, 3925 JP Scherpenzeel.

Met deze aankondiging is voldaan aan de 

publicatieplicht die het Algemeen Kerkbe-

stuur heeft ten aanzien van de convocatie 

zoals verwoord in artikel 8 sub 2 van de statu-

ten van het kerkgenootschap.

namens het Algemeen Kerkbestuur

G.W. Frenk, Algemeen Secretaris

Film over de schepping
de duitse adventist h. stöber heeft een film gemaakt over de schep-

ping. deze film heeft vele duizenden mensen geboeid in duitsland, 

oostenrijk, Zwitserland en Zweden.

Het projectteam “De schep-
ping” brengt in het voor-
jaar de gelijknamige film 
naar Nederland. De Neder-
landse Unie vindt het van 
groot belang dat gemeen-
ten getuigen van hun 
geloof. Ook via deze weg 
wordt dat gedaan. In die 
zin kan de Nederlandse 
Unie dit initiatief waarde-
ren. 
De film is een bijdrage aan 
het getuigenis van het 
geloof in God als Schepper 
van hemel en aarde. Ook 
laat het zien dat God nog 
steeds scheppende bezig is 

en daardoor hoop geeft, in 
de maatschappij, in de kerk 
en in persoonlijke levens. 
Deze film bestaat uit twee 
gedeelten. 
In het eerste deel wordt 
ingegaan op argumenten 
met betrekking op schep-

ping en evolutie. In het 
tweede gedeelte van de film 
wordt de zevendaagse 
scheppingsweek in beeld 
gebracht. 

De Nederlandse Unie wil 
een kanttekening maken 
ten aanzien van de spreker 
in het eerste gedeelte, Dr. 
Walter Veith. Zijn vakge-
bied is biologie en vanuit 
die expertise levert hij een 
bijdrage aan deze film. Dr. 

Veith wordt veelvuldig 
uitgenodigd als spreker 
over een grote verscheiden-
heid aan onderwerpen. De 
Nederlandse Unie distanti-
eert zich van een aantal van 
zijn theologische stand-
punten, zoals bijbelverta-
lingen, islam enz. Daarvan 
is echter in deze film geen 
sprake; daarin gaat het 
alleen om schepping of 
evolutie. De Nederlandse 
Unie ziet het komende 
seizoen als een pilot. 
Het projectteam en de 
Nederlandse Unie zal 
medio 2012 een tussen-
tijdse evaluatie houden om 
de plaatselijke projecten die 
gepland zijn voor de 
tweede helft van dat jaar 
met de opgedane ervarin-
gen te begeleiden.   7
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Nieuws uit de Wereldkerk

Hij wilde op zijn motorfiets 
een tocht dwars door 
Noord-Amerika maken en 
zoveel mogelijk adventge-
meenten bezoeken om een 
beeld te krijgen van hoe het 
er in een gemiddelde 
Amerikaanse adventge-
meente aan toegaat en van 
wat men zoal aan plannen 
en verwachtingen heeft. 
Hij sprak tijdens zijn reis 
van ruim 18.000 kilometer 
met vertegenwoordigers 
van 70 verschillende 
gemeenten en interviewde 
zo’n vijftig predikanten. 
Hoewel hij gunstige uitzon-
deringen tegenkwam, 
ontdekte Marvin Wray dat 
er op de meeste plaatsen 
een schrijnend gebrek is 
aan creativiteit en dat men 
er op maar weinig plaatsen 
in slaagt jongvolwassenen 
te boeien en bij het kerke-

ontdekkingsreis in vs

op zoek naar de 
‘gemiddelde’ Adventkerk
toen ds. marvin wray aan de beurt was voor een ‘sabbatical’ van 

drie maanden, kwam hij met een uniek project bij zijn conferentie-

voorzitter in noord-californië. 

lijk leven te betrekken. Ds. 
Wray legde zijn bevindin-
gen vast in een boek dat 
onlangs verscheen: Jour-
neys (uitgegeven door 
Authorhouse, Blooming-
ton, 2010). Het boek is 
gemakkelijk verkrijgbaar 
via amazon.com.  7

tijdens de recente najaarsver-

gadering van het generale 

conferentiebestuur werd 

besloten een reorganisatie van 

de kerk in het midden-oosten 

door te voeren. als gevolg 

daarvan werd een nieuwe unie 

gecreëerd met een recht-

streeks band met de generale 

conferentie. door deze reorga-

nisatie hoopt de generale 

conferentie aan het kerkelijk 

werk in het midden-oosten een 

nieuwe impuls te geven.

De Zuid-Amerikaanse Divi-
sie heeft nu het initiatief 
genomen om vier predi-
kanten gedurende een 
aantal jaren beschikbaar te 
stellen voor taken in de 
nieuwe Unie van het 
Midden-Oosten. Tot voor 
kort was de kerk in Zuid-
Amerika nog de ‘ontvan-
ger’ van buitenlandse 
zendelingen. Nu is de kerk 
in deze regio zo sterk 

geworden dat dit niet 
langer nodig is en men zelf 
een bijdrage kan gaan leve-
ren in gebieden waar men 
nog wel van buitenlandse 
krachten afhankelijk is. 

De vier predikanten spre-
ken allen goed Engels en 
beschikken over diverse 
vaardigheden en specialisa-
ties die in hun nieuwe 
werkterrein van pas zullen 
komen. Het is de bedoeling 
dat zij zeer frequent naar 
hun thuisland over hun 
werk zullen communice-
ren, opdat er in Zuid-
Amerika onder de predi-
kanten en leden een grotere 
belangstelling zal groeien 
voor het werk van de kerk 
elders in de wereld.  7

Zuid-Amerika biedt steun aan 
nieuwe unie in het Midden-
oosten 

Homer trecartin, de voorzitter van de 
nieuwe Midden-oosten Unie
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door Reinder Bruinsma

Wintley Phipps zingt voor 
gevangenen in Slovenië
wintley phipps, een adventistische 

predikant en een amerikaanse bari-

ton-zanger met wereldfaam, zong 

begin december tijdens het Jaarlijkse 

‘prayer breakfast’ voor de leden van 

het europese parlement in brussel.

Daarna reisde hij door naar Slove-
nië, waar hij een concert gaf in de 
grote gevangenis in Dob. Zijn 
optreden voor de gevangenen 
was voor hen een van de hoogte-
punten van het jaar.

Phipps, die in Trinidad werd 
geboren, heeft overal ter wereld 
opgetreden en zong meermalen 
voor verschillende Amerikaanse 
presidenten en voor beroemdhe-
den als Moeder Theresa en Nelson 
Mandela. Er zijn enkele tientallen 
cd’s van hem uitgebracht. Als u 
Wintley Phipps nog nooit hebt 
gehoord, kijk en luister dan naar 
het volgende filmpje op YouTube: 
http://www.youtube.com/
watch?v=DMF_24cQqT0  7

samoa

Dilemma rond 
sabbatviering
de circa 7.000 leden van de adventkerk in samoa 

zien zich geplaatst voor een lastig probleem. de 

regering van deze nog geen 300.000 inwoners 

tellende eilandenstaat in de stille oceaan heeft 

besloten de kalender te wijzigen en 30 december 

over te slaan. 

De eilandengroep ligt vlak bij de internati-
onale datumgrens. De overheid heeft nu 
besloten die datumgrens iets te verschui-
ven, zodat men nu drie uur vóórloopt op 
de tijd in Australië, in plaats van eenen-
twintig uur achter. Dat is veel gemakkelij-
ker voor de intensive commerciële contac-
ten. Australië en Nieuw-Zeeland zijn de 
belangrijkste handelspartners voor de 
Samoanen.
Voor de adventisten is het een belangrijk 
punt dat door deze maatregel de opeenvol-
ging van de dagen is verstoord. Zij hadden 
de keuze (optie nummer één) om hun 
sabbat te blijven vieren op de dag die 
voortaan in hun land als de zaterdag wordt 
beschouwd, of  (optie nummer twee) om 
voortaan de sabbat te vieren op de dag 
waarop men nu op Samoa algemeen de 
zondag viert (aangezien deze dag zeven 
dagen na hun vorige sabbat valt). Diverse 
studiecommissies hebben zich met deze 
problematiek beziggehouden. De meeste 
adviezen gingen in de richting van optie 
nummer één. Toch heeft de leiding van de 
kerk in Samoa besloten om voortaan de 
sabbat op de dag te vieren waarop de 
andere Samoanen de zondag vieren, omdat 
men alleen op die manier kan vasthouden 
aan een ononderbroken weekcyclus van 
zeven dagen. Het nadeel is dat daarmee de 
adventisten hun sabbat vieren op zondag 
en een van de kenmerkende verschillen 
met andere christenen wegvalt. Niet alle 
adventisten van Samoa zijn hiermee tevre-
den en het zal nog wel even duren voordat 
een consensus is bereikt.

geloven is niet moeilijk
in de maanden oktober tot en met december zond het duitstalige televisieka-

naal van hope tv een serie evangelisatieprogramma’s uit onder de titel glau-

ben.einfach. het betrof een gezamenlijke duits/oostenrijks/Zwitserse produc-

tie van 17 programma’s. naast een eigentijdse clip als inleiding vormde een 

studiogesprek de kern van het programma. de serie was zeer eigentijds van 

opzet en ook moeilijke vragen werden niet geschuwd.

