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belgisch-luxemburgse Federatie

Mei
05 aJ – dag compagnons

12 rampenfonds offerande – adra

13 algemene vergadering aJ – vzw

Juni
02 ontmoeting peter roennfeldt

02 adventhulp offerande 

03 algemene vergadering van de Federatie

Juli
2-11 1e vonkjeskamp: “piste aux etoiles” – viroinville

2-11 1e verkennerskamp: “code red” - viroinville

13-22 2e vonkjeskamp: “Zoektocht naar de verloren stad” 

13-22 2e verkennerskamp: “X – strangers” – viroinville

nederlandse unie

Mei
16-20 camporee: piraten!, ada’s hoeve, ommen
 Info: www.ajvscouting.nl of ajv@adventist.nl

17-20 grote opdrachtfestival 2012: Zicht-voel-grijpbaar
 Info: www.adventist.nl of rdingjan@adventist.nl

21 training veilige kerk in huis ter heide

 info: www.veiligekerk.nl 

Juni
1-3 tienerkamp

8-10 plug-in training 1e weekend

17 veldvoetbaltoernooi

22-24 gezinnenkamp

24 open dag

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 mei 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 kunst in de bijbel

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

“ IN HET lEVEN EN 
WoNEN IN DE KERK 
IS HET van belang 
dat ik iets 
meeneem van 
waarde”

Fles water

In Psalm 84 wordt het beeld geschetst van mus en zwaluw, die 

hun nest hebben gevonden. Een beeld van veilig wonen 

en van geborgenheid. Zo is het met degene die zijn 

plek heeft gevonden in de tempel, bij God. Een prach-

tig beeld van de psalmist (84:4,5).

Voelt u zich veilig in de kerk? Komt u er graag? Woont u 

er als het ware? ’s Morgens in de stilte opstaan en 

op weg naar de kerk. Een gemeenschap van en 

door mensen. Een gemeente is alleen veilig en 

aantrekkelijk als een ieder zijn of haar aandeel 

daarin geeft. 

Het verhaal gaat over een oosters bruiloftsfeest, 

waar de gasten werden verzocht om bij binnenkomst een fles 

drinken in een grote ton te gieten. Het is daarbij de bedoeling dat 

dit drinken van enige kwaliteit is, zodat er een mengsel ontstaat 

van een unieke smaak. Toen de ceremoniemeester aan de bruide-

gom liet proeven wat het resultaat was van deze inzamelingsac-

tie, spuugde de bruidegom het vocht gelijk uit. Het was meer 

water dan wat anders. Veel gasten meenden dat het niet zou 

opvallen als zij een fles water in de ton zouden gieten. Er zouden 

immers genoeg andere gasten zijn die wel een kwaliteitsdrank 

zouden meenemen . . . 

In het leven en wonen in de kerk is het van belang dat ik iets 

meeneem van waarde. Dat ik iets van mezelf geef. Dat wij als 

afzonderlijke druiven tot een heerlijke sap geplet worden en dat 

uiteindelijk de smaak van Christus’ gemeente heel goed zal zijn.

God wil graag samenwonen bij mensen die van elkaar houden. Bij 

mensen die de liefde van Christus hoog in het vaandel hebben 

staan. Als we optrekken voor aanbidding en luisteren naar Gods 

Woord, laten we gaan als mensen die hun leven willen geven als 

een voor God aangename eredienst (Romeinen 12:1).

Een fles water is niet voldoende.

wim altink

Inhoud Van de voorzitter

16 op bezoek bij

 lydia lijkendijk

4 Geloven, denken, doen
 kwaliteit wint altijd
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Kwaliteit 
wint altijd

de eredienst op sabbatmorgen

RESPECT. EEN WooRD DAT IN DE JoNGERENCUlTUUR EEN 

BElANGRIJKE PlAATS INNEEMT. HET GAAT HIER ECHTER NIET oM 

RESPECT GERICHT oP EEN ANDER, MAAR RESPECT VooR DE 

EIGEN IDENTITEIT, EIGEN CUlTUUR EN EIGEN KWAlITEITEN.

Geloven, denken, doen4
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Deze voorbereiding is geen kleinigheid. “Before anything else, 

preparation is the key to success” (“Voor alles, is voorbereiding de 

sleutel tot succes”) aldus Alexander Graham Bell. En gelijk komt 

onze beperktheid als mens in zicht. Hoe kunnen wij God vertegen-

woordigen? Toch heeft God steeds ervoor gekozen zichzelf 

kenbaar te maken door middel van mensen. En het is verbluffend 

te zien wat een goede voorbereiding oplevert.

Ik herinner mij een adventgemeente die werk maakte van haar 

dienstencommissie. Veel planning en sturing werd gegeven. Met 

als gevolg dat de diensten beter werden bezocht. En met name de 

speciale diensten (met een thema, met een koor, met extra 

elementen) werden bijzonder goed bezocht. Dat komt niet 

vanzelf. Steeds vaker zien we eredienstcommissies in adventge-

meenten, die diensten voor de komende weken, of het komende 

kwartaal plannen. En terwijl de gemeente plant en zoekt, is de 

predikant bezig verdieping vanuit het Woord te vinden. Met een 

frisse blik en een duidelijke focus, om pas dan tevreden te zijn, als 

het Woord eerst 

hem of haar heeft 

geraakt. 

Dit betekent een 

keuze voor de 

gemeente. Een 

kerkenraad zal dan 

beseffen dat de 

leden van de 

eredienstcommissie weinig andere taken erbij kunnen nemen. Zij 

zal tevens de ruimte willen geven voor de voorganger om tijd te 

kunnen besteden aan de verdieping en verbreding van de verkon-

diging. In deze tijd luistert het nauw welke woorden en voorbeel-

den worden gebruikt in de preek. Zorgvuldigheid is een eerste 

vereiste. Er is wel eens gezegd dat een goede speech zich laat 

n het algemeen zien we in onze maatschappij dat het 

“ik-gericht-zijn” een prominente plaats inneemt. Het 

is zelfs een teken van kracht en waardigheid als je 

opkomt eerst en vooral voor je eigen zaakjes. 

De vraag rijst ondertussen wel: hoe zit dat eigenlijk, 

die relatie tussen liefde voor jezelf en voor de ander? Is er 

wellicht een ongezonde balans ontstaan tussen die twee. En 

hoe zit het met het respect voor God? In de Bijbel komen we 

daarvoor het woord “eer” (in het Grieks doxa) tegen. Interes-

sant genoeg heeft dit woord zowel de betekenis van respect 

voor de eigen identiteit en eigen kwaliteiten van God als het 

respect van de mens gericht op God.

In de eredienst op sabbatmorgen gaat het om beide aspecten 

van deze doxa (respect). We willen zodanig doordrongen 

worden van Gods bovenmatige en unieke kwaliteiten, dat we 

daardoor hem gaan waarderen. Het gaat in de eredienst om 

de ontmoeting met de Eeuwige. 

om dit doel te bereiken is het in de eerste plaats 

van belang dat God de kans krijgt om de hoogte, 

diepte en breedte van zijn liefde kenbaar te 

maken. De apostel Paulus verwoordt het als volgt: 

“Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,  die de 

vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen 

en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw 

innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door 

zijn Geest,  zodat door uw geloof Christus kan 

gaan wonen in uw hart, en u geworteld en 

gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle 

heiligen de lengte en de breedte, 

de hoogte en de diepte kunnen 

begrijpen, ja de liefde van Christus 

kennen die alle kennis te boven 

gaat, opdat u zult volstromen met 

Gods volkomenheid” (Efeziërs 3:14-

19).

