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belgisch-luxemburgse Federatie

Maart
24 adra dag “katharen” – gent

25 b & a reünie - brasschaat 

30 a.J. paaskamp – tot 2 april

april
14 adra souper – namur

19-22 k.i.d. - programma

21 adra concert – antwerpen 

nederlandse unie

Maart
16-18 lan-weekend:
 Info: www.ajvscouting.nl of ajv@adventist.nl 

23-25 vrouwenweekend ‘chocoladeboetiek’
 Info: www.adventist.nl of vrouwen@adventist.nl 

31 kinderopwekkingsdienst gemeente Utrecht

 info: www.7da.org 

april
1 studiedag: geloof en geestelijke gezondheid
 Info: www.adventist.nl 

2 veilige kerk, amsterdam
 Info: www.adventist.nl/Veiligekerk 

4 veilige kerk, hoogeveen
 Info: www.adventist.nl/Veiligekerk

7 Jeugdcongres
 Info: www.adventist.nl of ajv@adventist.nl

8-14 adra collecte
 Info: www.adra.nl 

14 kidzrally ‘hoezo creatief?’

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 eerstvolgende Advent: 1 april 2012.

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 in de bijbel

20 kids & Jongeren

21 diversen tam tam

22 Welkom/tot Ziens

24 groeispurt

27 advertenties en berichten

28 reflectie

30 aandacht voor

32 in Focus / ad ventje

Verder in dit nummer

“ MIJN WENS VooR oNS 
AllEN IS DAT WE 
voluit pasen ZUllEN 
VIEREN”

christus is waarlijk opgestaan

Welke betekenis hebben de leerstellingen over de sabbat, de 

wederkomst, gezonde leefwijze, de drie engelenbood-

schap, de heiligdomsleer en zo verder in het licht van 

Pasen?

Het verhaal van en over Jezus is van zo’n grote beteke-

nis, dat de overige bijbelse waarheden in de schaduw 

komen te staan. Althans de indruk zou kunnen 

ontstaan dat het welbekende uitgangspunt “het 

maakt wel uit wat je gelooft” meer en meer naar 

de achtergrond verschuift omdat we in onze 

geloofsarme samenleving alle zeilen moeten 

bijzetten om de kernwaarden van de Bijbel voor 

het voetlicht te krijgen. Kortom: vindt er een inflatie van geloof-

straditie plaats in onze gelederen? Zijn de markante pilaren van 

het zevende-dags adventisme kleiner geworden omdat we als 

geloofsgemeenschap meer en meer aandacht moeten geven aan 

het ABC van het christelijke geloof? 

We zullen het hart van het christelijk geloof – de opstanding van 

Christus uit de dood – duidelijk moeten laten kloppen. En deze 

beeldspraak zegt meteen al hoe het eigenlijk is: het kloppend hart 

zorgt voor het rondpompen van gezond, zuurstofrijk bloed in het 

hele lichaam. Zo zorgt een juist verstaan van de opstanding van 

Christus voor een rijke en juiste interpretatie van het geheel van het 

“lichaam van leerstellingen”. Zonder de liefde en kracht van Jezus in 

mijn gedachten en emoties, zijn mijn uitleggingen van de schepping 

en van de profetieën van zeer beperkte waarde. Mijn ledematen 

kunnen gewoon weg niet functioneren zonder mijn hart. 

De andere kant op is ook waar: mijn lichaam beschermt mijn hart. 

Ribben, vlees (soms teveel), longen, alles zorgt ervoor dat mijn 

hart een veilige plek heeft. Zo zijn de verschillende bijbelse waar-

heden (als sabbatviering, doop door onderdompeling, gebruik en 

inzet van geestelijke gaven) allemaal bedoeld om de liefde van 

God en Christus beter te verstaan en af te schermen tegen erosie. 

Mijn wens voor ons allen is daarom dat we voluit Pasen zullen 

vieren. Het brengt leven aan de dode letter van de Schrift én onze 

blijde gehoorzaamheid aan die Schrift waarborgt dat Pasen stevig 

in het centrum van ons (geloof)leven verankerd blijft.

wim altink

Inhoud Van de voorzitter

16 op bezoek bij

 aafje bruinsma

4 Geloven, denken, doen
 op weg naar pasen
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Geloven, denken, doen

op weg  
naar Pasen

Meditaties voor 
de stille week

dit Jaar valt de stille week, van Maandag 2 april tot en Met 

sabbat 7 april. JeZus beseFt dat hiJ nog Maar kort te leven heeFt, 

Maar toch leeFt hiJ vol kracht. tot het laatste toe vervult hiJ 

energiek ZiJn taak die hiJ voor dit aardse leven heeFt aanvaard. 

het is een week vol tegenstellingen. we Zien wonden en horen 

over geneZing. we Zien beproeving en overwinning. we Zien de 

viJandschap van Mensen en daaroMheen de intens lieFdevolle 

ZachtMoedigheid van JeZus.

4
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later “kruisig hem” schreeuwen. Hoe kunnen mensen zo snel 

omslaan? Vanuit het menselijk ik, het ego, zeggen we soms snel 

dingen: “o, ik kom je helpen”. En later denken we: “Waar ben ik aan 

begonnen?” Als we dingen doen, vanuit ons hart, dan blijft het. Als 

we in ons hart verbonden zijn met Christus dan zijn we bestendiger.

Mijn stille week:

Begroet op Palmzondag met vreugde Christus. Hij wil in jou gebo-

ren worden en jou omvormen tot een nieuw mens die beeld van 

God is. Kijk, en verheug je.

Maandag  Jezus en zijn leerlingen vertrekken opnieuw vanuit 

Betanië, waar zij de nacht hebben doorgebracht naar Jeruzalem. 

onderweg passeren zij Betfagé. Daar vervloekt Jezus Christus een 

Het is zo moeilijk om dat bij elkaar te houden. We 

breken het vaak stuk, alsof Goede Vrijdag en Pasen 

twee verschillende werelden zijn. Een wereld van 

ellende, lijden, kapotheid aan de ene kant en een 

wereld van heelheid, licht en overwinning aan de 

andere kant. Maar het hoort, omdat het om Jezus gaat, allemaal 

zo bij elkaar. In hem komt het samen. De lijdende knecht van de 

Heer is het licht voor de wereld. De zwakke Mensenzoon is de 

sterke overwinnaar. De stervende is hij die leven geeft.

Zo is de ingetogen week voorafgaand aan Pasen vol van de 

uitbundige glorie van Jezus Christus. Want in de laatste dagen 

van het leven van Jezus schijnt er al zoveel licht, speciaal in de 

woorden die Jezus spreekt. Want hij spreekt veel. Daarvoor is 

hij dan ook het Woord van God. Ga maar eens lezen van 

Marcus 10:32 tot en met Marcus 15. Allemaal 

woorden: helder, liefdevol, confronterend, soms 

scherp, geduldig, vol eeuwigheid. 

introductie: palmzondag   Jezus 

logeert in Betanië, net iets ten oosten van 

Jeruzalem. Vandaar gaat hij elke dag de helling 

van de olijfberg op naar de andere kant 

Getsemané, het Kidrondal, Jeruzalem binnen. 

’s Avonds gaat hij weer terug om te logeren in 

Betanië. Bij Betfagé, vlak bij de olijfberg, stuurt 

Jezus twee van zijn leerlingen eropuit om het 

dorp in te gaan. Daar zullen zij een ezelsveulen 

aantreffen dat zo jong is, dat niemand er ooit op 

heeft gereden. Jezus trekt op een ezel de stad 

binnen. Waar denken de mensen bij een ezel aan? Wie reed er 

op een ezel? Bileam, de magiër . . . De koning van Moab was 

ten einde raad toen het volk Israël door zijn land wilde trekken. 

Hij vroeg Bileam om hen te vervloeken, maar in plaats daarvan 

kon hij hen alleen maar zegenen. Bileam kon alleen maar de 

woorden spreken die God hem ingaf.

Als dan iemand de olijfberg afdaalt op een ezel, roept dat 

verwachtingen op. Iemand komt ons zegenen . . . Maar in 

plaats daarvan raken de mènsen in trance en roepen: hosanna! 

Deze stille, zwijgzame man. Toch gaat er een groot licht vanuit. 

Door dat licht geraakt roepen mensen in hun geestdrift: 

hosanna. Nu gaat het beginnen. Al die drie jaar heeft Jezus zich 

ingehouden. 

De mensen zwaaien met palmbladeren. Symbool van de 

zonnefeesten, die in de lente gevierd worden. Het is de zon die 

de stad binnen komt. In openbaring (21:23) staat dat in het 

Nieuw Jeruzalem geen zon of maan meer zal zijn, want Gods 

luister schijnt over haar, en het lam is haar licht.

Maar de mensen die “Hosanna” roepen, zullen een paar dagen 

H
door Elise Happé-Heikoop

“ IN DE lAATSTE DAGEN 
VAN HET lEVEN VAN 
JEZUS SCHIJNT ER Al 
ZoVEEl lICHT, SPECIAAl 
in de woorden die 
JeZus spreekt ”

Voor geïnteresseerden zie website: www.aera-art.com
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vijgeboom. Brengt Jezus hier zijn boosheid naar buiten 

over het feit dat zo weinig mensen zijn onderwijs 

begrijpen? Hij zegt tegen de boom: “Nooit of te nimmer 

zal er nog iemand vruchten van jou eten!” Bedoelt hij 

hiermee: “Als jullie wat ik te vertellen heb niet willen 

weten, dan zal ook nooit iemand het meer te weten 

komen”?

’s Middags komt Jezus in de tempel. Het is bijna Pasen, 

dus een drukte van belang. Marken en Volendam. Hij 

gooit de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van 

de duivenverkopers omver. Hij laat niet toe dat iemand 

voorwerpen over het tempelplein draagt. Het is alsof ze met 

zijn ogen naar zichzelf beginnen te kijken. Ze worden bevreesd. 

De handel valt stil. Ze schrikken van zichzelf. of anders gezegd: 

met de uitdrijving uit de tempel maakt Jezus duidelijk waarom 

zijn leer geen effect heeft: de tempel, het menselijk lichaam, 

kan zijn functie, het ontvangen van God, niet vervullen vanwege 

menselijke (ego) belangen (geldelijk gewin in dit geval). 

Mijn stille week:

Begin op maandag met de innerlijke schoonmaak: laat alle 

angst, jaloezie en het verlangen naar zekerheid los en durf te 

leven, zoals de Geest zelf het je wijst.

dinsdag  Een dag van verbale strijd. De geestelijk leiders van 

Israël verzetten zich tot viermaal toe met hand en tand tegen Jezus 

Christus:

Het Sanhedrin vraagt Jezus naar zijn bevoegdheid

De Farizeeërs vragen of je de keizer wel belasting mag betalen

De Sadduceeën vragen naar de opstanding

De schriftgeleerden naar het grote gebod

Jezus leert hen met gezag. En ’s avonds op de olijfberg vragen de leer-

lingen hun meester naar de komst van de Mensenzoon. Wat we lezen 

in Marcus 13 is de laatste rede die Jezus uitspreekt. En ook daarin 

komen de hemel en de aarde weer zo ongelooflijk dicht bij elkaar, 

omdat Jezus zo aards en hemels tegelijk is.

Geloven, denken, doen

“ DE TEMPEl, HET 
MENSElIJK lICHAAM, 
KAN ZIJN FUNCTIE – het 
ontvangen van god – 
NIET VERVUllEN 
VANWEGE MENSElIJKE 
(EGo) BElANGEN”

6
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Mijn stille week:

Zie op dinsdag de innerlijke strijd onder ogen: hoe het 

“menselijk ik”, zich verzet, want het wil zich niet onderwer-

pen aan de Geest van Christus. Zie hoe deze strijd in jezelf 

steeds heftiger wordt en hoe je heen en weer geslingerd 

wordt tussen materiële verlangens en de vrede van Chris-

tus in je.

Woensdag  Jezus wordt op woensdag in de kring van 

vrienden en leerlingen vol liefde gezalfd. Diezelfde dag 

ervaart hij hoe één van zijn leerlingen hem verraadt en 

verkoopt. Waar Jezus is, komen liefde en haat onverhuld 

aan het licht.

Jezus dineert ’s avonds in het huis van Simon te Betanië. 

Daar gebeuren twee dingen:

Een vrouw zalft Jezus voeten met zuivere nardusolie. Het is 

een teken van dankbaarheid aan de kant van de vrouw en 

een voorbereiding op de komende dood voor Jezus.

Judas wordt razend vanwege deze ongekende verkwisting 

van geld. Het had beter aan de armen besteed kunnen 

worden. Uit pure woede gaat hij naar de priesters en 

belooft hij Jezus te verraden tegen betaling van dertig 

zilverstukken.