Het is moeilijk het ‘succes’ van een dergelijke campagne te meten. Op 
ongeveer 500 locaties kwamen gemiddeld steeds 6.000 à 7.000 perso-
nen bijeen. De uitzendingen werden ook ‘gestreamed’ via internet. Op 
sommige avonden steeg het aantal dat het programma via het internet 
bekeek tot rond de 150.000 personen. Veel predikanten en andere 
leiders die voorheen tamelijk sceptisch waren over deze vorm van 
evangelisatie gaven aan dat ze er nu van overtuigd waren dat deze 
methode ‘werkt’.  Er zijn veel individuele berichten van mensen die 
zeiden, dat deze serie veel voor hen heeft betekend, maar pas op de wat 
langere termijn zal blijken in hoeverre deze actie tot meetbare kerk-
groei heeft geleid.  7
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Extra Nieuws

eerste asi-nederland 
conferentie
op 12 mei organiseert asi nederland haar eerste conferentie met als 

thema ‘ kom nu in actie’. de conferentie vindt plaats in de adventkerk 

van den haag, robijnhorst 197 en duurt van 15:30 uur tot 21:00 uur. 

asi nederland wil een platform zijn, waar adventisten uit nederland 

en europa hun ervaringen en kennis over evangeliseren met elkaar 

delen. vanuit europa zullen ruben diaz van asi europa en Jan harry 

cabungal van europe 4 Jesus hun ervaringen vertellen. nederlandse 

adventisten krijgen de kans om financiële steun te krijgen voor hun 

evangelisatieproject.  

In Matteüs 28:18-20 geeft 
Jezus de opdracht het evan-
gelie wereldwijd te verkon-
dingen. Overal ter wereld 
verkeren mensen in grote 
onzekerheid. Er zijn grote 
problemen op het gebied 
van de natuur en de econo-
mie. De verschillen tussen 
rijk en arm worden steeds 
groter en ongeveer 1 
miljard mensen hebben 
dagelijks honger. Het is 
daarom tijd om nu in actie 
te komen en de mensen te 
vertellen over onze koning 
Jezus Christus en zijn spoe-
dige wederkomst. 
 
pitch your project deel 1

Pitch your project is een 
kans om financiële steun te 
krijgen voor een evangeli-
satieproject. Via www.
adventvision.nl  kan er een 

over gaat. Een vakjury zal 
beslissen wie uiteindelijk de 
winnaar wordt. Deze 
winnaar ontvangt een 
subside van 1.000 euro. De 
nummers 2 en 3 ontvangen 
respectievelijk een bedrag 
van 500  en 250 euro. Er zit 
nog wel één belangrijke 
voorwaarde aan het bedrag 
vast. Tijdens de 2e ASI 
Conferentie, van 2013, 
dienen alle drie de finalis-
ten een getuigenis te geven 
van hun activiteiten.
 
muziek, eten en info

De conferentie wordt opge-
luisterd door verschillende 

video worden geupload. Op 
deze video’s kan vervolgens 
via Facebook worden 
gestemd. De twee video’s 
waarop het meest wordt 
gestemd, gaan door naar de 
finale. Voor diegenen die 
geen video’s kunnen 
maken is er een wildcard te 
verdienen. Zij mogen een 
aanvraag indienen voor 
een projectvoorstel.
De projecten dienen te 
voldoen aan de volgende 
criteria: Het project is 
gericht op evangelisatie en 
wordt kort en bondig weer-
gegeven, het project wordt 
ondersteund vanuit de 
eigen plaatselijke gemeente 
(brief vanuit bestuur 
mee sturen) en na afronding 
van het project volgt een 
rapport. Projectvoorstellen 
kunnen we worden aange-
meld bij secretaris@asi-
nederland.nl.
 
pitch your project deel 2

Uiteindelijk zullen er drie 
projecten de kans krijgen 
om zich op 12 mei in Den 
Haag te presenteren. 
Tijdens de conferentie krij-
gen de finalisten 2 minuten 
de tijd om te vertellen waar 
hun evangelisatieproject 

zanggroepen. Een adventis-
tisch/Indonesisch cate-
ringsbedrijf verzorgt het 
avondeten. De kosten hier-
voor: 10 euro p.p. Reserve-
ringen hiervoor kunnen 
gedaan worden door 10 
euro over te schrijven aan 
68.34.26.834 t.n.v. ASI 
Nederland o.v.v. Avondeten 
ASI Conferentie.  7

Voor meer info kan men terecht bij 

lambro triantos, secretaris van ASI 

nederland. telefoonnummer 

078-6200960 of mail naar secreta-

ris@asi-nederland.nl. ASI neder-

land heeft ook een eigen Facebook 

pagina en is op zoek naar vrienden.

14

advent 02   2012



Een dringende oproep  
aan Advent-lezers

wat is advent u waard?
Al in het eerste nummer van dit jaar deden wij 
een beroep op de lezers van Advent om de redac-
tieraad riemen te geven om Advent ook in de 
komende maanden te kunnen uitgeven. Bij de 
huidige financiële stand van zullen we Advent 
niet meer met dezelfde frequentie kunnen uitge-
ven. Graag doen we dus nogmaals een beroep op 
u ons te helpen uw en ons kerkblad te blijven 
uitgeven door een ruimhartige gift. De bankreke-
ning van Kerkblad Advent is: 177.287.253.

leest u advent niet of nauwelijks?

Als u Advent alleen doorkijkt, kunt u ook gebruik 
maken van de digitale versie die elke maand op 
de website van de Nederlandse 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 de zending van 
Advent stop te zetten (advent@adventist.nl).

toekomst

De redactie wil u graag ook in 2012 van inspire-
rend kerkelijk nieuws voorzien. Laat ons weten 
wat Advent u waard is! De bankrekening van 
Kerkblad Advent is: 177.287.253

Namens de redactieraad van Advent
3 Henk Koning

Brieven (met meningen, vragen en reacties) van lezers zijn welkom 
voor deze rubriek. Ingezonden brieven graag niet langer dan ca. 100 

woorden. De redactie behoudt zich het recht voor langere brieven 
in te korten, maar zal daarbij de grootst mogelijke zorg in acht 
nemen, zodat de essentie van de inhoud niet geschaad wordt. 

U kunt uw brieven sturen naar het postadres van ADVent of per 
e-mail (advent@adventist.nl)

Promotie
Op pagina 10 van de eerste uitgave van Advent 2012 stond 
een prachtig artikel over de promotie van Daniëlle Koning. 
Daarbij werden terloops namen genoemd van mensen, 
binnen de Adventkerk in Nederland en Vlaanderen, die in 
de afgelopen drie jaar zijn gepromoveerd. Het lastige van 
het noemen van personen is dat men daarbij nog wel eens 
iemand kan vergeten. Volledigheidshalve wil ik graag 
vermelden dat op 9 juni 2009 Misjaël Lebbink, aan de 
Universiteit Utrecht gepromoveerd is. Hij is doctor in de 
biologie. 
Misjaël Lebbink slaagde erin om met behulp van elektro-
nentomografie details in cellen, die tot dan toe verborgen 
waren voor deze techniek, drie dimensionaal zichtbaar te 
maken. Deze techniek helpt onderzoekers de complexiteit 
van cellen beter te begrijpen en verstoringen in cellen te 
herkennen, bij bepaalde ziekten. Hij werd die dag (en 
ongetwijfeld nog steeds) alom geprezen door de professor 
en hoogleraren voor zijn bijdrage aan de (medische bio 
technologische) wetenschap. Na zijn promotie is hij 
verder werkzaam om de ontdekte technieken  toegankelij-
ker te maken voor een bredere groep onderzoekers/
medici. Misjaël Lebbink is lid van de adventgemeente 
Arnhem.