We mogen er niet zomaar van 

uitgaan dat dit automatisch 

bekend is. En het laatste wat God 

wil is “respect” roepen en afdwin-

gen. En iedereen knielt.

voorbereiding en 
keuzes maken  Hoe geven 

we God een kans om de 

schoonheid en aantrekkelijkheid van wie hij is naar voren te 

laten komen? Dit vraagt voorbereiding van de gemeente. Niets 

is zo dodelijk als op de automatische piloot een eredienst 

ingaan. om vijf minuten voordat de eredienst aanvangt voor 

het eerst de orde van dienst te maken. Hoe kunnen we er dan 

zomaar van uitgaan dat de deelnemers God willen aanbidden? 

I
door Wim Altink

“ niets is Zo 
dodelijk als op 
DE AUToMATISCHE 
PIlooT EEN 
EREDIENST  
INGAAN ”
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zien door de tranen onder de toehoorders. Het unieke van de 

eredienst is dat niet alleen kennis wordt overgebracht. Daar 

zijn andere wegen voor. Het is niet alleen het oproepen van 

emoties. Het is luisterend naar Gods Woord en bewogen 

worden in een nieuwe, andere richting. Hoe worden toehoor-

ders anno nu geraakt? Want uiteindelijk is dat wat God wil 

bereiken. 

Zit er muziek in?  Muziek is onontbeerlijk in de 

eredienst. Zonder lied gaat het niet. Er zijn gelukkig een aardig 

aantal zanggroepen in ons land. Daar kan een beroep op 

gedaan worden. De begeleiding van de samenzang is in 

sommige gevallen een grote uitdaging. Er nu een 

paar regels aan wijden is relatief makkelijk, maar 

we weten heel goed dat het niet altijd lukt goede 

muzikale begeleiding in de eredienst te 

realiseren. We zien dat creatieve oplossingen een 

uitkomst kunnen bieden. Sommige gemeenten 

maken gebruik van een CD waarop begeleidings-

muziek te vinden is voor een aantal bekende 

liederen. [U kunt hiervoor contact opnemen met 

Ilse Huizinga op het uniekantoor: ihulzinga@

adventist.nl].

het Woord, het rooster en de sprekers  Zowel voor 

het Woord als de muziek heeft de unie een taak in toerusting. Al sinds 

vele jaren worden er cursussen gegeven voor lekensprekers vanuit de 

unieafdeling van Vorming & Toerusting. Dit gebeurt veelal districts-

gewijs. Sommige groepen in het district bestaan uit 15-20 personen. 

onlangs werd in zo’n groep een studie gegeven over de verschillende 

bijbelvertalingen. Eén van de deelnemers was daar zeer content mee, 

omdat hij nu gedegen antwoord kon geven aan diegenen die menen 

dat slecht één vertaling goed en bruikbaar is. Theologie is een vak en 

het is waardevol om via de preekcursus een aantal basisvaardigheden 

op het theologische en kerkelijke vlak mee te geven.

Geloven, denken, doen

“ het blijkt steeds meer 
en meer dat het eigen-
lIJK NIET MEER MoGElIJK 
IS HET preekrooster 
RoND TE KRIJGEN oP EEN 
MANIER DIE RECHT DoET 
AAN DE EREDIENST”

Districtsdienst

6

advent 04   2012



Er is een ander aspect dat aan de unie als taak is gege-

ven. En dat is de invulling van het wekelijkse preekroos-

ter. Met de komst van het digitale rooster is qua werk 

voor invoering veel verbeterd. Dat is de technische kant. 

We zien ook een uitdaging van een andere orde. Het 

blijkt steeds meer en meer dat het eigenlijk niet meer 

mogelijk is het preekrooster rond te krijgen op een 

manier die recht doet aan de eredienst, zoals hierboven 

beschreven. Te vaak zijn er tekorten aan goed toege-

ruste en bekwame sprekers. We mogen niet verwachten 

dat lekenpredikers steeds vaker in actie moeten komen 

en er is ook een limiet aan de “eigen invulling”. Zelfs met 

de nieuwe lichtingen van lekensprekers (d.m.v. de preek-

cursus) blijven de tekorten bestaan. 

diverse mogelijkheden  Gemeenten en 

church plants hebben hun eigen identiteit en manier van 

doen. Het blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig 

gezamenlijke diensten te organiseren, ondanks het feit dat 

er soms een korte afstand bestaat tussen gemeenten en/of 

church plants.

Er is wellicht een aantal belangrijke mogelijkheden om uit 

de geschilderde impasse te komen. Daarvoor is er zowel 

initiatief van de gemeente en de unie nodig. 

Zou het mogelijk zijn voor gemeenten eens per kwartaal 

een regiodienst te plannen? Het voordeel hiervan is dat een 

goed georganiseerde dienst met goede muziek en predi-

kant gegarandeerd is. Vanuit het oogpunt van het dubbel-

zijdige respect van en voor onze God is dat geen overbo-

dige luxe. Dit betekent dat gemeenten hier bewust gaan 

kiezen en deel gaan worden van de eredienstgewoonte. Als 

er een regiodienst wordt gehouden, levert dat op een 

sabbat minstens 3 extra predikanten op voor het preek-

rooster, die elders ingezet kunnen worden. Verder kan de 

vraag gesteld worden of “live-streaming” een optie is. Hier-

mee wordt bedoeld dat een dienst in één gemeente elders 

tegelijkertijd wordt uitgezonden (via internet). De internetverbinding 

maakt het überhaupt mogelijk om waar dan ook een dienst te volgen. De 

unie zal samen de districtsteams hierop gaan aansturen. Predikanten in 

de districten zullen dit met elkaar bespreken en uiteraard met hun 

gemeenten.

Een andere oplossing zou misschien de volgende kunnen zijn. Zou het 

mogelijk zijn de dubbeldiensten niet alleen in de zomerperiode in te 

zetten, maar in een aantal gevallen het hele jaar door? Dit betekent dat 

een predikant op een sabbatmorgen in twee opeenvolgende diensten 

voorgaat. Dit vraagt de nodige aanpassing qua begintijden van de 

erediensten. Maar er is in de afgelopen jaren tijdens de zomerperioden 

genoeg ervaring opgedaan om te weten hoe de dubbeldiensten het 

beste voor het rooster en gemeente te organiseren. De vraag moet eerlijk 

gesteld worden, uiteraard in overleg met alle betrokkenen. ook dit wordt 

meegenomen in de gesprekken binnen de districten en gemeenten.

gezamenlijk voor kwaliteit  Deze veranderingen zijn 

noodzakelijk om ervoor te zorgen dat gemeenten mogen verwachten dat 

met regelmaat, meer dan nu het geval is, een goed toegeruste spreker de 

uitleg van het Woord in de prediking verzorgt. Met de 

gezamenlijke inzet van predikanten en lekenpredikers kan zo 

op een redelijk verantwoorde wijze het rooster worden 

ingevuld. En verder vinden er nu al creatieve oplossingen in 

gemeenten plaats zonder dat er een spreker beschikbaar is. In 

kinder-, jeugd-, en themadiensten worden ook mensen geraakt 

met het evangelie.