Mijn stille week:

Judas staat dichter bij ons dan we misschien denken. Hoe 

vaak gebeurt het ons dat wij Christus verraden? Mensen 

hebben een vrije wil, maar kennen ook veel automatismen 

en onvrijheden: we doen veel dingen ‘zomaar’. Wat is 

volgens jou de verhouding ongeveer?

donderdag  De joden vieren de maaltijd ter 

voorbereiding op het aanstaande Paasfeest. De meester 

wast de voeten van zijn leerlingen. Jezus wil ze bedanken 

voor hun hulp, al lieten ze hem juist op essentiële 

momenten vaak in de steek. 

Aan het einde van de maaltijd vertrekt Judas. Hij kan niet voelen met zijn 

hart. Hij kan niet ontroert raken. Zijn hoofd neemt waar. Judas staat op en 

gaat de nacht in. De nacht van de engel des doods. Alles verraden. Alles 

gaat definitief op slot. In de hof van Getsemané verkeert Jezus in de diep-

ste eenzaamheid. De leerlingen slapen. Dit kan zijn dat zij letterlijk slapen, 

maar het kan eveneens betekenen dat zij geestelijk onbewust zijn. Dat zij 

niet weten wat de ander doormaakt. Zij kunnen de diepste eenzaamheid 

van Christus niet begrijpen. Zij weten totaal niet wat zijn weg is.

Mijn stille week:

Voor ons geldt dat wij ‘dank je wel’ kunnen zeggen tegen de duistere 

ervaringen in ons leven. Ben je bereid om toe te groeien naar dankbaar-

heid? 

vrijdag  op Goede Vrijdag wordt Jezus achtereenvolgens langs 

Kajafas, Pilatus en Herodes gestuurd. Zoals bij zijn geboorte de drie 

wijzen uit het oosten verschijnen, leiden nu drie donkere gestalten hem 

naar de dood. De Meester hangend aan het kruis. Dit is het oerbeeld 

geworden van het christendom. 

Mijn stille week:

Jezus wordt niet helemaal het lijden, er is een plek die onaangetast blijft. 

Dit beeld gaat over het lichamelijk en geestelijk lijden. Je bent meer dan 

het lijden, meer dan die ziekte, meer dan die handicap, je bént het niet! 

“Ik heb verdriet, maar ik bén geen verdriet.”

stille zaterdag  Stille zaterdag heet stil, omdat dit de enige dag is 

waarop Jezus niet spreekt. Jezus rust op sabbat in het graf. De 

aardschokken gaan door tot Paasmorgen.

Mijn stille zaterdag:

Kijk terug: waarom moest het zo gaan? Je hebt het gevoel dat diep van 

binnen van alles beweegt, maar je hebt er geen vat op, begrijpt het niet, 

en geeft je over aan de melancholie die rest, nu je hoop gestorven is.

paasmorgen  op Paasmorgen is Maria Magdalena de eerste aan 

wie de opgestane Christus verschijnt. Het feest van de 

opstanding begint. Meester, mijn hart is vol van u, van u 

alleen.

Mijn Paasmorgen:

Hoe meer het licht van de zon op die Paaszondag door-

breekt, hoe meer je begint te voelen: ik ben een nieuw en 

ander mens geworden. Voortaan leven de onbreekbare 

krachten van vrede en liefde in mij, want ik ben omge-

vormd tot een mens van louter liefde. Zo begint op Paas-

morgen mijn nieuwe leven.

Zie Jezus in ieder mens die je vragend aankijkt.

En wees als Jezus voor die mens.

Durf zwak en kwetsbaar te zijn 

En maak zo de glorie van Christus zichtbaar.

7
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Nieuws

Vrouwen aan de slag!
van 13 t/m 15 januari organiseerde het vrouwenpastoraat van de 

nederlandse unie een training voor het vrouwenpastoraat. elf 

gemeenten waren tijdens deze training vertegenwoordigd. hier-

onder leest u een verslag van Marja kok, van groningen, één van 

de deelnemers. 

“Inspirerend! Geweldig! 
Met deze informatie 
kunnen we járen vooruit! 
Mijn hoofd zit zó vol 
ideeën … Ik wil nu meteen 
aan de slag!” 
Een paar reacties aan het 
eind van het trainingsweek-
end van het Vrouwenpasto-
raat, dat in januari werd 

gehouden in het Vormings-
centrum op Oud Zandber-
gen. Vijftien vrouwen, 
afkomstig uit alle uithoe-
ken van ons land, waren 
naar Huis ter Heide afge-
reisd om geïnspireerd en 
opgebouwd te worden: om 
een vrouwenpastoraat op te 
zetten in hun eigen 

gemeente of om nieuwe 
ideeën op te doen voor het 
reeds bestaande vrouwen-
pastoraat.  
Clair Sanches, inmiddels 
werkzaam bij de TED, was 
naar Nederland gekomen 
om haar ideeën met ons te 
delen: Waarom een vrou-
wenpastoraat? Wat zijn 

jouw specifieke geestelijke 
gaven en hoe kun je die het 
beste inzetten om Gods 
Koninkrijk op te bouwen? 
Laagdrempelige bijbelstu-
dies; studies rondom 
“thematafels”; vrouwen-
pastoraat als evangelisatie-
middel. Deze onderwerpen 
passeerden de revue. Harte-
lijk dank aan Clair voor 
haar inspirerende studies! 
Ook Madelon en Heidi 
(namens het Vrouwenpas-
toraat), Jos (voor het crea-
tieve programmaonderdeel) 
en Wilma en Marie (die 
voor de innerlijke mens 
zorgden) hartelijk dank! 
Wij als deelneemsters voel-
den ons bijzonder gezegend 
om zo’n mooi weekend 
mee te mogen maken. Op 
onze beurt – met de hulp 
van God en onze medezus-
ters – hopen wij ook tot 
zegen te kunnen zijn in de 
gemeenten waarin God ons 
gesteld heeft. Laten wij als 
vrouwen in de kerk elkaar 
opbouwen en bemoedigen 
en dit ook uitdragen in 
onze eigen omgeving!”  7

8
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door Henk Koning

Kunstenaars gezocht!
ADRA zal ook dit jaar een kunsttentoonstel-
ling en -veiling organiseren tijdens de jaar-
lijkse open dag van de Unie! Op deze dag kan 
iedereen genieten van de veelzijdige talenten 
die zich in de Adventkerk bevinden. Vorig jaar 
is er door deze actie 660 euro opgehaald voor 
het project ‘gevecht tegen woestijnvorming’ 
in Burkina Faso! Dit jaar willen we dat over-
treffen, maar dat kan niet zonder uw hulp! 
Wilt u meehelpen door het doneren van uw 
zelfgemaakte kunstwerken? Mail of bel naar 
geert@adra.nl of 06 – 83160332). Dit jaar gaat 
de opbrengst nogmaals naar Burkina Faso. 
Laten we ervoor zorgen dat de gemeenschap 
daar zich kan beschermen tegen de gevolgen 
van woestijnvorming!  7

gemeente emmen

opdraagdienst
Niets is zo bijzonder als een pasgeboren kind. 
Het heeft nog geen weet van alles wat er om 
hem heen gebeurt. In de gemeente Emmen 
waren er drie van deze kindjes. Elk jaar dat 
Peter, Sverre en Thomas ouder worden gaan ze 
de dingen om hen heen ontdekken. Dit geldt 
zowel voor de mooie dingen, maar ook onze 
onvolmaakte wereld. Waar is het beter dan 
dicht bij onze Schepper? Het is daarom goed 
onze kinderen toe te vertrouwen aan de liefde 
van God. In de gemeente Emmen hebben we 
op sabbat 3 december een gezegende dienst 
beleefd, waarbij er drie gezinnen (fam. Voer-
man, fam. Stokje en fam. ten Caat) een zegen 
vroegen voor het leven van hun kinderen. Het 
was een fijne dienst waarbij de hele gemeente 
uitgenodigd was om daarna te genieten van 
een heerlijke maaltijd.  7

Jan Kerssen schrijft: “Het 
begon met ‘de groep Jelly’. 
Dat is een groep gelovige 
mensen uit verschillende 
kerken die in de Adventkerk 
een alfacursus aanbiedt aan 
een groeiende groep dak- en 
thuislozen. Regelmatig gaan 
ze met een bolderkar vol voed-
sel langs de plekken waar deze 
mensen bivakkeren. Zo werd 
het idee geboren om samen 
een kerstmaaltijd voor hen te 
organiseren. Gelijk werden 
heel wat mensen enthousiast 
om dit voor te bereiden en uit 
te voeren. De band tussen de 
‘groep  Jelly’ en de adventge-
meente was al gauw hecht en 
het was ontroerend toen 
ongeveer 20 dak- en thuislo-
zen kwamen genieten in de 
kerkzaal. Ze genoten zicht-
baar.
Midden januari trouwden 
twee van hen in het stadhuis, 
maar ze hadden geen plek 
voor een receptie. Dat moest 
dan maar met een kratje bier 
achter de Martinikerk. Dus 
organiseerden we samen een 

fantastische receptie in onze 
kerk. Er was gebak en drinken, 
warmte en liefde en we 
zongen “de vrede van God” 
voor het bruidspaar. De 
emoties waren heel zichtbaar.
En toen waren we allemaal 
om. Vanaf 4 februari worden 
de dak- en thuislozen iedere 
eerste sabbat van de maand 
uitgenodigd om vanaf 5 uur te 
komen eten, warm te worden 
en aangesproken te worden 
met de liefde van Jezus. En 
gelijk op de eerste sabbat van 
dit experiment gaven drie 
mensen hun hart aan Jezus. 
Het zal duidelijk zijn dat de 
vreugde van de mensen die 
alles organiseren erg groot 
was. Na iedere maaltijd komen 
er meer zwervers in de bijbels-
tudiegroep. En ze weten nu de 
Adventkerk te vinden als een 
plek van warme zorg. Zei Jezus 
niet, dat als je dit aan één van 
de minste van zijn broeders 
doet, je het aan hem doet? 
Anderhalf jaar lang zochten 
we naar zo’n kans en ineens is 
hij er, Goddank!”  7

gemeente groningen

“Drie gaven hun hart aan Jezus”
in de adventgemeente groningen is een nieuw experiment geboren. op veel 

plaatsen in de wereld verzorgen christenen een soepronde voor dak- en 

thuislozen. in het kerkgebouw van groningen krijgen ze eenmaal per maand 

een hele maaltijd aangeboden en veel warmte en liefde.
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belgië

Nationale Bijbelquiz
de laatste zaterdag van januari staat al jaren aangemerkt in de 

agenda van vele kerkleden als de nationale bijbelquiz, zowel in belgië 

als in Frankrijk, luxemburg en Zwitserland.  voor 2012 werd ‘officieus’ 

verteld dat een of twee nederlandse zustersteden zouden deelne-

men.  of  dit ook is gebeurd is niet meegedeeld. 

Nieuws

de allereerste keer victorie 
kunnen kraaien. Gefelici-
teerd! Op de voet gevolgd 
door een even gelukkige 
gemeente in Brugge. Op de 
derde plaats werd het brons 
gegrepen door Antwerpen 1 
vóór de kranige ‘quizmas-
ters’ in Gent. 
Voor Wallonië klokte de 
groep van ‘7 tov-Nivelles’ af 
als winnaar, amper 3 minu-
ten na Brussel. Het kwartet 
werd hier in volgorde vol 
gemaakt door Woluwe, 
Namur en Liège. Overal 
volgde dan een stapel 

lekkere taarten en 
andere lekkernijen zoals 
het past in oud- Bour-
gondische kringen. 
Van het A.J. jongeren-
front valt te noteren dat 
twee Franstalige Verken-
ners- en vier Vonkjes-
groepen hun respectie-
velijke quiz  succesvol 
binnen de gestelde tijd 
wisten te klaren.  Qua 
tijd werden zij slechts 
nipt geklopt door de 
Vlaamse Vonkjesgroep 
uit Gent. Op naar 2013 
nu!  7

Zowel in Wallonië als in 
Vlaanderen werden om 
15.00 uur stipt de eerste 
drie briefomslagen 
geopend. Was het buiten 
niet bepaald warm dan 
klom de temperatuur in het 
quizlokaal snel tot een flink 

eind boven de 20°. Zo bleef 
het tot de oplossing finaal 
gevonden en telefonisch 
doorgeseind was naar het 
secretariaat van de Federa-
tie in Brussel. 
In Vlaanderen heeft de 
gemeente van Brussel voor 

Winnende groep van Brussel.

Gemeente Brugge werd tweede.

10
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door Henk Koning

utrecht

Herbouw basisschool  
Au Jardin de la Joie in Haïti
namens de werkgroep project haiti schrijft J. van westrhenen: “in 

Januari 2010 werd haïti door een zware aardbeving geteisterd. ook 

diverse instellingen van onze kerk werden zwaar getroffen.”