3 elise Happé

reactie redactie
Hartelijk dank voor deze vermeldenswaardige aanvulling op het lijstje van 

promovendi in het januarinummer. De redactieraad was hierover niet 

geïnformeerd en maakt bij dezen graag dit ‘nieuws’ bekend in de huidige 

Advent.
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Wij zijn 
handen en 
voeten  
van God

16

advent 02   2012

op bezoek bij Greetje de Rond



Cees van der Ploeg

od is erg belangrijk in mijn leven. Ik zou niet 

zonder God kunnen. Het klinkt misschien 

raar. Hij is voor mij de belangrijkste in mijn 

leven. Door dit te zeggen wil ik mijn man en 

kinderen niet te kort doen. Ik ben rooms-

katholiek opgevoed in een groot gezin (veertien kinde-

ren) en ik ben nummer elf. Mijn ouders hebben hun best 

gedaan ons gelovig op te voeden: ‘God is altijd bij je;’ 

‘Hij houdt van jou.’ Je voelde dat God 

er altijd was. Maar hij zag ook alles. 

Dat was altijd een strijd in mij. 

doop   Als ik terugdenk aan mijn 

doop, dan geeft dat gemengde 

gevoelens. Voor mijn doop was ik al 

bezig met een rouwproces, omdat 

ik wist dat ik daardoor mijn familie 

zou kwijtraken. Mijn vader zei: “Ik 

begraaf je liever dan dat je je laat 

dopen!” Hij bedoelde dat als je als 

katholiek sterft en begraven wordt, 

je in de hemel komt. Als een 

katholiek een ander geloof 

aanneemt, ben je verloren. Niemand mocht meer 

contact met mij hebben. “Je was altijd al een “fladde” 

(iemand die stil is of haar eigen weg gaat). Met mijn 

vader is het niet echt meer goed gekomen, met mijn 

moeder wel en ook met broeders en zusters. Maar ik 

kon niet anders dan me laten dopen. Ik had altijd 

geleerd dat je je zaligheid moet verdienen. Dus schoot 

ik altijd tekort, want je kunt het niet verdienen. Door de 

bijbelstudies leerde ik de genade kennen en dus de 

bevrijding. Eigenlijk was het niet eens een keuze: zoveel 

vrijheid en blijheid, dan wil je niet terug.

Eén van mijn zussen  is non in een klooster en geeft 

rondleidingen in een voormalig concentratiekamp. Zij 

zei ooit: ”Jullie waren eigenlijk de tijd 25 jaar vooruit. Nu 

wordt het overgaan naar een ander geloof niet meer zo 

scherp gespeeld.” 

verzorgende roeping   Dat verzorgende heeft altijd in mij 

gezeten. Toen ik vijf jaar was kleedde ik de kinderen op de boerderij al 

aan. Dat verzorgende geeft je ook een soort bevestiging van dat je goed 

bent voor iemand. Het was dan ook mijn eerste keuze om 

verpleegkundige te worden. Toen ik 15 jaar was moest ik dag en nacht op 

een boerderij werken. op een keer zat ik aan een slootkant te mijmeren. 

Ineens ging er een flits door mij heen: ik wil verpleegster worden. Zo is 

het gekomen. Mijn ouders vonden het prima. op naar Groningen!

Uitdaging   Ik neem nu even een 

sprong in de tijd. op een bepaald moment 

zocht ik een nieuwe uitdaging. Via wijlen 

ds. Heijkoop (voorzitter van Vredenoord) 

hoorde ik dat Vredenoord een hoofd zorg 

zocht. Die uitdaging heb ik aangenomen. 

Uiteindelijk is de tijd op Vredenoord een 

belangrijke periode in mijn leven geweest. 

Dag en nacht ermee bezig geweest en ik heb 

het als ‘heerlijk’ ervaren.

berusting voor de dood   Hoewel ik niet 

zoveel met de dood bezig ben, omdat ik geloof, heb ik 

veel mensen begeleid bij het sterven. Ik heb gezien 

hoeveel mensen er in rust de dood zijn ingegaan. 

Zeventien jaar geleden werd er een kwaadaardige 

tumor bij mij geconstateerd. Maar ik wilde leven: 

mijn eerste kleinkind kwam er aan. Bij mijn angst voor 

G

3   greetJe de rond (1944), getrouwd met ed. geboren en opgegroeid in roodhuis (Fr.) op 
haar 17e in opleiding voor verpleegkundige in groningen. gedoopt door wijlen ds. piet de raad. 
Zij houdt van lezen, muziek, wandelen en zingen. samen met ed heeft zij twee kinderen en vijf 
kleinkinderen. gewerkt als verpleegkundige en docente. Jarenlang hoofd zorg van Woonzorgcen-
trum vredenoord. lid van de adventgemeente amersfoort. nu doet greetje veel vrijwilligerswerk: 
voedselbank, ‘buddy’ van een turks gezin, diacones, koffieschenken, vrijwilligster op de 
p.g.-afdeling van vredenoord en meer.

“ DooR BIJBEL STUDIES 
LEERDE IK DE genade 
KENNEN EN DUS DE 
bevriJding”
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gevraagd voor het Adventziekenhuis daar. Ik heb altijd al feeling  gehad voor 

de missie. We voelden ons geroepen. We hebben zes weken in een kamer 

van de polikliniek gewoond en kregen een Antilliaans salaris. onze kinderen 

waren toen drie en vijf jaar. Gelukkig kon ik meewerken in het ziekenhuis. Ik 

heb er van geleerd dat armoede je niet altijd ongelukkig maakt. Dat het juist 

leert om te delen. We kregen ook kleding. We zijn niets tekort gekomen. 

Maar ik ben heel blij niet meer in armoede te zitten, dat ik het nu beter heb. 

Ik zou niet meer terug willen naar die armoede.

geloof uitleven  of ik mijn geloof uitleef op de voedselbank? Ik 

probeer door mijn daden meer te doen dan woorden. op de voedselbank 

gaat het meer om uitstraling, om mijn houding. Neen, ik bid daar met 

niemand. Ed en ik werken wel elke maand mee aan een ‘open maaltijd’. Daar 

wordt dan ook een geestelijk lied gezongen. Ieder heeft daar zijn taak. Wij 

koken mee en wassen af als ze ons vragen. Hier komen vaak oud-cliënten van 

de voedselbank. Meer door onze houding dan door preken laten we zien dat 

wij allemaal kinderen van één Vader zijn. Wij zijn in de zorg voor hen en op 

deze manier voelen wij ons ‘handen en voeten’ van onze lieve Heer.

Ik ben niet zo bezig met de wederkomst. Ik leef nu. En van daaruit weet ik 

gewoon dat Jezus een keer terugkomt. Als ik zie hoe mensen lijden, dan bid 

ik vaak: ”Jezus, kom terug.” Het kan morgen zijn, maar ook als ik dood ben. 

Mijn manier van leven nu hangt niet af van het tijdstip dat hij komt. Maar ik 

weet wel wat ik dan ga doen: mijn ouders opzoeken! Hun relatie met de 

liefhebbende God was goed. Zij hebben mij weliswaar te kort gedaan, maar 

ik heb hen dat ook gedaan. Na een nacht ‘strijd’ heb ik vrede gekregen. Ik kan 

het nu laten rusten.

Ik heb veel tijd en ruimte nodig voor mezelf. De dinsdag is voor Ed en mij. op 

dinsdag maken we geen afspraken. Wij hebben dan de tijd aan onszelf. Mijn 

lievelingstekst? Ik lees Psalm 103 bijna iedere dag. Het geeft mij kracht en 

troost.   7

de dood ontstond er toch een zekere berusting. De 

Here God zal me daarin wel rust geven. Het komt 

wanneer het komt. Ik hoef er niet bang voor te zijn.

voedselbank   op woensdagmorgen ben ik op 

de Voedselbank. De ene woensdag deel ik 

uit en de andere woensdag ben ik 

gastvrouw. Dan krijg je ook wat langere 

verhalen te horen en is er wat meer contact. 

Ik sta er altijd weer versteld van hoe 

kwetsbaar de mensen zich opstellen en hoe 

open zij zijn met hun verhalen. Bij de 

voedselbank gaat het om ontmoetingen met 

mensen. Je ziet hen in de rij staan met 

tassen. ‘Het lijkt wel oorlog.’ Als ze aan de 

beurt zijn, vraag je met hoeveel personen ze 

zijn. Je vraagt: hoe is het? Mensen voelen 

zich vaak onwaardig (zitten vaak in de 

schuldsanering, kunnen niet met geld 

omgaan, meestal hebben ze hulp om uit de 

schulden te komen). Bij het koffiedrinken 

vertellen we dat mensen moeten leren weer 

eigenwaarde te krijgen.