Graag zie ik dat leden, vrienden en bezoekers van onze dien-

sten gevoed worden met het levende Woord van God. Als we 

versterkt zijn, kunnen we beter onze weg van discipelschap 

vervolgen. Hoe beter we God leren kennen, hoe meer we op 

hem gaan lijken. Je wordt zoals degene die je aanbidt.

Het gaat tenslotte om kwaliteit. Kwaliteit van eredienst op 

sabbatmorgen, zodat we rijker de dienst verlaten dan toen we 

de kerk ingingen. Voor minder doen we het niet.  

Kwaliteit wint altijd.   7

Kinderdienst

Zang- en muziekdienst
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Nieuws

studentencongres 2012

Ellen G. White in the 21st century
op sabbat 3 maart vond in utrecht het studentencongres plaats. een groep van bijna 100 studenten 

kwam bijeen in het congrescentrum de witte vosch om te luisteren naar en te discussiëren over lezingen 

over ellen white. de drie sprekers waren henk koning, jan barna en rolf pöhler.

Henk Koning ging voor 
tijdens de eredienst. Een 
samengestelde band uit de 
gemeente Tilburg, onder 
leiding van Jean Helmijr, 
begeleidde de samenzang. 
De eerste presentatie gaf 
een globaal overzicht van 
het leven van Ellen White. 
Koning vertelde onder 
andere over haar vroege 
religieuze interesse, de 
reizen die ze ondernam met 
haar man James en de 
talloze artikelen en boeken 
die ze heeft geschreven.
Na de lunch kreeg Jan 
Barna, hoogleraar systema-

tische theologie aan 
Newbold College, het 
woord. Zijn lezing was geti-
teld: ‘How NOT to use Ellen 
White in the Church today: 
lessons from major early 
Adventist controversies’. 
Hij benaderde Ellen White 
vanuit een hermeneutisch 
perspectief. 
Rolf Pöhler, hoogleraar 

systematische theologie 
aan Friedensau Universität, 
was de derde spreker. 
Pöhler benaderde Ellen 
White vanuit een bijbels 
perspectief met zijn presen-
tatie getiteld: ‘The function 
and authority of prophets 
in the primitive church - A 
rolemodel for the Adventist 
prophetess?’ 

De dag werd afgesloten met 
een forum, waar naast de 
drie sprekers ook de jeugd-
secretaris Jeroen Tuinstra 
aan deelnam. De organisa-
tie kijkt terug op een 
geslaagde dag, mede door 
het groot aantal bezoekers. 
De presentatie van Jan 
Barna is online terug te 
vinden op: http://web.me.
com/janbarna/egw   7

Jan Barna beantwoordt een vraag uit de zaal

Marie Rahajaan opent de dag

8
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door Henk Koning

ADRA en kunst 
ADRA roept alle kunstenaars op te reageren als 
ze mee willen werken aan het mooie project 
ADRA en kunst (geert@adra.nl of 
06-83160332). We kijken uit naar alle bezoe-
kers op de open dag die zullen gaan genieten 
van het vele moois dat adventistische kunste-
naars te bieden hebben.
De opbrengst is voor het programma in 
Burkina Faso waar 30.000 mensen baat zullen 
hebben bij het tegengaan van de woestijn. 
Verbeterde landbouwmethoden, compostput-
ten maken, en een nieuwe oven introduceren, 
waardoor minder hout nodig is en veel tijd 
bespaard wordt, zijn enkele van de zaken die 
we gaan uitvoeren. Er is 60.000 euro toege-
zegd door ADRA Nederland. Door kunst te 
kopen helpt u mee de mensen in Burkina Faso 
een beter bestaan te geven.  7

Historische dag  
voor IKN
Voor IKN was 14 maart een historische dag. 
Bij notariskantoor ‘Bieringa’ tekenden IKN-
voorzitter Carl W.A. Betram en Magda J. Trian-
tos-van Kooij voor de aankoop van een nieuw 
bedrijfspand aan de Dubbelweg 23 in Zwijnd-
recht. IKN heeft de laatste jaren een stabiele 
organisatie opgebouwd, waardoor de bank en 
een aantal privépersonen een lening wilden 
verstrekken. Door de aankoop van het pand 
gaan nu de huisvestigingskosten naar bene-
den. Het plan is het pand in tien jaar af te 
lossen, waardoor de kosten nog verder naar 
beneden zullen gaan. IKN dankt God voor 
zijn leiding en bedankt alle donateurs en 
sponsors, die IKN tot een stabiele organisatie 
hebben gemaakt.   7

Leden van de gemeente 
Huizen ontvingen iedereen in 
hun prachtige kleurrijke indi-
sche kledij en met een grote 
glimlach op hun gezichten. 
Het thema ‘maak je geen 
zorgen’ was de rode lijn door 
de dag. De dienst begon met 
een kennismakingsspel aan de 
hand van ieders sleutelbos, 
waarna men tijdens de samen-
zang van harte bekende liede-
ren zong. Ds. Wim Altink sprak 
mooi over het thema en 
belichtte dat de tekst, die uit de 
bergrede komt (Matteüs 6:34), 
in een context staat waarin 
mensen zich juist wel zorgen 
zouden moeten maken over 
hun relatie met God. ‘Maar,’ 
zei hij toen, ‘juist het verbon-
den zijn met God zorgt dat je 

je geen zorgen hoeft te maken.’  
Na de preek was er een reflexief 
moment waarin iedereen met 
diegene die naast hem zat kon 
praten over wat zijn of haar 
zorgen waren. Er was een 
prachtige omlijsting met 
diverse muziekstukken. Kort 
voor de pauze lichtten de kids 
van de kindersabbatschool op 
een aantrekklijke wijze het 
thema toe. In de middag waren 
er twee indringende getuige-
nissen en sloot de districts-
voorzitter ds. Rob de Raad af 
met een vesper. Hij belichtte 
daarin dat het niet altijd 
makkelijk is je geen zorgen te 
maken. De dag werd besloten 
met een heerlijke party met 
lekkere snacks. Velen hadden 
een voldaan gevoel.   7

districtsdag midden nederland

Maak je geen zorgen
op sabbat 10 maart vierden de gemeenten in midden nederland samen hun 

geloof. vanaf 10 uur terwijl de muziek van de band uit huis ter heide 

speelde, stroomden vierhonderd leden met hun vrienden het kultuurhus de 

breehoek in scherpenzeel binnen. 

Zang en muziek tijdens de districtsdag

9
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Drie concerten Vejlefjordkoor 
uit Denemarken
op 4 en 5 mei geeft het jeugdkoor van de vejlefjordskolen uit dene-

marken een drietal concerten in nederland. u bent van harte uitgeno-

digd om bij deze concerten aanwezig te zijn.