“In september 2010 werd 
door de gemeente Utrecht 
een start gemaakt met een 
project dat tot doel had 
fondsen bijeen te brengen 
voor de herbouw van een 
verwoeste basisschool in 
een krottenwijk van Carre-
four. Daartoe werd de 
ADRA Werkgroep Midden 
Nederland opgestart. Kort 
daarna hebben ook de 
gemeenten Amersfoort en 
Harderwijk besloten aan 
het project deel te nemen. 
In 2010 en 2011 zijn er een 
groot aantal uiteenlopende 
activiteiten ondernomen 
om het geld bijeen te bren-
gen. In oktober 2011 is het 
project afgesloten met een 
gezamenlijke en inspire-
rende dankdienst van de 
drie gemeenten. Niettemin 
zijn er ook daarna nog 
enkele bedragen gestort. Op 
1 februari 2012 is het 
totaalbedrag dat bijeen is 
gebracht uitgekomen op 
33.545 euro. Door ADRA 

project financieel hebben 
ondersteund. Nogmaals, 
hartelijk bedankt voor het 
fantastische resultaat dat 
we met elkaar hebben 
bereikt. Nu kan de basis-
school worden herbouwd. 
De eerste aanzet daartoe is 
inmiddels van start gegaan. 
Wij houden u op de hoogte 
van de voortgang.  
Overigens maken wij u 

Nederland wordt dit bedrag 
aangevuld tot 45.000 euro. 
Dat is het bedrag dat nodig 
is voor de herbouw. 

Tenslotte willen wij als 
leden van de werkgroep 
iedereen bedanken die zich 
heeft ingezet om dit prach-
tige resultaat te realiseren. 
Maar het zijn niet alleen 
leden van deze drie 
gemeenten geweest.  Er 
waren ook veel leden van 
andere gemeenten die op 
de een of andere wijze het 

erop attent dat de rekening 
van de werkgroep (ING 
6622363) deze maand 
wordt afgesloten. Mocht u 
nog een bedrag willen stor-
ten dan moet dat gebeuren 
op de rekening van ADRA 
Nederland (Rabo 
37.83.85.747). onder 
vermelding van: gift 
herbouw basisschool 
Haïti.”  7

belgië

Startschot “K.I.D”
kort voor de jaarwisseling werd door elsa cozzi van de eud divisie en pascal rodet  van de Frans-

belgische unie het startschot gegeven van de k.i.d.- werking in belgië en luxemburg.

K.I.D. staat voor “Kids in Discipleship” - onze kinderen als leerlingen van Jezus. Elsa en 
Pascal toonden aan hoe belangrijk het voor ouders is een goede relatie met Jezus te 
hebben om hun kinderen te helpen op hun beurt een leerling van de Heer te worden. 
Vastgesteld is dat circa 50% van de jongelui de kerk verlaten. Dit fenomeen doet zich 
ook voor in de internationale kerkgemeenschappen. De uitdaging is enorm groot maar 
realiseerbaar, wanneer ze verstandig en met liefde voor God en de kinderen wordt 
aanvaard. 
Tijdens de op sabbat gehouden vergaderingen werd aan de hand van een bijzonder 
treffende ervaring getoond hoe belangrijk een goede en blijde relatie van de volwasse-
nen met Jezus is voor de jongeren. Tenslotte kan men aan de kinderen niet doorgeven 
wat men persoonlijk niet bezit of ervaren heeft! 
In een op de praktijk afgestemde namiddagvergadering werd dankzij de ervaringen 
van de gemeenten die het K.I.D. – programma reeds opgestart hebben, getoond wat 
positief realiseerbaar is. De hierop volgende sterk geanimeerde discussie kan, zoals 
verhoopt, leiden tot het lanceren van nieuwe initiatieven. Een vervolg zal plaatsheb-
ben van 19 tot 22 april.  7
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Nieuws uit de Wereldkerk

De tekst van de officiële 
bekendmaking luidt 
(vertaald): Zijne Majesteit 
de Koning heeft Jan Paul-

noorwegen

Jan Paulsen onderscheiden
de voormalige wereldleider van de adventkerk, dr. Jan paulsen 

(77), heeft het heuglijke bericht ontvangen dat het Zijne Majesteit 

harald v, de koning van noorwegen, heeft behaagd hem een hoge 

onderscheiding toe te kennen. 

sen benoemd tot Comman-
deur in de Orde van 
Verdienste, vanwege zijn 
werk voor het welzijn van 

nieuwe gegadigden voor dit 
werk te rekruteren, maar er 
bleken ook steeds meer juri-
dische en fiscale belemme-
ringen te zijn. De belang-
rijkste reden was 
waarschijnlijk wel dat deur-
tot-deur verkoop op steeds 
meer maatschappelijke 
bezwaren stuitte.
In een flink aantal niet-
westerse landen is de tradi-
tionele colportage binnen 
de Adventkerk blijven 
bestaan. Vooral in Zuid-
Amerika en in landen als 
de Filippijnen is de colpor-
tage nog steeds succesvol 
en zorgt deze voor een jaar-
lijkse omzet van vele tien-
tallen miljoenen dollars. 

Om het geestelijk karakter 
van het werk te benadruk-
ken sprak men na verloop 
van tijd liever van ‘geschrif-
tenevangelisatie’. Het was 
ook mogelijk dit werk als 
parttimer te verrichten.
Tot in het midden van de 
jaren tachtig waren in 

de mensheid.
Paulsen zei, als commen-
taar op dit nieuws, dat het 
bericht voor hem als een 
volstrekte verrassing kwam. 
Hij was, zei hij, blij met de 
reden waarom hij werd 
onderscheiden, omdat men 
kennelijk vond dat hij voor 
veel mensen, ook buiten 
zijn kerk, veel had bete-
kend. Dat verheugde hem, 
omdat het, naar zijn over-
tuiging, de kerntaak van de 
kerk is zorg te hebben voor 
mensen. De datum waarop 
de insignia in Oslo door de 
koning worden uitgereikt 
moet nog worden vastge-
steld. 
De Koninklijke Noorse 
Orde van Verdienste werd 
gesticht door koning Olav 
V in 1985 en toegekend aan 
Noorse en buitenlandse 
burgers die zich inzetten 
voor bijzonder verdienste-
lijk werk.  

Ook in Midden-Amerika is 
colportage met adventisti-
sche publicaties een 
belangrijk fenomeen geble-
ven. Daar doemen nu 
echter ook allerlei donkere 
wolken op. Het bestuur van 
de kerk in deze regio heeft 
dan ook besloten om het 
gehele systeem onder de 
loep te nemen en na te 
gaan hoe men op huidige 
en toekomstige ontwikke-
lingen kan inspelen. 
Leiders spreken de hoop uit 
dat met ingang van 2013 
het systeem grondig zal 
kunnen worden hervormd 
om aan de nieuwe uitda-
gingen het hoofd te 
kunnen bieden.  7

Nederland enkele tientallen 
geschriftenevangelisten 
werkzaam. Het colportage-
systeem verdween toen 
echter binnen korte tijd, 
zowel in Nederland als in 
de meeste andere westerse 
landen. Niet alleen werd 
het steeds moeilijker om 

Dr. Paulsen was de wereld-
voorzitter van 1999 tot 
2010. Hij heeft een docto-
raat in de theologie van de 
Universiteit van Tübingen 
(Duitsland). Paulsen begon 
zijn werk in de kerk in 1953 
als predikant in Noorwegen 
en heeft daarna gediend als 
leraar in Ghana en als 
universitair docent in Nige-
ria. Van 1976-1980 was hij 
rector van Newbold College 
in Engeland. Voordat hij 
naar de Generale Conferen-
tie vertrok, waar hij achter-
eenvolgens vicevoorzitter 
en voorzitter werd, was 
Paulsen gedurende twaalf 
jaar de voorzitter van de 
Trans-Europese Divisie, in 
St. Albans, Engeland. Hij 
woont nu met zijn vrouw 
Kari in een buitenwijk van 
Washington, DC. Samen 
hebben ze drie volwassen 
kinderen.  7

Midden-amerika

Colportagesysteem is toe 
aan grondige vernieuwing
al vroeg in haar geschiedenis ontwikkelde de adventerk een 

geolied verkoopsysteem om adventistische publicaties aan het 

grotere publiek te verkopen. Fulltime colporteurs gingen van huis 

tot huis en verdienden hun inkomen door deze publicaties te 

verkopen tegen een flinke provisie. 
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door Reinder Bruinsma

britse adventisten gaan voor 
goud in 2012
Terwijl het Verenigd Koninkrijk zich gereedmaakt voor de opening van de Olympische 

Spelen op 27 juli a.s., treffen de circa 10.000 zevende-dags adventisten in Londen en 

omgeving allerlei voorbereidingen om een geestelijke component aan het grootste 

sportevenement dat ooit in hun land is gehouden toe te voegen.

Ds. Richard Daly, een voormalig atleet en nu predikant van een adventgemeente in 

London, is bezig een team op te zetten van mensen die atleten en hun begeleiders, 

enz. geestelijk kunnen bijstaan.

Veel van de Londense kerken zullen hun gebouwen gedurende de spelen openen om 

mensen te ontvangen die een ogenblik van stilte zoeken of met iemand willen 

praten. Tal van evangelisatieactiviteiten zullen in de periode van de Spelen worden 

georganiseerd. Op 15 januari werd in de gebouwen van Newbold College een speciale 

evangelisatiebeurs gehouden om individuele leden en gemeenten van ideeën en 

materialen te voorzien die ze kunnen gebruiken om straks op creatieve manier van 

hun  geloof te getuigen.  7

hongarije

Evangelisatie: Jezus7
na het uiteenvallen van de sovjet-unie in 1989 gingen ook in hongarije de deuren 

open voor buitenlandse evangelisten. de traditionele evangelisatie bleek aanvan-

kelijk goede resultaten te hebben. Maar de situatie is sindsdien drastisch veran-

derd en hongarije is inmiddels een uiterst geseculariseerde samenleving geworden, 

waar het net zo moeilijk is als in west-europa om mensen te interesseren voor de 

adventboodschap.

In de universiteitsstad Veszprem 
in het westen van Hongarije 
hebben de leden van de kerk de 
moed echter niet opgegeven. Zij 
experimenteren met diverse 
nieuwe methoden. Een aanpak 
die recentelijk veel succes had is 
de reeks programma’s met het 
thema Jezus 7. Onder leiding van 
Janos Kovacs-Biro, de kerkgroei-
specialist in de Trans-Europese 
Divisie die van oorsprong 
Hongaar is, werd een serie presen-
taties ontworpen die zeven dagen 
uit het leven van Jezus belichten. 
Deze aanpak werd gevoed door de 
overtuiging dat de mensen in de 
stad Jezus nodig hebben.
Het experiment bleek zeer succes-

vol. Er kwamen meer dan 200 
personen op af en het aantal 
aanwezigen nam in de loop van 
de reeks zelfs verder toe. Dat is 
voldoende aanleiding voor de 
kerkelijke leiders in Hongarije om 
dezelfde aanpak te gebruiken op 
50 andere locaties in het land.  7

noord-nigeria

Religieuze strijd 
treft ook Adventkerk
nigeria wordt sinds begin 2011 getroffen 

door een golf van geweld die voornamelijk 

voortkomt uit religieuze tegenstellingen. 

ook de adventkerk ervaart daarvan de nare 

gevolgen. 

Nigeria staat met een bevolking van 
ongeveer 160 miljoen eenzaam aan de 
top qua aantal inwoners. Eén op de vier 
Afrikanen is een Nigeriaan. Het land is 
echter een zeer kunstmatige eenheid. Er 
zijn enorme verschillen in cultuur en 
religie. Het Noorden is overwegend isla-
mitisch en het zuiden grotendeels chris-
telijk.  
Sinds enige tijd wordt het noorden van 
het land geplaagd door een reeks 
aanvallen op christelijke kerken, waarbij 
veel levens verloren gingen en enorme 
schade is aangericht. Deze aanvallen 
waren in hoofdzaak het werk van de 
extremistisch-islamitische Boko Haram 
beweging.  Er zijn echter ook gevallen 
gemeld van geweld van christenen 
tegen moslims.
De Adventkerk heeft in Nigeria ruim 
250.000 leden. Dat lijkt veel, maar het 
moet wel worden afgezet tegen het 
enorme aantal inwoners. Er is slechts 
één adventist op ca. 650 inwoners. In 
het noorden, waar de meeste onlusten 
zijn, is het aantal adventisten nog 
beperkter. Toch zijn er ook adventisti-
sche gemeenten in het noorden en 
wordt het werk van de kerk daar door de 
toegenomen spanning ernstig bemoei-
lijkt. Zo is op veel plaatsen het kerkbe-
zoek drastisch gedaald, vanwege de 
angst dat er een aanval zal zijn. Er zijn 
geen adventisten gedood en er zijn 
(nog) geen adventistische gebouwen 
verwoest. Wel is een aantal huizen van 
kerkleden in vlammen opgegaan of 
geplunderd. Alle grote evenementen, 
zoals evangelisatiebijeenkomsten, zijn 
voorlopig geannuleerd.  7
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Extra Nieuws

terugblik op het ats-symposium

Vervuld met de Geest
hebt u wel eens nagedacht over de derde persoon van de godheid? 

de heilige geest lijkt voornamelijk naar voren te komen in het nieuwe 

testament, maar zelfs daar treedt hij aanmerkelijk minder op de 

voorgrond dan god de vader en zelfs ook Jezus – waarom?