Het onroerende van een bepaald moment was de 

reactie van een jonge vrouw. Ik had haar nog nooit 

gezien. Ze was, denk ik, nog niet zo lang cliënt bij de 

voedselbank. omdat ik naast het vlees ook hoestdrank 

mocht uitdelen aan gezinnen met jonge kinderen, vroeg 

ik haar of ze ook kinderen had. op haar ja gaf ik haar 

een flesje hoestdrank. Ze keek meteen verbaasd en 

begon te huilen. Deze mevrouw had juist dringend 

hoestdrank nodig voor haar kind, maar kon het niet 

betalen en nu dit... Iedere keer is het mooi te zien dat 

cliënten door ondersteuning van de voedselbank er 

weer bovenop komen.

op de eerste woensdag van dit jaar mocht ik grote 

hoeveelheden vlees uitdelen, dan heb ik het niet over 

spek, maar over kogelbiefstuk, runderlappen van 

minstens 600 gram, sukadelappen, rundertartaar. De 

cliënten wisten niet wat hen overkwam. Zo’n luxe zijn 

ze niet gewend. Voor de mensen die geen vlees eten 

was er vis. Je moest eens weten hoeveel bedrijven 

voedsel aanleveren aan de voedselbank. Niet te 

geloven!! In deze financiële crisistijd is er nog steeds 

een overdaad om te kunnen uitdelen. Ik zie er de hand 

van God in.  Je ziet de cliënten vaak verdrietig en met 

een bezorgd gezicht komen. Ietwat later hebben ze een 

open blik: er is hoop.

Ik weet zelf wat armoede is. Vroeger thuis hadden we 

het ook niet rijk. Wel eten en drinken en schonen kleren. 

Dat wel! Maar wij hebben het op Curaçao heel arm 

gehad. Mijn man Ed was door wijlen ds. Jan Brinkman 

op bezoek bij Greetje de Rond

“	MEER DooR oNZE 
HoUDING DAN DooR 
PREKEN LATEN WE ZIEN 
DAT WIJ ALLEMAAL 
kinderen van één 
vader ZIJN”
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Kunst in de kerk

tijdmachine

De Adventkerk kent veel interessante 

mensen of mensen met boeiende kwali-

teiten en/of vaardigheden. In de advent-

gemeente Leeuwarden is Douwe 

Boersma bekend vanwege zijn creatieve 

kunstwerken, die hij meestal maakt uit 

waardeloos materiaal. Vaak symbolise-

ren zijn creaties bijbelse of religieuze 

thema’s. In deze rubriek geven we hem 

in 2012 regelmatig de gelegenheid de 

lezers van Advent daarvan iets te laten 

zien, begeleid met zijn commentaar.

Dit kunstwerk is gebaseerd op  de eerste 
brief aan Johannes: “De wereld met haar 
begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil 
doet blijft tot in eeuwigheid” (1 Johannes 
2:17).
Met deze tijdmachine wil ik de onzin laten 
zien van het menselijk ingrijpen in Gods 
schepping. Hier valt bijvoorbeeld geneti-
sche manipulatie onder, maar ook andere 
technologische hoogmoed. Het toetsen-
bord nodigt uit om de machine in werking 
te stellen. Men kan bijvoorbeeld de steen 
op de klok laten vallen om op die manier 
de tijd te beïnvloeden. Echter, alleen God 
kan de tijd beïnvloeden. 
Bij dezen roep ik u op om de tijd te 
aanvaarden als een creatief geschenk van 
de Heer, om meer inzicht in tijd en eeuwig-
heid te krijgen. 7

door Douwe Boersma 19
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Kids, scouts en jongeren

gemeente harderwijk

Kinderkerstmusical
op sabbat 24 december verraste de plaatselijke kindersabbat-

school de adventgemeente harderwijk en vele bezoekers op een 

ontroerende kerstmusical: het mooiste geschenk. 

De zoon van een van de 
drie vertrekkende konin-
gen, Joezoef, krijgt geen 
toestemming om de pasge-
borene te bezoeken, maar 
gaat later toch op eigen 
gelegenheid op reis met 

drie geschenken. Onderweg 
deelt hij de geschenken al 
uit aan mensen die deze 
goed kunnen gebruiken. Zo 
komt Joezoef met lege 
handen bij de kersverse 
ouders, waarop Maria 

reageert dat dit het mooiste 
geschenk is, “want wat je 
aan een ander geeft, geef je 
aan hem”. De preek ging 
op dit thema door: Vriend-
schap is het doorgeven van 
liefde. De collecte die 

morgen was bestemd voor 
de plaatselijke voedselbank 
en bracht bijna 300 euro 
op. Na de dienst werd er 
gezellig bijgepraat en gege-
ten in de ruimte naast de 
kerk.  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 in 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). Beiden 
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

Jeugdcongres 2012

The Voice of God
Geroepen worden door God, dat is niet niks. De Bijbel staat vol 
met mensen die geroepen worden door God voor een belangrijke 
in het oogspringende taak. Dat overkomt niet iedereen. Toch 
spreekt de Bijbel ook over gewone mensen die geroepen worden 
voor gewone taken. Daarom willen we het aankomende jeugd-
congres hier dieper op in gaan. Hoe hoor je nu de stem van God 
en wat doe je er dan mee? Dennis Meier, één van de sprekers die 
een ochtendwijding verzorgde tijdens de afgelopen Generale 
Conferentie en predikant in Duitsland, is onze gastspreker. De 
dag zit vol inspirerende zang, dans en toneel. In de middag 
komen tien bijzondere en boeiende mensen aan het woord. In 
zeven minuten zullen zij hun levensveranderende of inspire-
rende verhalen vertellen. Dit is een congres dat je niet mag 
missen. 
Het vindt plaats in Kulturhus de Breehoek in Scherpenzeel. Voor 
dit congres moet je je registreren en de kosten daarvan zijn 12 
euro p.p. Daarvoor krijg je toegang tot het congres, drinken, één 
warme en één koude maaltijd en alle andere extra’s verbonden 
aan het congres. Geef je snel op via je jeugdleider of via  
www.adventist.nl/ajv.
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Gemeente Zoetermeer
laura curfs (21)

Op sabbatmiddag 17 december maakte de 
gemeente Zoetermeer dankbaar gebruik van de 
Christus Koningkerk van de gemeente Den Haag 
om samen getuigen te zijn van de doop van 
Laura Curfs.
Het was fijn dat veel familie van Laura erbij kon 
zijn, onder andere Laura’s overgrootmoeder, zr. 
Koeweiden-Eradus, die op Vredenoord woont en 
wier ouders ook al adventisten waren. Laura is 
dus een vijfde generatie adventist. Dat betekent 
niet dat zij zich op de automatische piloot heeft 
laten dopen. Het was haar eigen keus en zr. Jane 
Froma heeft haar bijbelles gegeven.
De familiebetrokkenheid werd nog sterker, door-
dat Laura en haar tante, Julia Boelen, beiden hun 
baby’s Levy en Jayme vooraf aan de doopplech-
tigheid lieten opdragen. Ds. Dwight van Omme-
ren, de predikant van Zoetermeer, leidde dit 
gedeelte. Ds. Rudy Dingjan verzorgde de predi-
king en de doop. Het prachtige en ruim opgezette 
doopvont maakte het mogelijk er met zijn allen 
eromheen te komen staan.
Na afloop van deze vrolijke dienst hebben alle 
aanwezigen nog genoten van een heerlijke 
 maaltijd.  7

Welkom in onze kerk

Gemeente Zeeland

otto de vriendt (20)

huguette verheul (62)

Jeroen verheul (63)

Sabbat 26 november was er in de goed gevulde 
Adventkerk te West-Souburg een feestelijke dienst: 
gedoopt werd Otto de Vriendt, zoon van Elian en 
Kees Veldman. Tevens werden, op de belijdenis van 
hun geloof opgenomen in de gemeente het echtpaar 
Huguette en Jeroen Verheul. 
Solozang, getuigenissen, toespraken en goed geko-
zen liederen maakten dat er een fijne afwisseling 
was. Ds. Paul Daniëls bepaalde ons in Lucas 3:21-22 
bij de doop van Jezus en in Marcus 10:17-22 (de rijke 
jongeling) bij het volgen van Jezus. Door hem kun 
je een ander soort rijkdom verkrijgen: de rijkdom 
van de liefde, dat is de goddelijke vonk die overslaat 
naar de mens. 
Na de opname in de gemeente kregen de kersverse 
leden (bijbelse) geschenken aangeboden en na 
afloop bij de felicitaties voegden velen daar nog heel 
wat aan toe. Een mooie dag om op terug te kijken 
voor iedereen!  7

22

advent 02   2012



Tot ziens

Gemeente huis ter heide
br. teun knopper (91)