Nieuws

sabbatschool, die om 10.00 
uur aanvangt, als tijdens de 
eredienst, die om 11.00 uur 
aanvangt, zullen zij enkele 
liederen ten gehore bren-
gen.
Op de avond van sabbat 5 
mei komt organiseert de 
gemeente Gouda een 
concert. Dit concert wordt 
gehouden in kerkgebouw 
“De Oostpoort”, Aderpol-
derweg 21, 2807 KL Gouda. 

Het concert begint om 
19.30 uur. Na het concert, 
dat ongeveer anderhalf uur 
zal duren, is er gelegenheid 
om na te praten onder het 
genot van een kopje koffie 
of thee. 
De toegang tot deze concer-
ten is gratis. Soms zal er (na 
afloop) een collecte worden 
gehouden om te kosten te 
dekken.  
Voor aanvullende informa-
tie over de concerten zie 
www.leiden.adventist.nl.  7

Het eerste concert wordt 
gegeven op 4 mei op 
Vredenoord, Pr. Alexander-
weg 2-4, Huis ter Heide. De 
aanvang is om 19.15 uur.

Het tweede concert wordt 
gegeven op 5 mei in Voor-
schoten (gemeente Leiden), 
Jan Evertsenlaan 2, Voor-
schoten. Zowel tijdens de 

Happy birthday!
het volgende bericht stond in de Zeister courant: “mevrouw e.d. cane 

tuppen-bull bereikte zaterdag 3 maart de leeftijd van 100 jaar. maan-

dag vierde ze haar eeuwfeest in huize vredenoord, met gebak voor 

alle medebewoners.

Mevrouw Cane Tuppen verliet haar geboorteland Engeland 
20 jaar geleden. Ze trok in bij haar enige dochter en haar 
Hollandse schoonzoon, in Woudenberg.  Toen probeerde ze 
Nederlands te leren en dat koste moeite, vertelt haar schoon-
zoon. Inmiddels heeft ze wat geheugenproblemen en is ze 
alleen de Engelse taal nog machtig.  
Mevrouw is van huis uit verpleegkundige. Zij runde met haar 
echtgenoot een verpleeghuis.Die overleed jong, toen hun 
enige kind 18 maanden oud was. Moeder besloot thuis te zijn 
voor haar dochter, en verdiende de kost met het verhuren van 
kamers aan ouderen. Ook kocht ze bouwvallige huizen, en 

knapte die eigenhandig op, om zich zo een inkomen te 
verschaffen. Mevrouw is adventist, dochter Paula trouwde 
meer dan 40 jaar geleden met de predikant van de adven-
tistenkerk in Amersfoort. Om te voorkomen dat ze 
eenzaam zou worden, volgde mevrouw haar dochter. In de 
praktijk voelde mevrouw zich toch vaak alleen aangezien 
dochter en schoonzoon werkten. Gelukkig kon ze toen 
terecht in Vredenoord, een woonzorgcentrum van de 
adventisten. Dit keer volgde dochter Paula haar moeder. 
Paula Koeweiden werd directeur van Vredenoord. ‘‘Best 
bijzonder. Ik had niks met de zorg, terwijl mijn moeder in 
die sector werkzaam was. En nu zijn we hier op een bijzon-
dere manier samen.’’

Foto: the lord mayor of Zeist feliciteert de 100-jarige mevrouw 
E.D. Cane Tuppen-Bull. Op de achtergrond dochter Paula en 
schoonzoon Jan Koeweiden.  7
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door Henk Koning

laat de klokken luiden
allereerst voor ds. adelin vermeulen en jeannine bormans die op 7 

maart hun gouden bruiloft vierden. adelin is een echte gentenaar die 

via zijn schoolvriend, gilbert snauwaert, het evangelie leerde kennen. 

jeannine is een van de twee ‘prinsessen’ die de kleine gemeente van 

vilvoorde toen rijk was.

Deze gemeente is later 
verhuisd naar Mechelen. 
Na enkele jaren zijn beroep 
te hebben uitgeoefend is 
Adelin met zijn gezin naar 
de theologische faculteit in 
het Franse Collonges-sous-
Salève gegaan. Mechelen 
heeft Jeannine teruggekre-
gen omdat Adelin deze 

inzet van de jubilarissen. 
Ook hun inbreng in het 
jeugdwerk, zowel lokaal als 
tijdens de zomerkampen, 
moet vermeld worden. Veel 
dank hiervoor.

De klokken beierden ook in 
Hasselt, de hoofdstad van 
Limburg. Na de actieve (!) 
op rust stelling van Adelin, 
is ds. Hubert Jeurissen 
enkele jaren de nestor van 
het pastoraal korps in 
België geweest. Ook hij 
heeft een ‘dikke 40 jaar’ 
diverse Belgische gemeen-
ten bediend, waaronder en 
voornamelijk tot tweemaal 
toe Hasselt en Gent. Sinds 
1 januari 2012 zijn Hubert 
en zijn echtgenote Josiane 
met pensioen gegaan. Met 
ook hier het predicaat 

gemeente heeft bediend. 
Brugge, Oostende, de 
adventgemeente in de 
Westhoek – De Panne en 
Ieper - maar ook Gent en 
een paar andere gemeenten 
hebben vele jaren kunnen 
genieten van de bezielende 

‘actief’. Zo blijft hij ds. Iwan 
Voerman gidsen en zijn 
Franse taal bijspijkeren in 
Luik, waar hij  voorlopig 
waarnemend predikant en 
raadsheer blijft. 
Mag de Heer deze twee 
echtparen en hun kinderen 
zegen en blijdschap 
geven. 7

Webwinkel 
Servicecentrum 
geopend
Sinds 28 maart 2012, is onze webwinkel beschikbaar via 

www.adventist.nl. Aan de linkerkant van de opstartpa-

gina van de Adventsite, onder het kopje ‘Multimedia’, 

staat de link naar de webwinkel.

Ons complete Nederlandstalige assortiment en een klein 

gedeelte Engelstalige boeken zijn nu via de webwinkel 

online te bestellen. Ook de betaling kan vanaf nu geheel 

digitaal. Zodra de betaling gedaan is, wordt de bestel-

ling doorgemaild. De orderkosten komen voor online 

bestelde en betaalde boeken te vervallen.

Het kost gemiddeld 4 werkdagen om de bestelde boeken 

aan u te leveren.

Wij zijn heel blij met deze ontwikkeling en gaan er vanuit 

u nog efficiënter van dienst te kunnen zijn.

Joanne Balk, Servicecentrum

Echtpaar Vermeulen: Opkijkend naar wat volgt.