Het Internationaal ATS 
symposium van januari liet 
zijn licht schijnen op deze 
en vele andere vragen 
betreffende de heilige 
Geest. De vraag en 
antwoordsessies en de 
gezellige gesprekken in de 
wandelgangen lieten inder-
daad zien dat de meesten 
ook daadwerkelijk een 
aantal vragen hadden!
Een fascinerende vraag die 
bijvoorbeeld werd bespro-
ken was de bediening en 
functie van de heilige Geest 
in het Oude Testament. We 
zien een vitale rol van de 
Geest bij de Schepping, bij 
de verwezenlijking van de 
mens, bij de herschepping 
en de verandering van 
Gods volk, in het schenken 
van de profetische gave aan 
speciale mensen, in het 
werk en de voorbereiding 
op de komst van de 
Messias. 
Daarnaast hebben we 

genoemd. Niet alle vragen 
zijn beantwoord, want de 
Geest leeft en is nog steeds 
omgeven door een zeker 
mysterie. Maar dat is niet 
zonder reden. Het hart van 
de christelijke boodschap is 
het verheffen van Jezus 
Christus als koning. Zoals 
ook aan de order kwam is 
het doel van de heilige 
Geest niet om de aandacht 
op zichzelf te vestigen, 
maar om de aandacht en 

gezien dat de functies van 
de heilige Geest voor ons 
ook nu nog steeds relevant 
zijn. Hoe ons fysieke leven 
afhankelijk is van de heilige 
Geest, hoe de Geest ook 
óns inspireert, verandert en 
herschept en hoe de heilige 
Geest ons in staat stelt het 
Goede Nieuws te ervaren 
en delen met de wereld. 
Een andere belangrijke 
vraag die behandeld werd, 
is het persoonlijke karakter 
van de heilige Geest. Zoals 
werd getoond heeft de 
Geest een persoonlijkheid 
en is het niet alleen maar 
een kracht. Daarom 
kunnen wij ook met God 
een persoonlijke relatie 
aangaan als hij ons zijn 
Geest schenkt.
De presentaties waren niet 
alleen diepgaand, maar 
zeker ook  praktisch. Veel 
meer aspecten van de 
heilige Geest werden 
besproken dan hier 

aanbidding te richten op 
God de Vader en Jezus 
Christus.
Lezing gemist? Via www.
adventvision.nl   kunt u 
alle lezingen verkrijgen op 
DVD. Leden van ATS 
ontvangen korting!
Wilt u meer weten over 
ATS? Laat het weten via: 
info@ats-nederland.nl of 
kijk op www.ats-nederland.
nl en vindt ATS ook op 
Facebook!  7

ADRA-IKN Missiontrip 
Roemenië 2012
net als voorgaande jaren organiseren de stichting adra en 

ikn een Missiontrip naar roemenië. ben je in goede gezond-

heid en bereid om van 1 t/m 12 juli vrijwilligerswerk te doen  

op het icc kinderdorp in odobesti?  geef je dan vóór 15 april 

op bij geert@adra.nl. wacht niet te lang, er zijn maximaal 12 

plekken beschikbaar. 

In 2009 begon IKN met de metamorfose van een koei-
enstal naar een EU gecertificeerde bakkerij. Dankzij 
haar betrokkenheid heeft ADRA  met de Missiontrip 
van 2011 ruim 20.000 euro aan fondsen geworven 
voor de bakkerij. Dit fantastische bedrag en de inzet 
van de vrijwilligers hebben ertoe geleidt dat het 
Kinderdorp deze zomer de verbouwing kan af ronden.
Zodra de fondsen beschikbaar zijn voor de machines 
opent de bakkerij haar deuren voor het publiek. 
Voor info of aanmelding mail geert@adra.nl. Meer 
info over het werk van ADRA en IKN vind je op www.
adra.nl en www.internationalekinderhulp.nl
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Werken of goeddoen
Advent vermeldde in het laatste nummer van 
2011 dat een aantal jonge adventisten hun 
‘dienst’ op de sabbat, die op de nationale natuur-
werkdag viel, niet in hun gebruikelijke kerkzaal, 
maar samen op een kinderboerderij hield, en dat 
niet door middel van liederen en preken, maar 
door te helpen de boel op te knappen. Dit bericht 
heeft enkele reacties van onbegrip opgeleverd. 
Gods Woord stelt toch duidelijk dat we ons op 
sabbat van werk dienen te onthouden (Exodus 
20:9)?
Het betreffende woord ‘werk’ heeft in het Oude 
Testament een veelheid aan betekenissen, zoals 
opdracht, dienstwerk, materiaal, bezit, vakman-
schap, bouw en zelfs vee. Volgens mij overkoe-
pelt het Nederlandse woord ‘bedoening’ de bete-
kenis het beste: taken en dingen waar jij 
verantwoordelijk voor bent. Je kunt daarop 
worden aangesproken.
In de evangeliën verrichtte Jezus zevenmaal 
wonderen op sabbat (Marcus 1:21-28, 29-31; 
3:1-6; Lucas 13:10-17; 14:1-6; Johannes 5:1-18 en 
7:23,24; 9:1-41). Geen van die gevallen was 
urgent, maar het was wel ‘goed’ dat ze gebeur-
den. Hij stelt dan ook heel scherp dat de sabbat 
geschikt is om ‘goed te doen’. Wat is goeddoen?
Werken om je brood te verdienen is geen ‘goed-
doen’. ‘Goeddoen’ betekent op zo’n manier 
handelen, dat niet jij, maar juist een ander er 
beter van wordt. Ook al is het een os, die je uit de 
put sjort omdat hij erin gevallen is. Dat kan dus 
best zweet kosten (ossen wegen toch minimaal 
zo’n 300 kg). Op ‘goeddoen’ word je nooit aange-
sproken. Je zit er niet contractueel aan vast. Met 

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)

‘goeddoen’ stap je voorbij de verplichting: goeddoen is altijd 
vrijwillig. Dat past prachtig bij de vrijheid van de sabbat.
Ik denk dat we ons ‘houden’ van de sabbat vooral moeten 
ijken aan het voorbeeld en de woorden van Jezus. Naast opge-
trokken wenkbrauwen heeft het bericht in Advent ook 
enthousiaste instemmingen ontlokt. Hoe je de sabbat invult, 
blijkt dus niet voor alle adventisten automatisch hetzelfde te 
betekenen. Dat was al eerder bekend. Laten we vooral met 
elkaar hierover in gesprek blijven, ervan uitgaand dat ieder 
hier naar eer en geweten mee bezig is.

3 Rudy Dingjan

De groene adventist
Er kwam bij de redactie een aantal adhesiebetuigingen 
binnen voor het artikel over De groene adventist. Eén lezer 
stuurde daarbij ook enkele bruikbare suggesties en een prikke-
lende vraag die om bezinning en antwoord vraagt. De redac-
tie ziet uw antwoorden graag tegemoet.
“Echte innovatieve ideeën heb ik niet, maar wellicht een paar 
bruikbare:
•   Gebruik geen wasdroger (of gebruik hem zo min mogelijk) 

maar hang bij goed weer de was buiten
•   Was op lagere temperaturen
•   Gebruik biologische katoen (conventionele katoen gebruikt 

extreem veel water en pesticiden; ook bij het bleken en 
verven wordt het milieu zwaar belast)

•   Blijf voor vakanties in de buurt (Europa) en vlieg dus niet 
naar verre tropische oorden

Ik vond het trouwens een goed artikel dat stemt tot nadenken 
en het maken van bewuste keuzes. Een prangende vraag in dit 
verband is echter wel: hoe komt het dat christenen in het 
algemeen en adventisten in het bijzonder met hun bijbelse 
visie op rentmeesterschap niet voorop lopen als het gaat om 
goede zorg voor het milieu?”

3 Muco de Jongh, Rijssen
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Het geloof 
    is er gewoon
oP EEN KoUDE WINTERSE MIDDAG RIJ IK DE PolDER IN, oP WEG NAAR 

ZEEWolDE. RUIM UITZICHT, DE ZoN SCHIJNT, ToCH UITKIJKEN oP DE 

SMAllE WEGEN. IK BEN oP WEG NAAR AAFJE BRUINSMA-BEIJER.
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Cees van der Ploeg

k heb Reinder leren kennen op oud Zandbergen. Hij 

studeerde daar theologie. Er was ook een afdeling die 

opleidde tot het staatsexamen HBS-B. Die heb ik 

gevolgd. Ik heb geen vervolgstudie gedaan, wel veel 

zelf gestudeerd. later heb ik nog een l(ager) 

o(nderwijs) akte tekenen gehaald. Toen ik die akte haalde, 

woonden wij al met twee kleine kinderen in het 

jongenshuis (nu: Vormingscentrum) van oud 

Zandbergen. Reinder was preceptor in het 

jongensinternaat geworden. Het was lastig. Want 

voor de opleiding moest ik ’s avonds weg, maar 

Reinder moest dan juist werken.

hand en hart  Ik ben praktisch ingesteld. 

Als ik moet kiezen: hoofd, hand of hart, kies ik alle 

drie. Moet ik echt kiezen? Dan hand en hart. Ik 

kan redelijk goed luisteren. Ik houd van tuinieren, 

tekenen, lezen. In het begin van ons huwelijk 

naaide ik veel voor de kinderen. Ik was goed in 

oude dingen nieuw maken voor de kinderen. 

Hierin zullen zich veel predikantsvrouwen 

herkennen! Ik heb ook ruim 100 buitenlandse 

boeken naar het Nederlands vertaald. Verder ben 

ik aardig goed in tuinieren. Toen wij in Engeland 

woonden, heb ik een tuin opgebouwd die het 

hele jaar bloeit. leuk. Ik vind mijzelf geen 

uitblinker ergens in. Ik probeer wel veel dingen 

goed te doen.  

geluk en geloof  Wat mij gelukkig maakt? 

Ik ben eigenlijk al heel gelukkig met een mooie bos 

hyacinten. Maar het kan ook muziek zijn, of een mooi 

boek. Het gaat bij mij niet om grote dingen, eerder om 

kleine. Er moet wel een balans zijn. Ik weet eigenlijk niet 

zo goed wat mij inspireert in het leven. Door de dingen 

die ik noemde, maar ook door dingen die op je pad 

komen. Bijvoorbeeld: een tijdje terug kwam ik een boek, 

met CD, tegen met een berijming van een deel van de 

psalmen. Dat heeft mij zo geïnspireerd dat ik er meer heb 

gekocht, om weg te geven.

En als het over mijn geloof gaat? Ik ben adventist van huis 

uit. Mijn ouders waren allebei al adventist. Mijn vader is 

jarenlang penningmeester geweest van de Nederlandse 

Unie en van de Vereniging Weldadigheidswerk en Jeugd-

zorg. Wat mijn geloof voor mij betekent? Het geloof is er gewoon. Ik 

kan niet zo zeggen, dat ik dat en dat doe uit geloof. Ik denk er gewoon 

niet op die manier over na. God is Iemand die er in ieder geval is. Hij is 

groter dan ik. opmerkingen zoals ‘Wat zou Jezus doen?’, daar heb ik 

niets mee. Meestal is dat nog eigen invulling ook. Hoewel God groter 

is dan ik, is hij tegelijkertijd heel dichtbij. 

sabbat en ideale kerk  Mijn sabbatsbeleving is eigenlijk 

heel traditioneel. De kerk staat die dag centraal. Ik ben een 

regelmatig kerkbezoeker, ook als Reinder weg is. Ik ga ook wel met 

hem mee als hij elders preekt. op sabbatmiddag gaan wij vaak met 

mensen mee. Vrijdagavond is een rustige avond, gezellig met zijn 

tweeën. Vanzelfsprekend hoor ik diverse predikanten preken. of er 

verschil is tussen vroeger en nu? Daarop heb ik geen antwoord. Iedere 

I

3   aaFJe bruinsMa – beiJer (1943). geboren in den haag in een gezin met drie kinderen. een van een een-eiige tweeling. 
getrouwd met ds. reinder bruinsma. lid van de adventgemeente harderwijk. samen hebben zij twee kinderen: dochter 
daniëlle en zoon peter. er zijn drie kleinkinderen.

“ de ideale kerk is 
een plek waar Je  
Je veilig voelt en 
WAAR JE MET IETS 
MEER WEGGAAT DAN 
JE KWAM”
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omstandigheden meegegaan. Dat 

klinkt erg meegaand, maar dat is 

het zeker niet. Samen wik je en 

weeg je de belangrijke beslissingen 

en bid je om Gods leiding. Dat het 

tekenen destijds niet doorging, 

vond ik erg jammer. Maar nu teken 

ik wel. De mogelijkheid is er. Ik volg 

nu leuke cursussen. 