De twee kernwoorden waarin het leven van Teun 
samen te vatten is, zijn volharding en trouw. Hij 
was geen prater en ook geen man van de voor-
grond, maar op zijn eigen trouwe manier was hij 
een belangrijk mens voor zijn dierbaren en zijn 
kerk. 
Hij was de laatste jaren lid van de gemeente Huis 
ter Heide en daarvoor van de gemeente Utrecht. 
Daar was hij altijd aanwezig bij alle activiteiten 
samen met zijn in 2003 overleden vrouw. Haar 
overlijden was een zware klap voor hem en vanaf 
dat moment ging het ook beduidend minder met 
hem. Toch heeft hij nog 18 jaar op Vredenoord 
gewoond, totdat hij op 21 november overleed. 
Hij keek uit naar de komst van de Heer en 
natuurlijk verheugde hij zich op de hereniging 
met zijn vrouw. Nu rust hij en wacht hij op dat 
geweldige moment.  7

Gemeente 

Zoetermeer
Zr. Jopie van leijen (93)

Zij overleed op 28 november. 
Zij werd geboren in Pangkalan 
Brandan - op Sumatra (Indone-
sië). Ze ging als kind naar een 
katholieke school, maar kwam 
op jonge leeftijd op miracu-
leuze wijze in aanraking met 
het adventgeloof. Ze bestu-
deerde haar Bijbel en stelde 
haar pastoor kritische vragen die onbeantwoord 
bleven. Op 14-jarige leeftijd werd zij gedoopt in 
de Adventkerk. 
Terwijl ze zelf nog jong was zette zij zich actief in 
voor de jeugd. Toen zij hier later op terugkeek, 
herinnerde ze zich hoeveel ze had geleerd van 
haar toenmalige predikant, br. Siegfried Horn 
(† 1993), die zeer bekend werd om zijn werk in de 
bijbelse archeologie. Na de Tweede Wereldoorlog 
kwam zij naar Nederland en ook hier heeft zij 
zich ingezet voor de jeugd in de gemeenten Den 

Haag en Zoetermeer.
Rond haar 89e  begon zij steeds meer last te krijgen van 
verschillende ouderdomskwalen, waaronder hartfalen. 
Gelukkig bleef zij geestelijk scherp.
Br. Tom Meijer, predikant in opleiding, hield de over-
denking aan de hand van haar favoriete bijbeltekst, 
Jesaja 41:13, waarin God belooft: “Wees niet bang, ik 
zal je helpen.” Hij sprak over het geloof dat zij had in 
een God, die altijd dichtbij is en helpt.
We zullen haar blijven gedenken als een vrouw vol 
energie, die tot op hoge leeftijd nog zeer actief was en 
zelfs tegen het einde van haar leven nog nieuwe dingen 
wilde leren van de God waarvan zij zoveel hield. Tot 
ziens, Jopie.  7

Gemeente Zwolle
Zr. henriët van smirren-stuurop (92)

Op zondag 18 december overleed zuster Henriët van 
Smirren-Stuurop in haar woonplaats Kampen. Tijdens 
de afscheidssamenkomst is stilgestaan bij haar leven. 
Zij was een bijzondere vrouw. Haar dochter Joke droeg 
twee gedichten voor en br. Jan Rokus Belder hield een 

korte overdenking over Open-
baring 1:17-19. Zr. Van Smirren 
is 53 jaar lid geweest van de 
gemeente Zwolle. Vanwege haar 
gezondheid kon ze de gemeente 
de laatste jaren niet meer bezoe-
ken, maar de band en betrok-
kenheid is er altijd geweest. De 
gemeente Zwolle wenst de 
kinderen en (achter)kleinkinde-
ren de zegen en troost van God 
om verder te gaan met de lege 
plaats die ze achterlaat.  7

Gemeente oostende
Zr. cecile vandepitte-ghyoot (78)

Cecile en Karel vormden een hecht paar in de advent-
gemeente van Oostende, waar zij zeer  trouwe leden 
waren. Toen Karel in 1990 ‘op pensioen ging’ begon 
hun zoektocht naar het evangelie. Deze tocht bracht 

3  vervolg op blz. 26
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GroeiSpurts

“Afgelopen vrijdag hield Het 
Middelpunt haar kerstviering. 
Onder de ruim 100 aanwezi-
gen bevonden zich drie van 
onze vrijwilligers en onderge-
tekenden als vertegenwoordi-
gers van het bestuur. De kerk 
was feestelijk versierd, o.m. 
met zonnebloemen en ook 
onze vlag hing prominent 
achter het podium.
Voor ons was het lang geleden 
dat we een kerstviering 
hebben bijgewoond, maar 
vermoedelijk hebben we nog 
nooit zo’n enthousiaste en 
eigentijdse viering meege-
maakt. Dit was een openba-
ring. Ook de professionaliteit 

In de pauze stond Stef met 
folders in de hal. Enkele 
mensen hadden wat 
vragen. Eén meisje heeft 
zich spontaan aangemeld 
om incidenteel bij activitei-
ten te helpen. Ook legden 
we contact met mensen 
van het Purmerender Stads-
toneel. Wellicht kunnen 
wij in de toekomst iets voor 
elkaar betekenen.
Na de pauze was er weer 
een mengeling van muziek 
en toneel door leden van 
het Purmerender Stadsto-
neel. Ook de preek (Enrico 
Karg) was een eigentijdse 
interpretatie van het kerst-
verhaal.
Tenslotte was er voor ons 
de spanning wat de 
opbrengst zou zijn. Wij 
konden onze ogen niet 
geloven toen wij het feno-
menale bedrag van 535 

euro op de cheque zagen: 
de opbrengst van de 
collecte en de catering 
tijdens de pauze, verhoogd 
met een bedrag van Het 
Middelpunt zelf. Voorwaar 
een geweldig bedrag waar-
mee we volgend jaar zeker 
nog meer voor onze gasten 
kunnen betekenen.
Na overhandiging van de 
cheque en een kort dank-
woord van Hannie werd de 
viering heel toepasselijk 
besloten met ‘We are the 
world’.”  7

Hannie Eijk en Stef Goddijn

nB. Bij de kerstmarkt in het 

centrum van Purmerend was het 

filmpje “Free Hugs” opgenomen 

om de dienst te promoten en iets 

positiefs neer te zetten. Het filmpje 

is te zien op: http://www.youtube.

com/user/hetmiddelpunt.

Zonnebloem in  
Het Middelpunt
het middelpunt heeft de plaatselijke afdeling van de Zonnebloem als 

goed doel. dat vulde dan ook een groot deel van hun kerstdienst. eén 

van de aanwezige bestuursleden van de Zonnebloem heeft een 

verslag geschreven voor hun achterban. hieruit blijkt hun ervaring als 

buitenstaanders. hopelijk inspireert het adventlezers tot soortgelijke 

initiatieven.

en punctualiteit van de 
uitvoering waren geweldig. 
Technisch werd ook veel 
uit de kast gehaald: foto, 
film en video, waarvan 
twee fragmenten zelfs op 
YouTube te zien zullen 
zijn.
Vóór de pauze was er een 
mix van traditionele kerst-
liederen (aangepast aan 
deze tijd) met dans en 
muziek door leerlingen van 
basisschool De Akker en 
van de Muziekschool 
Purmerend. Het laatste 
onderdeel was gereserveerd 
voor de presentatie van de 
Zonnebloem.

vier nieuwe gemeenten
op zondag 22 januari  heeft het algemeen kerkbestuur met blijd-

schap en instemming vier verzoeken tot verzelfstandiging tot 

adventgemeenten goedgekeurd. het betreft de church plants het 

kompas, (rotterdam-Zuid), het middelpunt (purmerend), uniek 

(utrecht) en X-preszo (rotterdam-oost). 