Hubert en Josiane  Jeurissen.
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Nieuws uit de Wereldkerk

Newbold College 
heeft nieuwe 
academische 
partner

Newbold College, het 
belangrijkste instituut voor 
hoger onderwijs van de 
Adventkerk in Noordwest 
Europa, heeft de laatste 
jaren heel wat uitdagingen 
moeten trotseren. Zo werd 
o.a. de relatie met de 
Universiteit van Wales 
beëindigd en moest 
Newbold dus op zoek naar 
een nieuwe academische 
partner om officiële erken-
ning te garanderen voor de 
graden die aan studenten 
worden uitgereikt.
De nieuwe partner is nu 
gevonden en na intensieve 
besprekingen kon op 28 
maart een overeenkomst 
worden getekend met de 
Universiteit van Winches-
ter. Dit biedt niet alleen de 
mogelijkheid aan Newbold 
om erkende diploma’s en 
graden te verlenen, maar 
maakt het ook mogelijk 
voor Britse studenten om 
studiefinanciering te 
verkrijgen. De Universiteit 
van Winchester beoordeelt 
de vakken die Newbold 
aanbiedt op hun acade-
misch kwaliteit, zonder zich 
te bemoeien met de theolo-
gische inhoud. De Universi-
teit van Winchester ligt op 
een afstand van circa 60 
kilometer ten zuidwesten 
van Newbold. Het is een 
van oorsprong christelijk 
instituut dat in 1840 werd 
gesticht.  7

Op 24 maart was Wilson in 
Brazilië waar hij actief deel-
nam aan de massale 
verspreiding van de 
verkorte versie van ‘De 
Grote Strijd. Op die dag 
werden in de miljoenen-
stad Sao Paulo vier miljoen 
exemplaren van deze 

Wilson op reis
in de eerste weken van maart bezocht ted n.c. wilson, de voorzitter van de adventistische wereld-

kerk, een tiental landen in afrika. hij werkte daar een druk programma af, waarbij bezoeken aan 

adventistische instellingen, massabijeenkomsten van vele duizenden kerkleden en het bezoeken van 

regeringshoofden in een aantal landen een belangrijk deel van zijn tijd vroegen. ook legde hij in 

burundi de eerste steen van een nieuw hoofdkantoor voor de kerk in dit land, dat niet minder dan 

veertien verdiepingen moet gaan tellen.

bekende publicatie van 
Ellen G. White gratis uitge-
deeld.
Tussen deze twee reizen 
door had Wilson de tijd 
genomen om drie dagen 
door te brengen met leiders 
van de Frans-Belgische 
Unie in het Franse Lyon en 

om op de campus van de 
Collonges Universiteit 
(Frankrijk) op sabbatmid-
dag 17 maart een grote 
aantal mensen toe te spre-
ken die vanuit de wijde 
omgeving van de universi-
teit waren gekomen om 
naar hem te luisteren. 
Tijdens de twee dagen die 
Wilson doorbracht met de 
leiders van de Frans-Belgi-
sche Unie was er uitgebreid 
tijd voor het beantwoorden 
van actuele vragen van de 
aanwezigen. Wilson gaf, 
voordat hij weer vertrok, te 
kennen dat zijn bezoek 
hem had geholpen een 
beter begrip te hebben van 
de vele uitdagingen van de 
kerk in West-Europa.  7

Ted N.C. Wilson, de voorzitter van de Generale Conferentie (derde van rechts). Links naast hem 
Bruno Vertallier, de  voorzitter van Euro-Afrika Divisie. Samen met de voorzitters van de Frans-Belgi-
sche Unie (tweede van rechts) en de voorzitters van de drie conferenties.
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door Reinder Bruinsma

dominicaanse republiek

ADRA traint buschauffeurs
gewoonlijk associëren we adra – de adventistische organisatie voor ontwikke-

lingshulp en hulp bij rampen – met projecten in de sfeer van voedseldistributie, het 

slaan van waterputten en het geven van gezondheidsvoorlichting. in de domini-

caanse republiek (ten westen van haiti) is adra nu gestart met een heel ander 

soort project. de organisatie heeft een overeenkomst gesloten met de overheid 

voor een omvangrijk project dat zich richt op het personeel van het openbaar 

vervoer in het land.

De Dominicaanse Republiek ziet 
zich geconfronteerd met drama-
tisch veel verkeersongelukken 
waarbij voertuigen van het open-
baar vervoer betrokken zijn. Ook 
laat de wijze waarop het perso-
neel met de klanten omgaat veel 
te wensen over. Daarnaast zijn er 
veel zorgen over de belabberde 
rijstijl en de persoonlijke omstan-
digheden van veel personeelsle-
den.
ADRA zal, met gebruikmaking 
van honderden vrijwilligers 
(voornamelijk jonge leden van de 
Adventkerk) cursussen organise-
ren waarbij onderwerpen als 

omgangsvormen met het publiek, 
een milieuvriendelijker rijstijl, 
beter technisch onderhoud van 
de voertuigen en een beter beheer 
van de persoonlijke financiën op 
de agenda staan. 
Het is de vierde keer in de afgelo-
pen drie jaar dat ADRA in samen-
werking met de overheid van de 
Dominicaanse Republiek een 
sociaal probleem aanpakt. De 
plaatselijke ADRA-organisatie 
heeft haar basis in de Adventkerk, 
die in dit land bijna 300.000 
leden heeft – wat neerkomt op 
één adventist op elke 35 inwo-
ners.  7

inzegening van 
vrouwen blijft 
gemoederen bezig 
houden
De problematiek van de inzege-
ning van vrouwen blijft de adven-
tistische gemoederen in de 
Verenigde Staten bezighouden. 
Nadat een paar maanden geleden 
de Noord-Amerikaanse regio van 
de kerk zich gedwongen zag om 
weer in de pas te gaan lopen met 
de Generale Conferentie (het 
hoogste gezag in de wereldkerk), 
komen er nu reacties van protest 
van een aantal unies.

De doorgaans nogal behoudende 
Southern Union (die een deel van het 
zuiden van de VS beslaat) maakte op 29 
maart bekend dat vrouwen een belang-
rijke rol hebben in de kerk. Maar waar 
het op inzegening aankomt, wil men 
niet vooruit lopen op wat de wereld-
kerk besluit. Een drietal andere unies 
(Mid-America Union, Pacific Union en 
Columbia Union) hebben inmiddels 
een ander geluid laten horen, en 
hebben laten weten dat zij de inzege-
ning van vrouwelijke predikanten 
voluit aanvaarden. Daarbij gaat de 
Southeastern California Conference 
het verst, met hun recente beslissing 
om voortaan bij inzegening geen 
onderscheid naar geslacht meer toe te 
passen.

Het belangrijkste element in deze 
ontwikkeling is wellicht dat daarmee 
een steeds grotere druk wordt gelegd op 
de bestuurders van de wereldkerk om 
eindelijk de ongelijkheid in  behande-
ling van mannen en vrouwen weg te 
nemen. Een internationale studiecom-
missie moet advies uitbrengen aan het 
bestuur van de wereldkerk.  7

De voorzitter van ADRA-Dominicaanse Republiek (links) en de directeur van het 
nationale openbaar vervoersnetwerk  tekenden op 13 maart de overeenkomst.
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Extra Nieuws

belgisch-luxemburgse Federatie

Wat kunnen cijfers vertellen? 
bij het begin van een nieuw jaar wordt gewoonlijk een balans opge-

maakt. het secretariaat van de belgisch-luxemburgse Federatie heeft 

dit ook gedaan voor wat de groei van het ledenbestand betreft. op 

1 januari 2011 telde de Federatie 2.056 leden. twaalf maanden later 

waren dit er 2.159. een groei van 103 kerklidmaten, een toename van 

5%. hierbij horen de 46 personen die in 2011 zijn gedoopt. jacques 

rase, de secretaris, stelt: “dit is hoopvol voor de toekomst van onze 

kerk als we bedenken dat meer dan de helft van de nieuwgedoopten 

jonger is dan 30 jaar.” 