Ik heb ook veel mooie dingen 

meegemaakt. Bijvoorbeeld: In Abid-

jan gaf ik een sabbatschoolcursus 

voor de kindersabbatschool. Elke 

sabbatmiddag. ook ging ik dan 

even langs bij onze Ivoriaanse 

predikant en zijn vrouw. Toen hun  

dochter een keer tegen mij zei: “U 

bent één van ons!”, vond ik dat heel 

bijzonder.

De jaren dat wij in het buitenland 

zijn geweest waren reuze interessant. Veel nieuwe vrienden 

gemaakt. Ik heb in de VS ook nog een alfabetiseringscursus 

gegeven: een aantal mensen op weg geholpen om te 

kunnen lezen. Erg de moeite waard. Maar je kunt een hele-

boel dingen niet afmaken omdat je weer weggaat. En voor 

ons was het steeds weer opnieuw beginnen, een nieuw 

leven opzetten.

Reinder en ik hebben samen onze kinderen opgevoed, een gezamenlijke 

onderneming. We hebben ze onder andere meegegeven dat resultaten 

altijd minder belangrijk zijn dan je inzet. We hebben ze ook meegegeven 

dat zij met respect moeten omgaan met de dingen van het leven. Met 

andere mensen en zaken waarmee ze bezig zijn.

creatieve talenten  op de middelbare school heb ik ontdekt dat 

ik tekentalent had. Dat heb ik van mijn moeder. Toen ik in de VS een 

semester boetseren deed, zeiden ze mij dat ik er vooral mee moest 

doorgaan. Ik teken omdat ik het leuk vind. In het najaar van 2002 ben ik 

voorzichtig begonnen weer wat met mijn tekentalent te doen. Ik dacht 

toen:  ik doe het, anders hoeft het niet meer. Ik vind veel technieken leuk. 

Mijn tweelingzus Hanneke, is ook creatief. Zij vindt het vooral in 

patchwork.

Ik vind vooral portrettekenen fijn. Stillevens heb ik ook wel gedaan. land-

schappen niet. Schilderen is inspiratie en hobby tegelijk.

Naar aanleiding van een open-atelier-route vorig jaar in Zeewolde, waar 

ik met twee anderen in het centrum de open Haven exposeerde, kreeg ik 

de kans om daar van 25 januari tot 28 februari 2012 een solotentoonstel-

ling te organiseren. Dat was heel leuk, ook al was ik behoorlijk zenuwach-

tig over de catering. Zou ik wel genoeg lekkers hebben e.d. Ik heb veel 

reacties ontvangen, heel divers. Iedereen vindt weer iets anders mooi. De 

meeste schilderijen zijn te koop, maar sommigen wil ik houden of wegge-

ven. Het is de bedoeling dat er binnen niet al te lange tijd ook een exposi-

tie komt in Woonzorgcentrum Vredenoord.  7

predikant heeft zijn eigen karakteristieke inbreng. 

Voor mij is de ideale kerk een plek waar je je veilig voelt en 

waar je met iets meer weggaat dan je kwam. Een plek waar 

mensen elkaar niet oordelen, waar mensen met respect 

met elkaar omgaan. Een kerk waar God in het midden 

staat. Een plek waar mensen oprecht zijn in hun geloof en 

in de dingen die ze doen. De kerk is ook een gemeenschap 

en je hoopt dat alles goed functioneert, niet technisch 

maar onderling: liefde, warmte, respect. 

predikantsvrouw  ‘Hoe is het om vrouw van een 

predikant te zijn?’, vind ik eigenlijk geen vraag. Ik weet ook 

niet hoe het is om niet een vrouw van een predikant te zijn. 

Ik voel me wel betrokken bij wat mijn man is. Concessies 

moeten doen? Ja, maar dat heeft toch elk mens? Toen wij in 

de VS waren, was het de bedoeling dat ik tekenen zou 

studeren. Het zat er financieel niet in. Toen we 

terugkwamen, nog steeds niet. Je moet altijd keuzes maken 

en dat brengt beperkingen met zich mee. Zo hebben wij, 

om praktische redenen, ervoor gekozen niet in België te 

gaan wonen, nu Reinder daar voor een jaar werkt als 

voorzitter van de Belgisch-luxemburgse Federatie. Je kunt 

zeggen dat ik nu in zekere zin voor mezelf gekozen heb. 

Ik kan niet zeggen, dat het leven mij iets afgenomen heeft. 

Ik heb niets ontzettends meegemaakt. Ik ben ook nooit zo 

ambitieus geweest. Ben hoofdzakelijk met de 

op bezoek bij Aafje Bruinsma

“IK HEB RUIM 100 
BUITENlANDSE 
BoEKEN NAAR HET 
NEDERlANDS 
VERTAAlD”
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door Cees van der PloegNamen in de Bijbel

Jakob
hoe is het mogelijk dat 

Jakob zo’n diepe 

indruk maakt op de 

gelovigen van alle 

eeuwen? Zo’n best 

mens was hij nu ook 

weer niet. Maar 

volgens mij is het juist 

daarom!

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

in de schijnwerper gezet.

aartsvader wil de zegen van de eerstgeborene aan 
Esau, Jakobs broer, geven. Weliswaar is dit tegen de 
wil van God in, maar het gebeurt zo.

bedrog

Als Esau weg is om een dier te vangen voor wild-
braad voor Isaak, komt Jakob op het toneel. Jakob 
bedriegt zijn oude, blinde vader door net te doen 
alsof hij Esau is. Hij heeft de beste kleren van Esau 
aangetrokken en hij trekt velletjes van bokjes over 
zijn gladde huid. En zoals het altijd is: de ene zonde 

lokt de andere uit. Hij antwoordt op de 
vraag van Isaak: ”Ik ben Esau”. Liegt dan 
nog een keer, als zijn vader hem zegt: 
‘Wat heb je het dier snel gevangen!’ met 
de woorden: “Omdat de HERE, uw God, 
mij deed slagen”. Uw God!  Durft Jakob 
niet te zeggen bij dit gelieg: ‘mijn God’? 
Of probeert hij het bedrog te vervolma-
ken door de onvrome Esau helemaal te 
imiteren? Daarna moet hij zijn vader 
een kus geven. En… hij dóet ‘t. Als Isaak 
de kleren van Esau ruikt, geeft hij, daar-
door geïnspireerd, de zegen van Esau 
aan Jakob. Deze moet daarna vluchten 
voor Esau, die razend is. En Jakob vlucht 
naar oom Laban.

Onderweg ontvangt hij een droom van Godswege, 
dat hij Gods bescherming zal genieten. Jakob maakt 
veel mee. Zijn oom bedriegt Jakob op zijn beurt. Na 
21 jaar vlucht hij, met vrouwen, kinderen en bezit, 
stiekem bij Laban weg. Tenslotte komt hij God tegen 
bij Pniël. Hier verandert hij van naam. Als Israël 
ontmoet hij zijn broer Esau.
Jakob is een bedrieger. Maar Jakob is ook het proto-
type van de gelovigen: aan de ene kant mensen met 
de begeerte om God te dienen en aan de andere kant 
(soms) diep kunnen vallen. Maar eind goed, al goed: 
Jakob is een zondaar die verlost wordt.  7

Lezen: Genesis 32:22-32

Moederskind/vaderszegen

Jakob is van huis uit een huiselijk 
mens. In tegenstelling tot zijn 
broer, die er alsmaar op uit wil. 
Jakob is het lievelingetje van zijn 
moeder Rebekka. Zij gunt hem 
het beste van het beste, ook al 
komt er bedrog aan te pas. 
Als vader Isaak 137 jaar is, meent 
hij dat hij spoedig zal sterven. De 
van ouderdom blind geworden 

“   ZoAlS HET AlTIJD 
IS: DE ENE ZoNDE 
loKT DE  
ANDERE UIT”
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Kids, scouts en jongeren

Kinderopwekkingsdienst
Op 31 maart wordt in de gemeente Utrecht een kinder-
opwekkingsdienst georganiseerd. Een zeer speciale 
dienst, geheel VOOR de kinderen. Een uniek concept 
dat nu voor de derde keer in de gemeente Utrecht 
plaatsvindt. Na Noach en David, zal nu Jona het 
middelpunt van deze dienst zijn. Hiernaast ziet u de 
flyer die gebruikt is om deze dienst onder de aandacht 
te brengen.  7

Jona: Ik wil niet

Kinderdienst

Zaterdag 31 maart
11.00 uur

Adventkerk Utrecht
Hamburgerstraat 23
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Gemeente rotterdam-noord
Marvin aaron (30)

alvin dekker (23)

Op sabbat 4 februari beleefde de gemeente Rotterdam-Noord 
haar eerste doopdienst van het jaar. Twee jonge mannen deden 
op die dag openbaar getuigenis van het feit dat zij Jezus als Heer 
van hun leven hebben aanvaard. Ondanks het koude weer waren 
vele gemeenteleden, familie en vrienden gekomen om dit feest 
met hen te vieren. Ds. Dwight van Ommeren stond in zijn over-
denking op basis van Romeinen 6:1-5 stil bij vier redenen voor 
de doop. Voor beide broeders werd een speciaal lied gezongen 
dat uiting gaf aan de verlossing en de hoop die het leven voor 
Christus met zich meebrengt. Voorafgaand aan de doophande-
ling gaven zij een persoonlijk getuigenis van hetgeen tot hun 
keus had geleid en de motivatie om deze stap te zetten. Alvin 
Dekker werd vervolgens door ds. Roël Blackman gedoopt en de 
doophandeling van Marvin Aaron werd door ds. André Stijnman 
verricht. Na hun opname in de gemeente werd de dienst d.m.v. 
samenzang onder leiding van het praiseteam afgesloten met het 
lied “Ik kies vandaag, ik leef voor U”. Hiermee werden degenen 
die nog geen keus voor de Heer hadden gemaakt aangemoedigd 
het voorbeeld van Alvin en Marvin te volgen. Na afloop kon er 
gezellig worden nagepraat onder het genot van iets te drinken en 
wat lekkers.

7
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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 jeugdcongres 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 levensver-
anderende of inspirerende 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.

‘Geloof en geestelijke 
gezondheid’ 
Zondag 1 april zal John sanches een studiedag verzorgen. deze 

dag heeft als doel de deelnemers bewust te maken van het 

effect van spiritualiteit en geloof als beschermingsmechanis-

men op de algehele gezondheid. 

Gekeken wordt naar de invloed van geloof op het 
geestelijke en emotionele welzijn en de invloed van het 
Woord van God op het algehele functioneren.
Wat is de invloed van gebed, bijbelstudie, aanbidding 
en voorbede op de gesteldheid en het gedrag van de 
mens? Onderzoeken uit de psychologie en psychiatrie 
laten hun invloed zien. Tevens zal er uitgebreid stil-
gestaan worden bij het geloof en de rol van de eredienst 
als Gods therapie op weg naar de terugkeer van Jezus.  
We hopen u die dag te kunnen ontmoeten!