De voorzitter, Wim Altink, heeft de vier aanstaande gemeen-
ten zijn felicitaties en zegenwens overgebracht.Uniek zal qua 
installatiediensten het spits afbijten op sabbat 18 februari om 
16.00 uur in de Adventkerk, Hamburgerstraat 23 te Utrecht. 
Het Middelpunt volgt op 24 maart om 14.00 uur, in Gerefor-
meerde Kerk de Schuilplaats, Rivierenlaan 283 in Purmerend. 
Op Pinkstersabbat 26 mei  volgt X-preszo. Op het uniecon-
gres zullen zij allen worden opgenomen in de kring van 
Nederlandse adventgemeenten.
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door Rudy Dingjan

Zicht-Voel-
Grijpbaar
Deze maand ontvangen alle zendingsleiders en 
church planters informatie, aanmeldformulieren 
en overzichten van de verschillende trajecten 
voor het grote opdrachtfestival 2012, ZICHT-
VOEL-GRIJPBAAR. Opgave verloopt via de plaat-
selijke gemeenten en church plants.
In Groeinieuws, de gratis digitale nieuwsbrief van 
de afdeling Gemeentegroei, verschijnt deze infor-
matie eveneens. Stuur voor een abonnement een 
e-mailtje naar rdingjan@adventist.nl.  7

de schepping
 
In het noordoosten van Nederland bereiden de gemeenten 
Apeldoorn, Emmen, Groningen en Meppel zich voor op 
een gedurfde poging de schepping en de discussie daarom-
heen voor het voetlicht te brengen.
Tussen 11 en 21 maart hebben zij hun grootste plaatselijke  
schouwburg of bioscoop afgehuurd om de film DE SCHEP-
PING gratis te vertonen. Billboards, strooifolders en 
banners zullen in deze steden de inwoners wijzen op dit 
boeiende programma.
In de nazorgprogramma’s spelen het werken met kleine 
groepen en respect voor elkaars mening een grote rol. De 
ervaringen zullen geëvalueerd worden, om te zien hoe 
andere gemeenten hier eventueel van kunnen profiteren.

nieuwe  
esda-folder
 
De zendingsleiders, predikanten 
en ontvangers van Groeinieuws 
hebben ter beoordeling een 
concept van de nieuwe ESDA-
folder ontvangen en kunnen tot 
13 februari verbeterpunten aange-
ven. Om geen dubbele druk op de 
gemeenten te leggen, zal Houvast 
dit voorjaar niet verschijnen.  7

Welkom Suzanne!
 
donderdag 19 januari vielen op schiphol silvia andrade en suzanne de 

vilhena constante portela elkaar eindelijk in de armen. er is nu ondersteu-

ning in de eigen taal voor de portugeessprekende groep in amsterdam.

Jouw ‘like’ is 50 cent 
waard!
Uniek heeft een eigen Facebookpagina 

en zoekt meer fans om de kerk te 

promoten! om het aantal likes te 

verhogen, heeft zij nu een speciale 

actie. Voor elke nieuwe fan die zich tussen 27 januari en 1 mei 

aandient, doneert Uniek 50 cent ten bate van ADrA. Het geld 

zal gaan naar een project in Ile Ife (nigeria) ter ondersteuning 

van een basisschool. Kom daarom nu in actie, help Uniek en 

ADrA en vraag al je vrienden en bekenden om fan van Uniek 

te worden op Facebook (http://facebook.com/uniek.utrecht)! 

Veel dank!  7

Suzanne komt een jaar naar 
Nederland als student missio-
nary . Zij is afgestudeerd in de 
theologie aan Centro Univer-
sitário Adventista in Brazilië.  
Haar verblijf en werkzaamhe-
den worden gezamenlijk 
gedragen door het Europese 
verband van Portugeesspre-
kende adventgemeenten, de 
Nederlandse unie en de Portu-
geessprekende groep, die voor 
haar een studio heeft gehuurd 
en ingericht, tot aan een volle 
koelkast toe. 
Suzannes komst onderbouwt 

de verschuiving die het chris-
tendom en ook het adven-
tisme doormaakt. In plaats van 
een uitzendend land te zijn, 
wordt Nederland steeds meer 
een ontvangend land, als het 
om zendingswerk gaat.  7
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Tot ziens

sindsdien onvermoeibaar ingezet voor evangelisatie.
Het verlies van haar zoons Jan en Freddy heeft haar enorm 
veel verdriet bezorgd. Zoals Paulus gevangen zat, zo voelde 
zij zich soms gevangen door dit verdriet. En toch, ondanks 

die ’gevangenschap’, heeft zij net 
als Paulus trouw het woord verkon-
digd. En zij bleef bidden  want in de 
mens die bidt, daar kan er geen 
geestelijke droogte blijven. Niet in 
slaap vallen als je bidt.  Eigenlijk 
was dat typerend voor zr. van Door-
nik – soms leek het alsof zij sliep, 
maar dan was zij juist in gebed, 
nachten waren kort, zij was steeds 
in gebed.  Vol verwachting keek zij 
uit naar de wederkomst van Chris-
tus. In dat vertrouwen hebben we 
afscheid genomen met het vooruit-
zicht van een wederzien: ‘Maar 

vroeg of laat, verschijnt het land, dat elk verstand, te 
boven gaat, Waar ik volmaakt opnieuw ontmoet wie ik 
voorgoed was kwijtgeraakt’  (Rawie)  7

Gemeente huis ter heide
br. pieter van doornik

Op 9 december vond de afscheidsdienst plaats van Pieter 
die nota bene zes weken na zijn vrouw overleden is. Zijn 
kinderen hadden hem zo gegund dat hij nog tijd had 
gekregen om de dingen te doen waarvan hij hield. Ze 
hadden graag nog met hem en van hem willen genieten. 
Hij was een door en door betrouwbare vent. Hij klaagde 
niet maar trouw en volhardend deed hij zijn taken. De 
laatste tijd, toen zijn vrouw nog leefde, zorgde hij voor 
haar op een bijzondere manier. Hij viel niet op en hij zei 
niet veel, maar iedereen op Vredenoord liep met hem weg. 
Het personeel vatte hem samen in het troetelwoord 
‘schatje’.
Hij werkte heel lang bij de politie en verkeerde in een 
mannenwereld, maar hij was een uiterst bescheiden mens. 
Geen grote woorden, geen grote acties maar trouw vast-
houdend aan zijn keuzes en zijn geloof. Anders dan zijn 
vrouw straalde hij zijn geloof uit op een rustige, eerder 
woordeloze manier, die je verwarmde als je er oog voor 
kreeg. Hij is als echte ‘diender’ overleden, want het dienen 
stond hem op het lijf geschreven. Hij heeft de strijd gestre-
den, de race gelopen en hij heeft overwonnen. Met zeer 
warme gevoelens denken we terug aan deze trouwe volge-
ling van Jezus.  7

hen via een katholieke studiegroep en het volgen van 
protestantse en evangelische T.V.-programma’s in 
contact met de Stem der Hoop. De schriftelijke cursus-
sen van ESDA werden zorgvuldig geanalyseerd. Op 14 
december 1991 werden Cecile 
en Karel gedoopt. Een blijde en 
grote dag die een positief 
vervolg kreeg in hun jarenlang 
trouw belijden van Jezus Chris-
tus als Verlosser. Hun buren in 
Zandvoorde en in latere jaren 
in Torhout voelden zich happy 
ondanks het feit dat Cecile en 
Karel niet langer actieve ‘paro-
chieleden’ waren. Hun getuige-
nis en geestelijk geluk hebben 
ook bewerkt dat hun dochter 
Anne koos voor de Heer. De 
kleine adventgemeente, waar 
Karel ouderling werd, kreeg versterking uit het buiten-
land, van geloofsgenoten uit de vroegere Sovjet Unie. 
Samen met haar echtgenoot werd Cecile een vaste en 
graag geziene gaste op de wekelijkse ‘potluck’ van de 
Oost-Europese geloofsgenoten die gelukkig waren met 
de verbroedering. De laatste drie jaren werden een 
zware lichamelijke tijd. Cecile vond tenslotte rust en 
sterkte bij haar Heer. Onverwacht groot en troostend 
voor Karel en de kinderen was de opkomst van familie, 
buren en kerkleden op de afscheidsdienst, waarin ds. 
Adelin Vermeulen en Jean Geeroms voorgingen. Tot 
ziens, Cecile!  7

Gemeente huis ter heide 
elizabeth maria van doornik-hage (86)    
              
Op woensdag 26 oktober vond de uitvaart plaats van zr. 
Elizabeth Maria van Doornik-Hage.  Aan de hand van 
Kolossenzen 4:2  (“volhardt in het gebed”)  - een tekst 
die volgens de kinderen zr. van Doornik typeert -  hield 
ds. Wim Altink de overdenking.
Bidden dat God een deur voor het Woord opent. Zo 
heeft zr. van Doornik zich ingezet om van deur tot deur 
het evangelie te brengen. Daar is moed voor nodig. Zij 
was actief, vol vuur voor het geloof, vol overgave. Zij 
wilde graag anderen tot het recht verstaan van het 
Woord brengen. Zij had daar alles voor over. Zij was 
gastvrij en vriendelijk. Door een radio-uitzending van 
de “Stem der Hoop” door ds. Voorthuis kwam zij in 
contact met de zevende-dags adventisten. En heeft zich 
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Advertenties en berichten

u kunt nog mee op  
‘de reis van uw leven’ en  

9 mei Jeruzalem zien!
na fantastische reizen in de vs (2009), in turkije en het 
griekse patmos (2010), en naar griekenland (2011) organi-
seert de werkgroep senioren dit jaar een boeiende reis 
naar israël. voor 55-plussers en voor jongeren die toch mee 
willen. meld u snel nog aan!