Het verslag van de penning-
meester, Christian Sabot, is 
ook positief, vooral als men 
rekening houdt met de 
economische crisis die 
Europa in de ban houdt. 
“Sinds 2006 stijgen de tien-
den in de Federatie gestaag. 
In 2011 zijn deze zelfs met 
8% gestegen in vergelijking 
met 2010. Ze bedroegen 
1.266.744 euro, hetzij 
92.390 euro meer. In 2006 
ontving de Federatie  
953.485 euro aan tienden. 
Als we deze cijfers vergelij-
ken met die van 2011 note-
ren we een stijging van 
33%.”
In diezelfde periode van 
2006 tot 2011 zijn er vijf 
gemeenten of groepen 
bijgekomen. Het totaal is 
nu 31 met 2.159 leden. In 
2006 waren het er 1.880. 
Niet alle gemeenten 
hebben een stijging van de 

tienden genoteerd. Slechts 
bij 16 is dit het geval. De 
andere gemeenten kennen 
een status-quo of een 
achteruitgang. Dit feno-
meen is in het algemeen te 
wijten aan het verloop van 
de leden in de gemeenten 
sinds 2006. Een niet onbe-
langrijk deel van de leden 
stapt over naar een nieuw 
georganiseerde gemeente of 
groep. 

Alles kan steeds beter en dit 
moet ook. Anderzijds is er 
een goede reden en plaats 
voor dankbaarheid, want 
er is niet alleen maar een 
economische crisis die het 
christelijke westen treft. 
Wat kunnen cijfers vertel-
len en wanneer kunnen zij 
aantonen dat de verhou-
ding met de Heer alsook 
met de medemens goed 
zit?   7

Europese subsidies 
Nederlandse creatieve 
evangelisatie-initiatieven 
de trans-europese divisie, waaronder de nederlandse 

adventkerk valt, had voor 2012  26.000 euro te verdelen 

onder creatieve evangelisatie-initiatieven. daarvan is 

bijna 40% toegewezen aan drie projecten in nederland. 

Het gaat om de volgende projecten:

‘health adventure’

Een project voor algemeen welbevinden op basis 
van de bijbels-adventistische leefwijze, waarvoor 
op dit moment enkele coaches getraind worden in 
een pilot project. Isis Dijkstra en Tabitha Dingjan 
werken dit plan uit en hopen na evaluatie ‘Health 
Adventure’ op verschillende plaatsen in Nederland 
te kunnen uitrollen. 

‘male adventure’

Een project dat alleen nog op papier bestaat bij 
enkele personen in Heerlen. Het voorziet in een 
laagdrempelige manier om door middel van een 
survivalachtig programma bijbelse thema’s ter 
sprake te brengen onder (mannelijke) vrienden.

‘omgekeerde graffiti’

Een ludiek plan uit de gemeente Apeldoorn, om 
vervuilde stoepen en muren zodanig te schonen, 
dat er een tot nadenken stemmende boodschap 
achterblijft.  7

Singles opgelet!
Sinds kort is er in Engeland een website gelanceerd speci-
aal voor singles uit de Kerk der Zevende-dags Adventisten. 
Anthony Nxumalo, een Britse Adventist, wil graag singles 
in Europa met elkaar in contact brengen. Dit initiatief 
wordt ondersteund door de Britse Unie. Nieuwsgierig 
geworden? Neem dan eens een kijkje op:  
www.singleseventhdayadventists.com

Let op: Het is natuurlijk niet de bedoeling dat straks al 
onze singles naar het buitenland verhuizen!

3  Madelon Comvalius, Internationaal Gezinspastoraat
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Werken of goeddoen
De reactie van br. Dingjan op het ‘onbegrip’ van 
de reagerende adventgemeenschap lijkt een vlag 
die de lading maar niet wil bedekken en vrolijk 
wappert in de wind.
Ik denk dan ook niet dat hier sprake is van onbe-
grip (zoals br. Dingjan stelt), maar meer een inter-
pretatieverschil van begrippen als ‘werken op 
sabbat’ en ‘goeddoen’.
Br. Dingjan tracht in het artikel in Advent 3 het 
begrip ‘werk’ te verruimen met een veelheid van 
betekenissen en de genezingen van Jezus op de 
sabbat als niet URGENT voor te stellen.
Voorts definieert hij het begrip ‘goeddoen’.
Een redelijke vraag is m.i. kunnen de helpers (en 
br. Dingjan) beamen dat dit ‘opknappen’ op 
sabbat geheel gespeend was van elk eigenbelang? 
Of was het alleen ‘hoofdzakelijk’ niet uit eigenbe-
lang? Hebben ze ook overwogen hoe andersden-
kenden hun actie in relatie tot het houden van 
de sabbat kunnen interpreteren? Of is dat van 
ondergeschikt belang?
Het werken c.q. goeddoen van Jezus op de sabbat 
wees op urgente wijze naar de Godheid, als 
Levensgever, Genezer en Schepper. Wat de os 
betreft, we halen hem er (op sabbat) pas uit als 
blijkt dat hij dat zelf niet kan, op andere (warme) 
dagen duiken we er direct bij in. Het opknappen 
van een kinderboerderij heeft m.i. noch enige 
urgentie, noch wijst het naar de Godheid. Het 
wijst er uitsluitend op dat wij (als Gods kerk) 
bereid zijn te ‘helpen’. Vele organisaties doen dat, 
maar houden echter geen sabbat.
Niet elk ‘helpen’ op de sabbat is goed. Het doel 
van de sabbat is het gedenken van een zeer 

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)

heilige liefhebbende Godheid, dus te wijzen naar God 
en niet naar onze hulpvaardigheid. 
Leden van Gods kerk dienen hier (zeer) zorgvuldig 
(onder gebed) mee om te gaan, want het is een van de 
belangrijkste kenmerken die Gods kerk onderscheidt 
van alle andere,  hier mag geen ruimte zijn voor misver-
stand.

3 Hoogeveen, Barry Overdijk

Reactie 
Hier speelde geen eigenbelang, aangezien niemand van 
de betrokkenen deze kinderboerderij ooit met zijn/haar 
kinderen bezoekt. Het enige echte belang was, dat zij 
hun atheïstische en onkerkelijke vrienden wilden 
betrekken bij een gezamenlijke ‘goeddoenactiviteit’, 
om hen kennis te laten maken met de kerkelijke vrien-
denkring. Zij hebben hen hiermee kunnen aanspreken 
en hebben er goede gesprekken en vervolgcontacten 
aan overgehouden.
Zou het overigens niet zo kunnen zijn, omdat God de 
ultieme goede is, dat ieder goeddoen naar hem 
verwijst? En zouden we daarom als eerbewijs aan hem 
niet juist op sabbat moeten goeddoen?
Laten we, zoals Barry Overdijk ook stelt, ons over deze 
zaak biddend blijven buigen, en oprecht zoeken naar 
de betekenis van Jezus’ voorbeeld. Misschien kan de 
sabbat door deze invulling wel een veel krachtiger 
getuigenis worden dan we ooit gedroomd hadden!