Locatie:  Kapel van Huis ter Heide
Inloop:   10.00 uur
Lunch:    zelf meebrengen, drinken wordt verzorgd
Opgave:  via de website ( zie: www.adventist.nl)
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Welkom in onze kerk Tot ziens

Gemeente leeuwarden
greta reineman-kuperus (40) 

loyda eunice poche Feliz (52)

Werden op sabbat 18 februari tijdens een feestelijke dienst 
gedoopt. Beiden komen al geruime tijd in de Adventkerk. 
Greta had tijd nodig om tot dit besluit te komen. Ze kwam 
regelmatig met haar man Jan en hun beide jongens naar de 
kerk, maar was (nog) niet overtuigd. In haar belijdenis 
vertelde ze hoe een sterfgeval binnen de gemeente haar de 
zekerheid bracht dat ze er bij wilde horen. Ze voelde sterk 
Gods aanwezigheid en zijn kracht om haar tot steun te zijn in 
haar verdere leven, een kind van hem te zijn. 
Loyda is afkomstig uit Santa Domingo (Dominicaanse Repu-
bliek). Op een dag ging ze daar op uitnodiging naar een 
Adventkerk en voelde zich thuis. Na verloop van tijd ging 
Loyda op Curaçao wonen en waar ze ook de diensten 
bezocht. Nu woont ze een jaar in Leeuwarden en ook daar  
komt ze elke sabbat in de gemeente. Na gesprekken met 
Spaanssprekende leden gaf ze te kennen ook gedoopt te 
willen worden.
Met een door haar bedacht mimespel bracht Loyda haar 
geloofsbelijdenis naar voren. Haar beide volwassen zoons 
wonen in de Dominicaanse Republiek en waren niet in de 
gelegenheid deze doopdienst bij te wonen.
In de doopdienst was veel  muzikale medewerking van de 
eigen muziekgroep. De jeugd gaf invulling door een verhaal 
in dans uit te voeren. Br. Jan Rokus Belder verzorgde de over-
denking en de doophandeling. 
Beide zusters werden met een cadeau en bloemen welkom 
geheten in de gemeente Leeuwarden.
Na de dienst was er ruimschoots tijd voor de leden en de vele 
gasten om Greta en Loyda te feliciteren. Tot besluit waren er 
lekkere hapjes. Elke bezoeker kreeg een boekenlegger mee met 
daarop de tekst van een door Greta gemaakt gedicht, waar-
mee ze haar belijdenis afsloot.  7

Gemeente leeuwarden
br edwin donk (79)

Op 11 januari is door een noodlottig eenzijdig 
auto-ongeluk overleden Herbert Edwin Donk. 
Edwin is geboren in 1932 in Madjun op het 
eiland Java, als tweede kind in een rij van 
zeven. Zijn vader werd doodgeschoten tijdens 
de Japanse bezetting, toen hij negen jaar was. 
Het jongste kind moest nog worden geboren.
Zij bezochten de Adventkerk en Edwin werd 
gedoopt in 1946. In 1951 vertrok de familie 
naar Nederland. Edwin ging hier studeren, 
trouwde in 1957 met Alida (Atie) van der 
Kooij. Ze woonden en werkten jaren in Leiden 
en vormden samen met hun dochters een 
gastvrij gezin.
Vijftien jaar geleden vertrokken Edwin en Atie 
naar Arum in Friesland. Ook daar was ieder-
een welkom. Een ernstig zieke vriend mocht 
bij hen z’n laatste levensperiode doorbrengen. 
Atie overleed in januari 2006. Edwin 
hertrouwde in februari 2010 met Geertruida 
(Ger) Post. Hun beider gezondheid was niet 
optimaal, maar ze waren elkaar tot steun.
De begrafenis vond plaats in Arum op 17 
januari. Twee dochters van Edwin en twee 
dochters van Ger vertelden iets over hun 
herinneringen aan de overledene en br. Jan 
Rokus Belder hield een overdenking naar 
aanleiding van Deuteronomium 31:6-8 ”Zij 
die verder gaan mogen steun en troost zoeken 
en vinden bij God”. Moge deze woorden dege-
nen, die bedroefd achterblijven, tot hulp zijn 
en vertroosten.  7
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Tot ziensTot ziens

Gemeente huis ter 
heide
Zr. Yu Zhuo Zhao  (75)

Op sabbatmorgen 11 februari overleed onze 
zuster Yu Zhuo Zhao. Zij was 
lid van de gemeente Huis ter 
Heide. Zuster Zhao kwam in 
1980 naar Nederland vanuit 
China, samen met haar zoon 
Chau. Later kwamen ook haar 
man en andere drie kinderen. 
Vanuit Oud Zandbergen, waar 
zij gastvrij onderkomen 
vonden, hebben zij hun weg 
gevonden in Nederland. Haar 
kinderen eren haar als een 
lieve, zorgzame moeder. Zij 
stond altijd klaar voor anderen 
en vergat zichzelf daar meer 
dan eens bij. Ze genoot er van 
te zien hoe goed het haar 
kinderen en 11 kleinkinderen gaat. Op 
donderdag 16 februari werd in een indrukwek-
kende samenkomst afscheid van haar geno-
men en is haar lichaam te ruste gelegd op de 
begraafplaats in Zeist. Br. Jan Rokus Belder 
sprak daarbij vanuit Psalm 46 over de veilige 
schuilplaats die zij altijd bij God heeft ervaren 
en God ook voor de kinderen, kleinkinderen 
en allen om haar heen die steun en troost wil 
zijn.  7

Gemeente enkhuizen
Zr. detje norg-limburg (80)

Op dinsdag 6 februari vond in Hoorn haar 
crematie plaats. Ds. G.W. Mandemaker hield 
de overdenking tijdens de afscheidsdienst, 
waarin hij o.a. goede en vrolijke herinnerin-
gen aan zr. Norg memoreerde, die stoelden op 
een lange wederzijdse vriendschap. 
Zr. Norg was een nuchtere, praktisch inge-
stelde Friezin: een grote steun en toegewijde 
vrouw voor haar man Wim en later een 
betrokken en zorgzame (groot)moeder. 

Oorspronkelijk komend uit Friesland, kwam de fam. 
Norg uiteindelijk in Medemblik terecht.
De tekst op de kaart (Romeinen 8:18) verwees naar een 
langdurige fysieke tegenslag. Het ergste was wel de 
constatering dat zij aan de ziekte van Alzheimer leed. 
Door de ziekte moest zij ervaren hoe zij los raakte van 
de vaste ankers, die wij mensen in het leven kennen. 
Maar God liet haar niet los en dag na dag mocht zij de 

nabijheid ervaren 
van lieve mensen om 
haar heen, waaron-
der man, kinderen 
en kleinkinderen. Op 
8 januari vierde de 
familie nog het feit 
dat ze op 28 decem-
ber 2011 80 jaar 
geworden was. 
Tijdens de uitvaart-
dienst werd echter 
gewezen op een nog 
groter feest dat in het 
verschiet ligt: het 
feest van de opstan-
ding, wanneer haar 

gedachten weer opgeklaard zullen zijn en haar begrip 
weer verhelderd.  7

Gemeente nijmegen
br. Frederik Johannes tielman (87)

Sliep op zondag 12 februari rustig en vredig in. Br. Fred 
Tielman werd geboren in Medan, Nederlands Indië. Bij 
zijn geboorte liep hij hersenbeschadigingen op, waar-
door hij lichamelijke beperkingen had.  Zijn ouders 
emigreerden met de kinderen omstreeks de jaren 1950 
naar Nederland. Zijn tweelingbroer en zijn jongere zus 
verhuisden later naar de VS. Na de dood van zijn 
ouders werden gemeenteleden, vrienden en mensen 
van woonzorgcentrum de Meent te Groesbeek, als zijn 
tweede familie. Br. Tielman had een goed gevoel voor 
humor, een groot vertrouwen op Boven en een scherpe 
en heldere geest. Br. J.W. Gassenaar leidde de uitvaart-
dienst. Hij richtte de aandacht van de aanwezigen op 
het feit dat wij hier op aarde een taak te doen hebben. 
En verder op het blijde vooruitzicht dat in het huis van 
de Vader vele woningen zijn. Br. Tielman zag vol geloof 
uit naar die nieuwe wereld.  7
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GroeiSpurts

Dit weekend was bedoeld 
om church plants die zich 
op Westerse mensen rich-
ten te bemoedigen. Neder-
land is zeer geseculariseerd 
en het op drie na gelukkig-
ste land van Europa. Je 
kunt hier onmogelijk 
dezelfde resultaten 
verwachten als in Amerika, 
zelfs niet als in Australië. 
Voor de Nederlandse doel-
groep past geen snelkoker-

staat zijn de gemeente tot 
de veiligste plek in de stad 
te maken, waar mensen 
zonder God zich aanvaard 
voelen: ze ervaren het 
evangelie om het later te 
begrijpen.
Wayne ziet qua discipel-
schap het volgende traject:
1.  Sluit een authentieke 

vriendschap, om het 
even of je vriend gaat 
geloven of niet

2.  Luisteren naar zijn 
verhaal

3.  Bied je vriend aan wat bij 
hem past – dat lukt pas 
als je goed geluisterd 
hebt. Zorg als gemeente 
of persoon dat je meerder 
mogelijkheden hebt: 
huisgroep, getuigenis 
(iedere gelovige moet dat 
kunnen geven), kerk-
dienst, meewerken aan 
goed doel, sport, pot 
luck, enz.

4.  Overgave aan Christus
5.  Betrekt je vriend zo snel 

mogelijk bij een taak – 
hij hoort er echt bij

6.  Vaste deelname aan een 
huisgroep

7.  Onderwijs in adventisti-
sche identiteit

8.  Leer hem op zijn beurt 
weer discipelen te maken

Tussendoor legde Uniek 
(Utrecht) uit hoe zij via 
VLAM vrienden betrekken 
bij sociale projecten. Het 
Middelpunt (Purmerend) 
beschreef hun inzet voor 
en samenwerking met de 
plaatselijke afdeling van 
Zonnebloem. X-preszo  
(Rotterdam) vertelde over 
hun alternatieve sabbats-
diensten, Care & Share, 
waarin alle leden bijdragen 
aan de inhoud van de 
samenkomst, zonder een 
preek of spreker.

De informatie werd niet 
alleen aangehoord. In twee 
stevige tijdsblokken werd 
alles ook door de aanwezige 
groepen doorgewerkt en 
was er ook veel tijd voor 
gebed.  7

Discipelen maken
“de bestaansreden voor de gemeente is discipelen maken. doe je dat 

niet, dan ben je een club, geen gemeente.” Zomaar een van de 

gekruide uitspraken van wayne krause, gemeentestichter uit austra-

lië, die 27-29 januari zo’n 75 gemeentestichters uit nederland en 

denemarken een hart onder de riem stak. 

op zondag 19 februari 

hebben een twintigtal 

gemeentestichters en 

coaches teruggekeken op 12 

jaar bewuste gemeentestich-

ting in de nederlandse unie. 

Ten eerste was er veel 
dank aan God voor wat 
dit teweeg heeft gebracht. 
Opvallend was de enorme 
geloofservaring waarover 
de betrokken teams 
rapporteerden.  Al was er 
verder niets van terecht 

gekomen, dan was de 
verdiepte of herstelde rela-
tie met God al reden 
genoeg geweest om dit te 
doen. Maar daarbovenop 
heeft God gezegend met 
de geboorte van nieuwe 
gemeenten en honderden 
nieuwe discipelen.
In Nederland  stichten 
teams van gemeenteleden 
nieuwe gemeenten, bijge-
staan (gecoacht) door een 
predikant. Deze aanpak 
moeten we blijven gebrui-

ken, hoewel de begelei-
ding professioneler moet. 
Daarbij kunnen ondertus-
sen ook ervaren gemeen-
testichters betrokken 
worden. Een ander verbe-
terpunt behelst het vooraf 
goed screenen van de 
teams, om na te gaan of 
zij alle benodigde vaardig-
heden en mogelijkheden 
in huis hebben. Verder 
horen er vaste evaluatie-
momenten te komen.
Vooraf aan deze dag 
hadden teamleden en 
coaches een vragenlijst 

ingevuld, die samen met 
de evaluatiedag een aantal 
zeer bruikbare aanbevelin-
gen voor de toekomst 
hebben opgeleverd. Op de 
vraag welke eigenschap-
pen het belangrijkste zijn 
voor het kunnen stichten 
van nieuwe gemeenten 
noemden zij vooral  
volharding/doorzettings-
vermogen en geloof. 
Daarna volgden gebed, 
leiderschap, enthousiasme 
en emotionele vaardighe-
den en nog 21minder 
genoemde kenmerken.

methode, maar geduld.
Iedere gemeente hoort een 
plek te zijn waar mensen 
groeien – niet alleen in 
kennis, maar vooral in 
karakter. In dat kader zijn 
huisgroepen belangrijker 
dan kerkdiensten, omdat je 
daar op een onbedreigde 
manier rekenschap aflegt. 
Zo kunnen we de verdraag-
zame, aardige en liefdevolle 
personen worden, die in 

evaluatie gemeentestichting
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door Rudy Dingjan

gemeente, maar nog lang 
niet uitgegroeid
op sabbat 18 maart was de inauguratiedienst van uniek als 

gemeente. het was een mooie bijeenkomst met inspirerende praatjes 

gericht op de toekomst van uniek. wim altink, de voorzitter van de 

nederlandse unie van adventkerken, stak ter bevestiging een nieuwe  

kaars aan.

nog één week 
aanmelden!
ZICHT-VOEL-GRIJPBAAR
Tot 31 maart is aanmelding tegen het voordelige tarief nog 

mogelijk voor het grote opdracht festival 2012, ZICHT-VOEL-

GRIJPBAAR. Daarna geldt een toeslag van 10 euro per persoon. 

Aanmeldingen verlopen via uw gemeente of church plant. Zorg 

dus dat uw contactpersoon ruim op tijd uw gegevens ontvangt, 

zodat hij/zij tijdig het verzamelformulier kan doormailen.

ZICHT-VOEL-GRIJPBAAR vindt plaats in het Hemelvaartweek-

end, van donderdag 17 tot en met zondag 20 mei. Het festival 

biedt u 10 uur toegespitste toerusting (een traject) op een 

onderwerp naar uw keuze. Daarnaast biedt het hoofdpro-

gramma inspiratie, ontmoeting en ideeën om als persoon en 

als gemeente Gods Koninkrijk zicht-, voel- en grijpbaar te 

maken voor de wereld om u heen.

E-mail Rudy Dingjan (rdingjan@adventist.nl) voor meer info, of 

kijk op de uniewebsite. 