•   3 mei – 15 mei  (vraag folder aan met gedetailleerd dagpro-

gramma)

•   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. 

sabbatmorgen: bezoek aan de adventkerk in Jeruzalem. in de 

middag bezoek aan de graftuin.

•   Maximaal aantal deelnemers: 35  /  voorbereidende oriëntatie-

middag 15 april. 

•   totale reissom: € 1.795,-- (incl. luchthavenbelasting etc.) 

•   toeslag voor 1-persoons kamer 275 euro (n.b. overweeg een 

kamer te delen op indeling in een 2-pk met losse bedden en 

zonder toeslag.)  

•   reissom bij 25 of meer deelnemers € 1.725,-- (bij 30 of meer 

€ 1.675,--) 

•   aanmelding was in principe vóór 23 januari, en is dus nu op 

aanvraag, maar met een goede kans als u er snel bij bent!  

(deelname op volgorde van aanmelding.)

Deze uitstekend verzorgde reis wordt speciaal voor de leden en 

vrienden van de Adventkerk georganiseerd 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

appartement te huur 
aangeboden
Adventist uit Zwitserland verhuurt een studio 
(appartement voor 2 personen) voor vakanties. De 
studio is gelegen in Oertlimatt bij Krattigen in het 
Berner Oberland, vlakbij Interlaken. Het apparte-
ment is volledig gemeubileerd, modern ingericht en 
van alle gemakken voorzien. Vanuit het apparte-
ment heeft u een schitterend uitzicht op de Thuner 
See en de omringende Alpen. Het appartement is 
het hele jaar beschikbaar. Voor meer info of  reserve-
ring mail Jean-Claude Halm: jchalm@vtxmail.ch of 
bel 0041-792937040.

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

op zoek naar gospel melody
De heer Ost is op zoek naar het Engelse zangboek 
Gospel Melody. Uit dit zangboek zong hij 50 jaar gele-
den veel. Hij zou deze bundel graag weer bezitten. 
Als u dit zangboek hebt en wilt verkopen, kunt u 
hem bellen: 036-5322103 of  06-28965750.

woonruimte gezocht
Het echtpaar Gerhardus en Raicheline Kaise-Hato is 
op zoek naar een huurappartement in België, 
Provincie Antwerpen. Hun voorkeur gaat uit naar 
een twee- of driekamer appartement in de buurt van 
sociale voorzieningen zoals winkels, openbaar 
vervoer, etc. De huurprijs 500 euro.  Voor meer info 
e/o aanbiedingen neem telefonisch contact op 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.

U kunt nog mee op  
‘de reis van uw leven’ en  

9 mei Jeruzalem zien!
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Reflectie

IN 2011 BESToND HET JEUGDWERK VAN DE ADVENTKERK IN NEDERLAND 100 JAAR. 

EEN PAAR JAAR DAARVooR VIERDE DE WERELDKERK HET 100-JARIG BESTAAN VAN 

HET JEUGDDEPARTEMENT, ToENTERTIJD GESTART IN  ZWITSERLAND. ALS RELATIEF 

JoNGE KERK  HEBBEN WE DAARDooR NET ZoVEEL ERVARING ALS oUDERE KERKEN, 

ZoALS DE NEDERLANDS HERVoRMDE KERK oF DE GEREFoRMEERDE KERK. 

   AJV 
Nederland

jaar jong
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et is van belang om regelmatig het jeugd-

werk te evalueren om erachter te komen of 

we jongeren nog steeds weten te inspire-

ren en te raken met de boodschap van 

Christus.

Het Advent Jeugd Verbond (AJV) liet daarom onderzoe-

ken hoe haar jongeren de Adventkerk en het jeugdwerk 

ervaren. Daarnaast tonen de resultaten ons of jongeren 

de activiteiten van het jeugddepartement zouden 

aanbevelen bij hun vrienden. onderzoeksbureau 

Moventium blijkt ruime ervaring te hebben met dit type 

markt onderzoek. Zij specialiseert zich in belevingson-

derzoeken, met andere woorden het in kaart brengen 

van de beleving van consumenten, bezoekers van 

evenementen of leden van een vereniging. 

enquête  In overleg met Jan Holsappel, directeur 

van Moventium, werd besloten de bezoekers van zeven 

verschillende kerkelijke evenementen een enquête in te 

laten vullen. Na afloop kregen de organisatoren een 

belevingsevaluatie van hun evenement. Naast 

evenementen van AJV, werden ook bijeenkomsten van 

Youth for All en 

Antillian Ministries 

meegenomen in het 

onderzoek. Hiermee 

werd er tevens ver -

gelijkingsmateriaal 

gecreëerd.

In totaal zijn er 321 

jongeren in de leeftijd 

van 15 tot 25 jaar geïn-

terviewd. De statisti-

sche betrouwbaarheid 

is 95%. Dit betekent 

dat wanneer dit onder-

zoek 100 keer uitgevoerd word, er 95 keer hetzelfde 

resultaat uitkomt. Uit deze zeer betrouwbare cijfers 

kwam een interessant plaatje naar voren over hoe 

jongeren de kerk en het jeugdwerk ervaren.

resultaten  Van de ondervraagden gaf 95%  aan 

dat de kerk in hun beleving het dichtste bij de waarheid 

ligt en dat de mogelijkheid bestaat dat je een relatie 

met God opbouwt binnen de kerk (93%). Desondanks 

zijn zij van mening dat ze te weinig horen over de 

basisgeloofspunten. Voor 21% is dit zelfs het grootste 

gemis in de kerk. Tevens vindt 43% dat bijbelstudie het 

belangrijkste element van hun geloofsleven zou moeten 

zijn. Jongeren hoeven kennelijk niet overtuigd te 

door Jeroen Tuinstra

worden van het gelijk van de Adventkerk, maar hebben wel behoefte 

aan een verdieping en een beter begrip van wat de gemeenschap 

gelooft.

Tevens wordt gemeenschapszin gezien als significante factor in de 

beleving van de kerk en het jeugdwerk. Door 23% wordt de gemeen-

schap, het samenzijn en de activiteiten als reden aangegeven om lid 

of gast te zijn van de 

kerk. Een percentage 

van 31% geeft aan 

dat de vele activitei-

ten voor jongeren 

een positief punt is 

van de Adventkerk. 

Desondanks vindt 

een kwart van de 

ondervraagden dat 

de activiteiten onvoldoende aansluiten bij hun belevingswereld. 

Eenzelfde percentage vindt zelfs dat de Adventkerk hen niet begrijpt. 

De hoeveelheid activiteiten wordt dus gewaardeerd, maar we weten 

nog niet altijd de juiste activiteiten te ontwikkelen. 

tweedeling  Als we ons concentreren op de activiteiten voor 

jongeren, dan zien we een duidelijke tweedeling. Aan de ene kant de 

meer laagdrempelige, massale evenementen zoals het jeugdcongres, 

het openingskamp en een jeugdrally. En aan de andere kant de meer 

kleinschalige, exclusieve activiteiten zoals Faith Challenge 

weekenden en Evangeliving.

De laagdrempelige activiteiten worden gewaardeerd om hun open-

heid, toegankelijkheid en het relaxte programma. Hierdoor wordt het 

voor jongeren makkelijker gemaakt om vrienden mee te nemen. over 

H

“ TIJDENS HET oPENINGS-
KAMP ZIJN ER meer 
ongedoopte dan 
gedoopte Jongeren”
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Reflectie

het algemeen trekken deze activiteiten veel ongedoopte 

jongeren. Tijdens het openingskamp zijn er zelfs meer 

ongedoopte (63%) dan gedoopte jongeren (37%).  De 

evenementen vervullen dus een duidelijk sociale rol en 

bieden bijzondere mogelijkheden ten aanzien van evangeli-

satie. Daarom is het niet verassend dat diepgang en bijbels-

tudie soms gemist wordt op deze evenementen. Laagdrem-

peligheid en diepgang zijn vaak moeilijk met elkaar te 

combineren. Doordat de meeste jeugdevenementen plaats-

vinden tijdens de sabbat, wordt bij de bezoekers de 

verwachting gewekt dat er meer diepgang zal zijn. Het 

onderzoek adviseert daarom deze type evenementen niet 

op de sabbat te laten plaatsvinden.

De kleinschalige exclusieve activiteiten worden geken-

merkt door een geslotener karakter. Deze activiteiten trek-

ken voornamelijk gedoopte jongeren. Ze voorzien in de 

behoefte aan bijbelstudie en worden daarom als zeer posi-

tief ervaren. De diepgang en de bijbelse thematiek worden 

zeer gewaardeerd. Dit alles heeft als resultaat dat er een 

hoge bereidheid is om deze evenementen te promoten. 