3 Rudy Dingjan
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DEVENTER IS EEN GEZEllIGE HANZESTAD, MET EEN lEUK CENTRUM. IK 

BEN oP WEG NAAR lyDIA lIJKENDIJK. ZE HEEFT INGESTEMD MET HET 

INTERVIEW, HoEWEl ZIJ lIEVER ZElF INTERVIEWS AFNEEMT. ‘DAN HoUD 

JE TENMINSTE DE CoNTRolE oVER HET GESPREK.’ 

ijn grootste passie is mijn kind. Mijn werk 

de op één na grootste: ik ben schrijver.

Ik houd van muziek, boeken, ben lid van 

een echte band (gemixt repertoire: soul, 

rock, eigen nummers). Daar zit ik in met 

vijf mannen. We treden regelmatig op, 

tussen de schuifdeuren maar ook op grote podia. Een heel 

andere wereld. Daar moest ik aan wennen. Verder houd ik 

van zwemmen en ook van niks doen. Dat 

kan ik allebei heel goed. Als er tenminste 

geen calvinistisch stemmetje in mijn hoofd 

gaat zeuren dat ik aan het werk moet . . . 

Moeder-zijn en werk  
Ik combineer het moeder-zijn met mijn 

werk. Bij mij draait alles om mijn kind. De 

rest plooi ik er omheen. Ik heb maar één 

kind. Bij haar geboorte dacht ik: ‘Zo, die is 

van mij!’ Pien lijkt opzettend op mij. Daar 

kun je niet omheen.

Ik wilde graag journalist worden, maar ben 

toch rechten gaan doen. En zodra mijn 

studie af was, werd ik leerling-journalist bij 

een krant. Journalistiek heb ik in de prak-

tijk geleerd. Ik liep stage op de religie-

redactie. Ben ook nog even in Kaapstad (Zuid-Afrika) 

geweest.

Ik werk zoals bij mij past en haal daar energie uit. Maar het 

zelfstandig ondernemerschap kost ook energie. Het geeft 

veel vrijheid en ruimte voor creativiteit, maar er moet wel 

gewoon brood op de plank komen. Ik vind het fijn dat ik 

tevreden klanten heb voor wie ik mooie teksten mag 

maken. Trots ben ik daar niet op, eerder dankbaar. Wel ben ik trots op 

mijn kind. Zij en ik hebben een heel prettig en gezellig leven samen.

schrijftrainingen  Een van de activiteiten die ik ontplooi, is 

het geven van schrijftrainingen. Ik merkte dat er behoefte aan was bij 

mijn klanten. Toen heb ik een cursus ontwikkeld. Ik vind het ook leuk 

om voor de klas te staan. Ik gun deelnemers dat ze schrijven leuk 

leren vinden, er plezier in hebben. Dan gaan ze het ook vanzelf beter 

doen.

In een vervolgcursus 

besteed ik aandacht 

aan bloggen en het 

maken van inter-

views. Zo’n cursus 

bestaat uit theorie en 

praktijk. Vooral dat 

laatste. Schrijven leer 

je niet door erover te 

praten, je moet het 

doen.

Het is een onder-

schatte vaardigheid 

waar je veel plezier 

van kunt hebben als 

je die ontwikkelt. Je 

moet zorgen dat je je lezers boeit. Zorgvuldig Nederlands. Goed 

bedenken wat je op papier wilt zetten.

inspiratie  Heb je inspiratie nodig om te schrijven? Een grappige 

vraag! Inspiratie komt niet uit de lucht vallen. Inspiratie opdoen, daar 

zijn technieken voor. Je kunt het leren. Zaken die mij uit zichzelf 

inspireren: mijn vrienden, mijn kind, boeken, politiek, muziek 

M

3   lydia lijkendijk (1967). dochter van een dominee. die hoedanigheid kleeft aan mij. vroeger werd ik er veel op aange-
sproken. daar kom je nooit meer los van. ik ben de moeder van pien, het leukste meisje van de wereld. ik ben lid van de 
adventgemeente Meppel. 

“TIJDENS EEN 
burnout HEB 
IK GoD BETER 
lEREN 
KENNEN”
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Cees van der Ploeg

Ik voel dat 
iemand zich 
ermee bemoeit 
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nog heel ver weg, maar ik sluit niet uit dat ik dan 

naar Zweden ga verhuizen. 

Ik heb elke dag wel sabbat, die loopt door de hele 

week heen. Hoe ik de sabbat dan beleef? Ik ga 

rustig op sabbat naar een concert, maar ik doe 

geen boodschappen. Ik sla de kerk over, als ik er 

zin in heb. Gewoon soms om de stilte thuis of 

buiten in de natuur. Ik ben individualistisch. Ik ga 

niet naar de kerk voor de gemeenschap, maar 

weer wel voor goede vrienden. En af en toe ben ik 

heel teleurgesteld in de eredienst. Ik probeer 

dingen te zoeken die mij aanspreken: goed orgel-

spel en een goed voorbereide preek. Religie mag 

moeite kosten, ik hoef geen hapklare, laagdrem-

pelige brokken. Ik heb liever iets om op te 

kauwen. 

interviews  Het feit dat ik nu aan de andere 

kant van de tafel zit, geïnterviewd word, vind ik 

niks. omdat ik graag zelf de controle heb. Je kent 

mijn aarzeling. Ik ben wel eens eerder geïnterviewd. Dat kwam 

gewoon niet goed. Ik heb heel veel leuke interviews gedaan. 

Mensen ontmoet als de minister-president Ruud lubbers en 

toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Peter Kooijmans, van 

wie ik les heb gehad aan de universiteit. Toen hij mij zag staan met 

mijn bloknootje in mijn hand, schrok hij. Hij had in mij een succesvolle 

jurist gezien en dat had toch anders uitgepakt. Hij hoopte dat ik snel van 

mijn dwaling terug zou keren,

Het meest opmerkelijke interview had ik met een van de directeuren van 

AFAS, een onderneming op het gebied van software. Hij vroeg aan het 

eind van het gesprek hoe het met mijn bedrijf ging. Toen ik positief 

antwoordde zei hij: ‘Dat is de zegen van de Heer.’

Als ik ooit mijn leven opnieuw zou kunnen beginnen, zou ik weer schrijver 

willen worden, maar wel een andere aanlooproute nemen. 

Familie  Je bent de schoonzus van de voorzitter van de Nederlandse 

Unie. Hoe werkt dat in de familie? Heel gezellig. Ik probeer hem wel eens 

advies te geven. Maar ik heb de indruk dat hij gewoon zijn eigen plan 

trekt, zoals dat ook hoort. Kortom: hij is gewoon mijn zwager. Gelukkig 

houdt hij van dezelfde grapjes als wij. Pien zegt dan: ‘Jullie zijn allemaal 

gek.’ En dat is inclusief Wim, haha. ondertussen vindt ze het wel leuk dat 

we niet zo aangeharkt zijn. Toen haar vader onlangs promoveerde, 

verkoos ze het niet voorin de zaal bij papa’s familie te zitten, maar bij ons. 

op de vraag waarom antwoordde ze: ‘Ik zit liever bij de rebellen.’