Pilot Health Adventure
Het project Health Adventure, het avontuur aangaan om tien 
weken lang met je vrienden door middel van beweging, 
voeding en relaties bewust gezond leven te ervaren, komt nu 
langzaam boven de grond. Eind maart vindt de eerste toerus-
ting van coaches plaats, die later dit jaar pilots gaan draaien 
in hun betreffende gemeenten.
De trekkers van Health Adventure, die het programma en 
werkboek uitwerken, zijn Isis Dijkstra en Tabitha Dingjan. 
Een klankbordgroep, bestaande uit Antoinette Hertsenberg, 
Willem van Rhenen, Hans van Westrhenen, Henk Koning en 
Rudy Dingjan, staat hen bij.  7

Een ding mag duidelijk zijn, 
gemeente zijn betekent niet 
dat je op je lauweren gaat 
rusten. Uniek en haar leden 
zullen zich dan ook blijven 
inzetten om mensen bekend 
met en enthousiast te maken 
voor het geloof. 
Uniek wil deze plek graag 

gebed. Daarin ligt de ware 
kracht van nieuwe gemeen-
ten. Na afloop werd er 
getoast en gesmuld van een 
speciale Uniektaart, waarop 
het logo van de nieuwe 
gemeente kunstig was 
geplaatst.
Alle bezoekers konden een 

gebruiken om iedereen te 
bedanken die aanwezig 
was, zich heeft ingezet en/
of kaarten en attenties 
heeft gegeven. 
Zoals Uniek als church 
plant twaalf jaar geleden is 
begonnen, zo werd deze 
fase ook afgesloten: in 

kaartje invullen met daarop 
een wens of gebed voor 
Uniek. Op de Uniek Face-
book pagina (www.face-
book.com/uniek.utrecht) 
zijn daar foto’s van terug te 
vinden en meer foto’s van 
de dienst.   7
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Tot ziens

wederkomst van Christus niet. De Belgische adventjeugd 
helpt hem financieel voor de aankoop van de buiten-
boordmotor. Hij straalt voldoende gezag uit en heeft een 

stem die zonder geluidsinstal-
latie zowel op zee als op vaste 
grond zonder moeite door 
velen moeiteloos wordt 
gehoord. 

Rond 1968 zijn Marcella en 
Eugène met verlof in België en 
Frankrijk. Hij aanvaardt een 
call die hem achtereenvolgens 
directeur van het Franse uitge-
vershuis “Signes des Temps” en 
voorzitter van de Frans-Belgi-
sche gemeenten maakt. De zee 
en de ‘zending’ blijven aan 
hem trekken. Dit maakt dat zij 
in 1970 opnieuw naar Mada-
gascar gaan. Negen jaar lang 
werkt hij er als voorzitter van 
de Unie van de Kerken in de 
Indische Oceaan. In 1969 
verlaat hij Madagascar, om dan 
de colleges ‘Pastorale Oplei-
ding’ in het Rwandese Gitwe te 
verzorgen. Een laatste maar 
heel verre zendingsopdracht 
brengt hem in de jaren 1981 
tot 1986 naar de eilanden-

groep van Vanuatu in de Stille Oceaan. Maar zo stil is het 
er niet. De hele regio krijgt regelmatig af te rekenen met 
zware stormen. Huizen, scholen en dispensaria moeten 
worden hersteld. Een kolfje naar zijn hand. Hij vaart weer 
van het ene eiland naar het andere. De pensionering is 
meer dan verdiend. Samen met zijn Marcella keert hij 
terug naar de Indische Oceaan, meer om hun kinderen 
Jean en Annie en hun kleinkinderen, die op het eiland La 
Réunion zijn blijven wonen. Stilzitten is niets voor 
Eugène. Hij blijft pastoraal actief tot hij kortgeleden naar 
Mauritius moet oversteken naar aanleiding van hartklach-
ten. Hij ontslaapt er in de Heer op 9 januari.  7

Hoewel Eugène geboren is in Haacht (Vlaams Brabant), 
was hij voor de Belgische gemeenten een echte Sinjoor. 
Het is ook in Antwerpen dat hij in twee tijden vanwege 
de oorlog (WO2) zijn opleiding 
als officier aan de Hogere 
Zeevaartschool voltooit en dat 
hij in dramatische omstandig-
heden het evangelie leert 
kennen. Tijdens de slag om de 
bevrijding van Antwerpen en de 
haven wordt zijn beste vriend 
en studiegenoot gedood door 
een granaat en raakt hijzelf 
zwaar gewond. Dit brengt hem 
bijna tot zelfdoding. Precies dan 
klopt een geschriftenevangelist 
aan. Eugène ervaart dit als een 
teken. Hij gaat de Bijbel lezen, 
met een bijzondere interesse 
voor de profetieën van Daniël. 
Zo ontdekt hij de blijde bood-
schap. 

In september 1945 trekt hij naar 
het Adventseminarie in Collon-
ges (Fr.), waar hij kort daarna 
wordt gedoopt. Hij ontmoet er 
Marcella, geboren in Algerije, 
met wie hij een paar jaren later 
voor het eerst gaat ‘varen’. Zij 
krijgen twee kinderen, Jean en 
Annie. Voor het zo ver is gaat Eugène als jonge predi-
kant aan de slag in Brugge (1947-49). Een stad en kerk 
met wie een sterke band is blijven bestaan. In april 
1949 aanvaardt hij een call en trekt voor een jarenlange 
opdracht naar Madagascar, de Seychellen, La Réunion 
en Mauritius. Hij vervult er al die tijd diverse taken die 
een ‘klassieke zendeling’ te doen kreeg. Met succes en 
met veel plezier. 

Zijn opleiding aan de Hogere Zeevaartschool komt tot 
volle recht. Hij bouwt tot tweemaal toe een boot die 
telkens de naam ‘Maranatha’ meekrijgt. Hij vergeet de 

In memoriam

ds. eugène vervoort (86)
La Réunion (Indische Oceaan) – Antwerpen
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Advertenties en berichten

toogdag sabbat  9 maart 2013
In 2013 zal er weer een landelijke toogdag zijn. De gast-
spreker, die heeft toegezegd, is ds. Ted Wilson (voorzitter 
wereldkerk). Er zal verder veel muziek zijn en de voorstel-
len van het nieuwe Algemeen Kerkbestuur zullen worden 
voorgelegd. De locatie wordt later bekend gemaakt.  

deadline en frequentie advent
Gezien de lagere subsidie die Advent dit jaar van de kerk 
ontvangt, zal Advent niet 11 maal maar 9 maal verschij-
nen. De verschijningsdata en de deadlines zullen daarom 
verschuiven. De deadline voor Advent 4 is 1 april en voor 
Advent 5 (mei/juni) 1 mei.

vakantie in het mooie 
slowakije
Aangeboden een vakantiehuisje aan de voet van de Hoge 
Tatra gelegen in een rustig dorpje. 
Het huis is van alle gemakken voorzien. De omgeving 
biedt veel mogelijkheden voor uitstapjes, wandelingen etc. 
Uit eten gaan is nog steeds aanzienlijk goedkoper dan in 
Nederland. Kortom een prachtige vakantiebestemming. 
Voor meer info zie: www.hogetatra.nl

vacature basisschool sint 
eustatius
ZDA Basisschool op Sint Eustatius zoekt leerkrachten
Lynch Plantation SDA School is dringend op zoek naar 
Nederlandssprekende basisschool leerkrachten. Bent u 
geïnteresseerd in het werken in een zonnige, rustieke en 
christelijke omgeving? Kijk dan op http://m.meesterbaan.
nl/custom/meesterbaan/vacature.aspx?id=24759
en solliciteer voor 28 maart as.
Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met  
mevr. La Verne David-Duggins, directeur van Lynch Plan-
tation SDA School op nr. +5993182199 of per email op 
lynch_sda@yahoo.com

vacature  sd-gen
Something Different  

ontwikkelt een nieuw  

mediaforum voor en door de jeugd waar-

bij het accent ligt op evangeliseren 

nieuwe stijl. Door middel van tekst, beeld 

en actualiteit op diverse terreinen willen 

wij jongeren inspireren.

Something Different zoekt een

ondernemend 
toptalent (m/v)

Deel je geloof op geheel nieuwe wijze met 

leeftijdgenoten en denk en werk met ons 

mee. Benut je talenten met overtuiging en 

passie en sluit je aan bij ons team!Naast 

een behoorlijke dosis initiatief en presta-

tiemotivatie, ben je vooral sympathiek, 

communicatief, empatisch en sociaal.

Als jij ervan droomt een bijdrage te leve-

ren aan de Gideonsbende van de 21e 

eeuw,  dan heb je SD-Genen. Jezus had 

maar twaalf followers, maar hij heeft jou 

bereikt. Jij hebt twitter, facebook, pinte-

rest, hyves en youtube als de “schatkamer 

der getuigenissen.” Samen kunnen we de 

wereld veranderen. Het is de hoogste tijd, 

kan hij op je rekenen? 

Mail je cv en korte motivatie naar:  

jaleesamonteiro@gmail.com
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Madelon comvalius
Madelon comvalius is nu iets meer dan een jaar in dienst 

van de nederlandse unie. Zij is verantwoordelijk voor o.a. 

het kinder-, gezins- en vrouwenpastoraat. bij haar sollicita-

tiegesprek lag de functieomschrijving uiteraard op tafel. 

toen zij vroeg wat het zou inhouden als zij de leiding zou 

krijgen bij de implementatie van het project “een veilige 

kerk”, viel er een diepe stilte. het bleek een uitdaging te 

zijn die nog verder moest worden uitgewerkt. 

Madelon: en dat bleek 
het ook te zijn. Er lag 
weliswaar een 
meldingsprotocol 
voor de gemeenten in 
het geval van misbruik 
door ambtsdragers, 
maar een project 
waarin de hele kerk 
moest worden meege-
nomen was nog niet 
uitgedacht. Gelukkig 
is er in de loop van de 
maanden een goede 
samenwerking 
ontstaan met Jeroen 
Tuinstra (afdeling AJV en Scouting) en Gerard Frenk 
(algemeen secretaris). Samen zijn we de uitdaging 
aangegaan en hebben met medewerking van vele 
anderen een programma op poten gezet, waardoor 
de kerk inderdaad een  plek kan zijn waar men zich 
veilig en gehoord voelt.

Reflectie

advent: wat bedoel je precies met “een veilige kerk”? 

Madelon: Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat de kerk een 
plek is waar geweld en misbruik, in welke vorm dan ook, niet 
voorkomen. Je verwacht van elkaar dat we als christenen elkaar 
met respect behandelen. Maar dat is lang niet altijd het geval. Als 
je goed kijkt en luistert kun je soms angstige kinderen zien, of 
vrouwen die emoties onderdrukken . . . En om de een of andere 
reden lopen we er omheen, alsof we het niet willen weten. Of 
misschien omdat we niet weten hoe te reageren. Bij mij zijn in 
ieder geval de ogen opengegaan het afgelopen jaar. Ik kom uit een 
warm, veilig nest. In gesprekken en in wat ik om me heen hoor 
merk ik dat er mensen zijn, ook in de kerk, die nooit of weinig 

RECENTElIJK IS HET CoNCEPT 

VEIlIGE KERK GElANCEERD 

BINNEN DE NEDERlANDSE UNIE. 

WAT DAT INHoUDT lEEST U IN 

oNDERSTAAND INTERVIEW.

“ WAT WIJ 
NASTREVEN IN 
HET PRoJECT IS 
AllEREERST: 
bewust-
wording”
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warmte en veiligheid hebben gekend. Wat wij nastreven 
in het project is allereerst: bewustwording. Misbruik en 
(huiselijk) geweld gaan niet aan de kerken voorbij. Ook 
niet aan de Adventkerk. Daarnaast willen we bereiken 
dat we weten hoe we in de gemeenten zulke problemen 
moeten aanpakken. Als de kerk een veilige plek moet 
bieden, dan kunnen we onze ogen niet sluiten als er iets 
gebeurt of als iemand, kind of volwassen, laat weten dat 
er problemen zijn. We mogen de mantel der liefde zeker 
niet misbruiken. Tenslotte hebben we mensen in de 
gemeente nodig, die weten welke wettelijke verplichtin-
gen we hebben met betrekking tot melding, aangifte, 
bescherming, en bovenal voorkomen van misbruik. Een 
veilige kerk bouwen we samen. 

advent: Jullie streven naar openheid?

Madelon: Precies. Het probleem signaleren, bespreek-
baar maken in de kerk, maar vooral een sfeer scheppen 
waarin mensen niet bang zijn er over te praten of er 
melding van te maken. We zijn daarom bijzonder blij 
dat er leden zijn die zich als contactpersoon willen 
inzetten. Zij zijn het luisterende en begripvolle oor van 
de kerk en kunnen je verder helpen als je niet meer 
weet wat je moet doen of waar je naar toe moet voor 
hulp.

advent: Jullie gaan trainingen verzorgen voor ambtsdragers en 

predikanten. wie verzorgt die trainingen? doen jullie dat zelf?