Het aantal deelnemers is echter aanzienlijk lager in 

vergelijking met de laagdrempelige activiteiten.

Het jeugdwerk dient dus te bestaan uit een goede 

balans tussen laagdrempelige en exclusieve evenemen-

ten. Beide types voorzien in een bepaalde behoefte. Aan 

de ene kant om jongeren in aanraking te brengen met 

het evangelie (laagdrempelig) en aan de andere kant 

hun geloof te versterken (exclusief). 

conclusie  Het onderzoek dat is uitgevoerd door Moventium 

geeft een unieke blik in de beleving van deze generatie jongeren ten 

aanzien van de Adventkerk en haar jeugdwerk. 

Een schijnbaar tegenstrijdig resultaat is dat jongeren stellen dat onze 

kerk het dichtst bij de waarheid ligt en zij tegelijkertijd vragen om 

meer informatie over onze geloofspunten. De jongeren verschaffen 

de kerk hierbij als het ware een carte blanche; wat getuigt van een 

bepaalde naïviteit van de jongeren. Dit heeft als gevolg dat er een 

grote verantwoording ligt bij de gemeenschap. Zij moet goed overwe-

gen wat zij presenteert als waarheid. Tevens mag zij deze naïviteit 

niet in stand houden. Uiteindelijk willen we een zelfstandig en volwas-

sen geloof bevorderen onder jongeren.  

Toch doen we het na 100 jaar jeugdwerk niet slecht, wanneer ruim 

80% van de jongeren tevreden is over de kerk en het jeugdwerk. Het is 

een compliment aan alle lokale jeugd-, tiener- en scoutingleiders. 7

Het onderzoek van Moventium is te downloaden van de website  

www.adventist.nl

“ RUIM 80% VAN DE 
JoNGEREN IS TEVRE-
DEN oVER DE KERK EN 
HET JEUGDWERK”
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door Jeroen TuinstraAandacht voor

ook in de adventkerk

Er werd geschokt gerea-
geerd, maar seksueel 
misbruik is niet een exclu-
sief probleem van de 
Rooms-Katholieke Kerk. 
Een paar jaar geleden was 
er nog grote ophef over een 
misbruik schandaal op het 
voornamelijk ‘adventis-
tisch’ eilandje Pitcairn. 
Zeven mannen werden 
aangeklaagd voor misbruik 
en verkrachting. Sommige 
slachtoffers waren jonger 
dan 11 jaar.
Volgens recente cijfers is 
30% van de vrouwen en 
5% van de mannen in 

Nederland ooit slachtoffer 
geworden van seksueel 
geweld. Dit varieert van 
kwetsende aanraking tot 
verkrachting. Volgens 
de vele christelijke 
hulporganisaties die in 
seksueel misbruik 
gespecialiseerd zijn 
wijken deze cijfers niet 
af binnen de verschil-
lende kerken. Volgens 
het Value Genesis 
onderzoek is 26,1% van 
de adventjongeren in 
Nederland in aanraking 
gekomen met fysiek 
geweld en 15,8% met 
seksueel misbruik. In 

dat  onderzoek gaf 3% aan 
dat het misbruik plaats had 
gevonden in een gemeente-
lijke setting.  
De cijfers zijn niet alleen 
schrijnend omdat het hier 
om mensenlevens gaat, 
maar des te meer omdat het 
binnen de zogenaamde 
veilige muren van een kerk 
plaatsvindt. We mogen als 
kerk daarom niet meer stil 
langs de zijlijn staan. Seksu-
eel misbruik en geweld in 
vele andere vormen vinden 
plaats in onze eigen kerk. 
Daar moeten we als kerk 
adequaat mee om gaan. Dit 
kwaad mogen we niet tole-
reren in onze gemeen-
schap. 

naar een ‘veilige kerk’

Dit jaar lanceert de Neder-
landse Unie het project 
“Veilige kerk”. Dat heeft tot 
doel ambtsdragers, jeugd-, 
kinder- en scoutingleiders 
te trainen in het omgaan 
met geweld in alle vormen 
en seksueel misbruik in het 
bijzonder binnen de 
gemeente of groep. Er is 
een protocol opgesteld over 
hoe te handelen bij een 
melding van seksueel 

misbruik. Ook zullen er 
trainingen worden georga-
niseerd om uitleg te geven 
over wat misbruik precies 
inhoudt, hoe het te herken-
nen is en vervolgens wat de 
beste manier van reageren 
is. De eerste trainingen 
zullen per district plaatsvin-
den in de maanden april en 
mei en zijn bedoeld voor 
predikanten, ouderlingen 
en diakenen. 
Helaas zullen nooit alle 
vormen van misbruik 
vermeden kunnen worden. 
Het ontslaat ons echter niet 
van de verplichting dit op 
alle vlakken te bestrijden. 
Van de kerk mag verwacht 
worden dat zij een veilige 
plek is. Als ambtsdragers en 
leiders hebben we daarom 
de plicht onszelf hierin te 
laten onderwijzen en op de 
hoogte te zijn van het juiste 
handelen. De Adventkerk 
kan alleen een veilige kerk 
worden als we hier samen 
voor zorgen.  7

Voor meer informatie:  

www.adventist.nl/veiligekerk

Een veilige kerk
de afgelopen maanden was het niet uit het nieuws te krijgen. seksu-

eel misbruik in de rooms-katholieke kerk, met name met kinderen, 

was bijna dagelijks in het nieuws. uiteindelijk werd de omvang 

bekend bij de rapportage van de commissie deetman: enkele tiendui-

zenden minderjarigen. 

“ SEKSUEEL 
MISBRUIK IS niet 
een eXclusieF 
probleem VAN DE 
RooMS-KATHoLIEKE 
KERK”
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Dit jaar zoek ik contact met de partners van predi-

kanten. Zelfde vragen, verschillende antwoorden. 

Deze keer ben ik bij Sandra Reynhout, getrouwd 

met ds. Bert Nab. Samen hebben ze drie kinderen: 

Claudia (24), Patrick (22) en Mark (19).

hoeveelste generatie adventist?

Eerste generatie. Gelijk gedoopt met 
mijn ouders.

waar haal je je inspiratie/energie vandaan?

Uit de uitdagingen van het leven, 
nieuwe dingen.

welke bezigheden heb je?

Ik heb een opstart gemaakt met een 
eigen praktijk voor counseling.

duurzaamheid?

Belangrijk hoe je met mensen en dieren 
omgaat. Hoe ga je met afval om? Als het 
even kan, gaat het naar de kringloop. Ik 
ben wel een autorijder, geen fietser.

hoe is het partner van een predikant te zijn? 

In het begin moeilijk. Wat is mijn rol? 
Nu inmiddels een leuk en interessant 
bestaan. Ik zit nu al zo lang in dit ritme. 
Ik heb er mijn weg wel in gevonden.

wist je van berts roeping toen je met hem 

trouwde? wat heeft het met jullie gedaan?

Ja! Ik denk wel dat ik het onderschat 
heb vrouw van een predikant te zijn. Ik 
heb er minder contact door met mijn 
familie, omdat we verder weg wonen.

welk tv-programma boeit je?

Waarin mensen laten zien hoe zij met 
bepaalde situaties in hun leven omgaan.

hoe ziet jouw vrijdagavond er uit?

Heel rustig. Lekker thuis: koffie met 
lekkers. Een enkele keer komt er een 
spelletje op tafel. 

betrokken bij je thuisgemeente?

Sinds kort ben ik lid van de werkgroep 
voor Gezondheids-  en gezinspastoraat 
van Eindhoven.

leukste moment van afgelopen week?

De kerstdagen met elkaar.

wat heeft het leven je gebracht?

Prachtig gezin, fijne familie en vrien-
den. Door ervaringen gegroeid in het 
geloof, in mijn omgang met mensen. 
Dankbaar voor de omstandigheden 
waarin ik leef.

heb je een lievelingsbijbeltekst?  

waarom deze?

Jacobus 4:8 Als ik maar naar God ga, 
wordt mijn leven makkelijker. Ik ervaar 
dat zo. Ik voel me dan rustiger. Hij is er 
altijd!

hoe ziet jouw ideale kerk er uit?

Elk mens heeft een eigen unieke relatie 
met God. Niet te vergelijken met die 
van een ander. Een kerk vol respect en 
liefde naar elkaar toe zou mooi zijn.

waar word je stil van? wat raakt jou?

Mooie woorden en daden die mensen 
doen, waarvan ik zeg: ‘Zo!?’  7

In Focus door Cees van der Ploeg

sandra reynhout
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