Madelon: Voor de inhoud van de training hebben we 
de medewerking gekregen van een drietal psychologen: 
Genevieve Yeboah-Grep, Lex van Dijk en John Sanches. 
Genevieve zal de trainingen in de districten voor de 
diakenen, predikanten en ouderlingen verzorgen.  Lex 
en John ondersteunen haar bij de trainingsdag voor de 
leiding kindersabbatschool, jeugd en scouting die in 
het najaar wordt gegeven.

door Henk Koning

Jeroen tuinstra
Jeroen tuinstra is al ruim negen jaar jeugdsecretaris en dus verant-

woordelijk voor het jeugdwerk binnen de adventkerk in nederland. 

hij geeft aan dat de verscheidenheid van leeftijdsgroepen (vanaf de 

welpen tot en met studenten) en de bijbehorende activiteiten het 

werk uitdagend maken. de ted camporee in Finland is Jeroen het 

meest bijgebleven, omdat er een ontspannen sfeer hing tijdens het 

kamp. daarnaast droeg de prettige samenwerking met medejeugdse-

cretarissen bij aan een memorabele ervaring.

advent: wat is je rol binnen het project ‘veilige kerk’?

Jeroen: Minderjarigen vallen binnen de doelgroep van AJV en 
hieruit vloeit mijn directe betrokkenheid met Veilige Kerk 
voort. Mijn rol binnen het project  is het verzorgen van 
externe communicatie en grafische vormgeving van het 
project. Tevens heb ik de afgelopen jaren ervaring opgedaan 
met het opstellen en vormgeven van bestaande protocollen 
binnen de kerk. Een veilige kerk is een voorwaarde voor 
jeugdwerk; kinderen worden overgelaten aan de zorg van de 
leiding van een kerk. Desondanks heb ik niet de illusie dat 
protocollen een veilige kerk garanderen. Het bewustzijn dat 
de Adventkerk een veilige kerk moet worden is daarentegen 
des te belangrijker. 

advent: hoe verloopt de samenwerking?

Jeroen: De samenwerking met Madelon en Gerard is uitste-
kend, omdat we erg gemotiveerd zijn. De geestesvader van 
Veilige Kerk is Gerard. In zijn voorgaande ambtstermijn als 
departementshoofd van Vorming en Toerusting heeft hij de 
eerste stappen gezet. Hij heeft de eerste versie van de proto-
collen opgesteld. Door de samenwerking met degenen die 
verantwoordelijk zijn voor het kinder- en jeugdwerk neemt 
het project nu steeds duidelijkere vormen aan.  7

trainingen vinden plaats op de volgende 
data en locaties:

•  2 april de nieuwe stad, luthuliplein 11, amsterdam

•  4 april adventkerk, Zwartedijkje 45, noordscheschut

•  16 april het lichtpunt, geestakker 546, eindhoven

•  18 april adventkerk, Minstreelstraat 9, rotterdam

•  21 mei adventkapel, amersfoortseweg 18, huis ter heide

•  7 oktober  training leiding kindersabbatschool, jeugd en 

scouting

voor verdere info zie: www.adventist.nl en klik op veilige kerk.

Meld u ten laatste een week  voor de trainingsdatum.
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Aandacht voor

waarom doe je dit? 

De zending ligt al jarenlang 
op mijn hart. Toen ik twaalf 
jaar geleden terugkwam 
van een “student missio-
nary” jaar in Micronesië 
wist ik: hier ga ik mee 
verder. Met als doel de 
zending in te gaan, ben ik 
toen culturele antropologie 
gaan studeren. Dit had 
echter eerst iets heel anders 

tot gevolg. Door de kriti-
sche vragen vanuit mijn 
studie richting religie, kon 
ik mijn geloof in God niet 
meer verantwoorden. Ik gaf 
mijn geloof op en was 
jarenlang op zoek naar 
antwoorden over wat nu 
waar en goed is in het 
leven. Uiteindelijk heeft 
God mij door veel studie en 
gebed weer teruggeleid naar 

een diep vertrouwen in 
hem. Twee jaar geleden ben 
ik gedoopt. Inmiddels heb 
ik ook mijn antropologi-
sche promotieonderzoek 
afgerond. Nu ben ik dus én 
overtuigd adventist én 
antropoloog, en heeft God 
mij teruggebracht bij mijn 
oude liefde: de zending! 
Maar de vraag was . . .  
zending hoe en waar? In 
die zoektocht ben ik érg 
geschrokken van de statis-
tieken. Ik dacht altijd dat er 
nog maar een klein stukje 
van de wereld onbereikt 
was. Maar dit blijkt verre 
van waar: niet minder dan 
1 op de 3 mensen op de 
wereld is onbereikt, dus is 
niet christen én heeft geen 
of nauwelijks toegang tot 
het evangelie. Dat zijn 
meer dan 2 miljard 
mensen! Tegelijkertijd 
sturen wij slechts 1 op de 
30 zendelingen, en slechts 
1 cent op de 100 euro naar 
dit meest onbereikte deel 
van de wereld. Opmerkelijk 
genoeg wordt het meeste 
zendingswerk dus gedaan 
in gebieden waar al christe-
nen zijn.
Toen ik dit ontdekte, wist ik 
dat ik mijn hart voor 
zending specifiek wilde 
gaan inzetten voor de echt 

onbereikte gebieden in de 
wereld. Zo ben ik uitgeko-
men bij Adventist Frontier 
Missions, een loyale 
“supportive ministry” van 
onze kerk die zich uitslui-
tend richt op de moeilijkst 
bereikbare gebieden op 
aarde. Onze eigen bekende 
dr. Oosterwal, die ook een 
Nederlandse adventistische 
antropoloog en oud-zende-
ling is, is mede-oprichter 
geweest van deze bedie-
ning.
AFM heeft mij inmiddels 
geplaatst in een project in 
centraal-Thailand, waar de 
inwoners een mengvorm 
van boeddhisme, hindoe-
isme, en geestenverering/
magie aanhangen. De kerk 
is heel beperkt aanwezig in 
vrijwel de gehele boeddhis-
tische wereld. In Thailand is 
het niet anders: er is een 

Eerste zendeling vanuit Nederland met 
“Adventist Frontier Missions”
daniëlle koning zal voor lange termijn (ca. 10 jaar) worden uitgezonden met adventist Frontier 
Missions (aFM) om het evangelie te delen met boeddhisten in centraal-thailand. hiermee is zij 
de eerste zendeling vanuit nederland die met aFM wordt uitgezonden.
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door Henk Koning

kleine Adventkerk, die 
voornamelijk bestaat uit 
etnische minderheden (bijv. 
Chinezen). Wij zullen ons 
gaan richten op de autoch-
tone, boeddhistische Thai 
die de overgrote meerder-
heid van dit land vormen. 

wat ga je precies doen? 

Samen met twee zendings-
families uit de VS, zal ik in 
centraal-Thailand (de regio 
Isaan, beginnend in de stad 
Khon Kaen) een duurzame 
christelijke gemeenschap 
gaan ontwikkelen. Het doel 
is niet alleen om één 
gemeente te stichten, maar 
om een gemeentestich-
tende beweging op te 
zetten die zich blijft uitbrei-
den ook nadat wij er niet 

meer zijn. De nadruk ligt 
dus op het opleiden van 
mensen om uiteindelijk 
zelf dit werk voort te zetten. 
Het is een enorme klus om 
zo´n beweging in gang te 
zetten in een gebied waar 
minder dan 1% christen is 
en er een grote weerstand 
tegen het evangelie is. Het 
is klassiek pionieren. Geluk-
kig heeft Adventist Frontier 
Missions hier sinds haar 
ontstaan in 1985 een 
unieke expertise in opge-
bouwd. Als zendelingen 
worden wij dan ook inten-
sief getraind in hoe je diep-
gaande kennis opbouwt 
van de lokale taal en 
cultuur en hoe je vertrou-
wensrelaties ontwikkelt in 
een totaal andere context. 

Vanuit deze bagage en met 
Gods Geest zijn we toege-
rust om creatieve ingangen 
te vinden om Christus 
bekend te maken aan 
Thaise mensen. 
Ik zie nu ook hoe mijn 
lange geestelijke en acade-
mische zoektocht mij op 
dit werk heeft voorbereid. 
Khon Kaen heeft twee 
universiteiten en een 
studentenpopulatie van 
meer dan 25.000. Het feit 
dat ik zelf lange tijd diverse 
religies en de relatie tussen 
religie en wetenschap heb 
bestudeerd, zal mij nu 
helpen in het bereiken van 
Thaise studenten. Wanneer 
deze studenten tot geloof 
komen, zullen zij met hun 
invloedrijke posities de 
evangelieboodschap effec-

tief verder kunnen uitdra-
gen in de samenleving. Op 
deze manier hopen wij 
door Gods kracht een echte 
beweging tot stand te bren-
gen die heil brengt aan 
Thaise boeddhisten – die 
hen leidt van goden-mani-
pulatie naar genade, van 
angst naar liefde, en van 
afgoderij naar aanbidding 
van de enige levende God!

wanneer vertrek je? 

Dit is afhankelijk van de 
fondsen die ik dien te 
werven om dit project 
mogelijk te maken. Op dit 
moment ben ik daarom 
hard bezig om die fondsen 
bijeen te krijgen. Het is 
mijn streven om aan het 
eind van dit jaar weg te 
kunnen gaan.  7

“ IK ZIE NU ooK HoE 
MIJN lANGE geeste-
liJke en acadeMi-
sche Zoektocht MIJ 
oP DIT WERK HEEFT 
VooRBEREID”

waar kunnen lezers meer informatie 
krijgen? 

U kunt kijken op www.afmonline.org >> Our missionaries 

>> Missionaries in Training >> Danielle Koning. 

Ook kunt u direct contact met mij opnemen via  

koning.dt@gmail.com of 06-43220642. 

Bid u mee dat God vóór dit project uit zal gaan en Thaise 

boeddhisten ontvankelijk zal maken voor zijn liefde?
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Dit jaar zoek ik contact met de partners van predikanten. 

Zelfde vragen, verschillende antwoorden. Cornelia Schwirz 

(1960), 4e generatie adventist via moeders kant. Getrouwd 

met ds. Thijs de Reus. Samen drie kinderen (26, 24 en 18 jaar). 

Woont in Emmen en is daar kerklid. 

hobby’s? Met de hond wandelen, zingen 
met gitaar

welk tv-programma boeit je?

Documentaires over mensen en hun 
geschiedenis, mensen die iets bijzonders 
hebben meegemaakt

waar haal je je inspiratie/energie vandaan?

Uit de manier waarop wij, als gezin, met 
elkaar omgaan en uit de natuur

wat betekent duurzaamheid voor jou?

Ik ben getrouwd met een duurzame 
man. Thijs doet makkelijker het licht 
uit dan ik. Wij hebben spaarlampen.

wat betekent het voor jou partner van een 

predikant te zijn?

God is goed. Ik heb vanaf mijn twaalfde 
voor mijn toekomstige man gebeden, 
na een ernstig ongeluk. Ik ben toen aan 
een dwarslaesie ontsnapt. 

wist je van je partners roeping toen je met 

hem trouwde? wat heeft het met jullie 

gedaan?  

Ja, het heeft ons rijk gemaakt. Ik heb 
voor de studie van Thijs gewerkt en 
later was het mijn beurt om verpleeg-
kunde te studeren. 

lievelingsbijbeltekst? waarom?

Jeremia 29:11. Door alles heen heeft 
God een goed plan met je.

hoe ziet jouw ideale kerk er uit?

Een kerk waarin je in de diepste diepte 
merkt dat God er is, ook al gaat hij 
wonderlijke wegen. Als je daarvoor 
openstaat, zijn er verrassingen.

bezigheden ernaast?

Een HBO-studie theologie om geestelijk 
verzorger te worden. In december 2011 
gestopt met de wijkverpleging. Ik moet 
nog twee en een half jaar.

waarom geestelijk verzorger?

Het is wakker in mij geworden omdat ik 
zag dat Thijs zo veel te doen heeft. Het 
zorgende is altijd in mij geweest. Ik wil 
er graag zijn voor alle gelovigen.

wat zou je het liefste willen?

Werken voor God, maar ook dat ik mag 
leren van zoveel ervaringen van mensen 
op Vredenoord, waar ik nu stage loop. 
Hun geloof is een pilaar in het leven.

hoe ziet jouw vrijdagavond er uit?

Heel wisselend. Een tijdlang kregen 
onze en andere kinderen bijbelles bij 
ons thuis. Bijna iedereen is gedoopt. Nu 
is er veel kaarslicht, discussievragen, 
vooral zingevingvragen. Op zo’n avond 
komt van alles boven borrelen.

wat was het leukste moment van de afgelo-

pen week? Toen Thijs zei: “Ik ben blij 
met mijn gezin!”  7

In Focus door Cees van der Ploeg

cornelia schwirz
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