Wat ik mijn dochter wil meegeven in het leven? Uhm… Ik heb eerder het 

idee dat zij mij opvoedt dan ik haar. Zij is heel prettig om om mij heen te 

hebben; een echte lijkendijk. Totaal relaxed, lief en geen zorgen. Ik hoef 

haar niet veel meer mee te geven. Het zit er eigenlijk allemaal al in. Ik zou 

wel willen dat zij het maximale eruit zou halen met het oog op het school-

diploma. Zij gaat voor de gezelligheid naar school, niet voor de resultaten. 

Dat was bij mij thuis vroeger anders: veel vrijheid, maar er moest wel 

gescoord worden. Nu ben ik blij met elke 5,5 die ze meebrengt.  7

natuurlijk, een gesprekje bij de bakker, eigenlijk elk wolkje dat 

langs drijft. Ik voel me geïnspireerd door God, ook in mijn werk. 

Ik voel dat Iemand zich ermee bemoeit. Zo is het wel!

God is voor mij heel belangrijk. God woonde bij ons in huis, zeg 

maar. Hij maakte deel uit van ons gezin. En toch heb ik pas een 

paar jaar geleden geleerd hoe belangrijk God is. Tijdens een 

burnout heb ik hem beter leren kennen. Wat hij echt voor een 

mens kan betekenen. Ik moet zeggen: tot mijn verbazing. Mijn 

geloof is wel richtingbepalend voor mij. En ik probeer op mijn 

eigen manier hieraan invulling te geven. 

vroeger thuis  Wij hadden vroeger een liberaal gezin. 

Veel ruimte was er thuis voor wat je zelf vond. Veel coulance. 

Eigenlijk heel luthers: veel vrijheid, veel ruimte. Wel vaste 

regels: bepaalde dingen deden we niet en de viering van de 

sabbat stond centraal. We woonden in een huis vol met 

boeken, vol woorden. Ik had als nakomertje alleen maar 

welbespraakte, volwassen mensen om me heen. Voor mij was 

dit een heel prettig klimaat om in te leven. Het heeft ook 

nadelen. Ik blijf áltijd het kleine zusje. 

Ik kijk eigenlijk geen televisie. Soms Pauw en Witteman. Ik ben 

wel gecharmeerd van de formule. Ze doen goede interviews en 

ze weten te prikkelen. Ik kijk wel naar Wallander (een Zweedse 

televisieserie gebaseerd op de serie detectiveromans van 

Henning Mankell over de politie-inspecteur Kurt Wallander). 

Ik heb jarenlang Zweeds gestudeerd. Ik vind het leuk om de 

ondertiteling uit te zetten en het te verstaan. Mijn pensioen is 

op bezoek bij lydia lijkendijk

“SCHRIJVEN lEER JE 
NIET DooR ERoVER 
TE praten, JE MoET 
HET doen”
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door Douwe BoersmaKunst in de kerk

In de adventgemeente leeuwarden is Douwe Boersma bekend vanwege zijn creatieve 

kunstwerken, die hij meestal maakt uit waardeloos materiaal. Zij beogen niet noodzake-

lijkerwijs mooi te zijn, maar symboliseren veelal bijbelse dan wel 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.

thema
En niemand kan ze uit mijn hand roven 
N.a.v. Johannes 10: 28-29 -  ‘Ik geef ze eeuwig 
leven: ze zullen nooit verloren gaan en 
niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn 
Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, 
niemand kan het uit de hand van mijn Vader 
roven, en de Vader en ik zijn één.’

materiaal
Staal, steen en roestvrij staal

hoogte
ca. 2,5 m.

jaartal
1997

De driehoekige vorm verwijst naar de 
drie-eenheid van God. Hij is gesmeed in 
de ronding van een hand en staat 
symbool voor de hand van God. De 
verschillend gevormde stenen zijn 
mensen en laten hun verscheidenheid 
zien, terwijl ze in de ‘Hand van God’ 
liggen. De R.V.S. leidingen symboliseren 
de beschermende geest van God. Dit is 
mijn beleving van deze tekst.
Soms maak ik kleinere en varianten op dit 
werkstuk. Ter vertroosting en bemoedi-
ging bij o.a. zieken. 

Ik spreek de hoop uit dat een ieder zich 
geborgen mag voelen in zijn hand, in 
welke situatie hij/zij ook mag verkeren.  7
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Kids, scouts en jongeren Erwin Breure / Sandra Zeij

Op sabbat 31 maart werd in de gemeente Utrecht voor de 
derde keer een kinderopwekkingsdienst gehouden. Op 
pakkende wijze werd het verhaal over Jona verteld, uitge-
beeld en gezongen. De hele kerk gooide spullen overboord. 
Uit een bloempot groeide een boom en uit het doopfont 
verscheen een levensgrote walvis die confetti spoot! Iedereen 

zong en deed heel actief mee. Op www.7da.org staan de lied-
jes en zijn foto’s te zien.
De kinderen, de gemeente Utrecht en de vele bezoekers 
kijken terug op een fantastische en gezegende dienst voor 
kinderen. Na Noach, David en Jona, wie komt er volgend jaar 
naar de gemeente Utrecht?  7

Kidsmeeting in Spijkenisse
Sabbat 17 maart was het zover...  onze eerste kidsmeeting. 
Spijkenisse is de laatste jaren gezegend met veel kinderen 
en daarom is er een middagprogramma georganiseerd  
voor de kinderen in de leeftijd van 1 – 8 jaar. Het thema  
en daar bijbehorende themalied van het  programma was 
Daniël in de leeuwenkuil. Met hulp van een groep enthou-
siaste moeders  begon het programma met een songservice 
van vrolijke bijbelse kinderliedjes die opgevolgd werden 
met het spannende verhaal van Daniël in de leeuwenkuil. 
Vervolgens gingen de kinderen  knutselen en ter afsluiting 
gezamenlijk pannenkoeken eten. Al met al een geslaagde 
Kidsmeeting en zeker voor herhaling vatbaar.  7

Kinderopwekkingsdienst Utrecht
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KUNSTTENTOONSTELLING
EN -VEILING VOOR ADRA

ADRES:
	 AMERSFOORTSEWEG 18

	 3712 BC, HUIS TER HEIDE

DOEL:
	 LEVENS VERBETEREN
	 VAN INWONERS
	 IN 30 DORPEN
	 IN BURKINA FASO

24 JUNI 2012

TENTOONSTELLING 
VAN 10.30-13.45

VEILING VANAF 
14.00

Mike Tucker leidt het predikantenteam van de bijna tweeduizend leden 

tellende adventistengemeente in Arlington, in de Amerikaanse staat 

Texas. Sinds 2004 is Mike ook nauw verbonden met Faith for Today, een 

adventistische televisieorganisatie die o.a. wekelijks de kerkdiensten in 

zijn gemeente uitzendt. Met zijn vrouw houdt Mike verder overal in de VS 

seminars over het versterken van je huwelijksrelatie. Hij heeft daarnaast 

een aantal boeken geschreven.

De Openbaring van Jezus is een bijzonder boek. Tucker schreef het, omdat 

hij vanaf zijn kinderjaren bang werd zodra hij in het laatste bijbelboek 

begon te lezen. Een aantal jaren geleden ging hij zich er echter intens in 

verdiepen. In dit boek vertelt hij over wat hij daarbij ontdekte. Hij ging 

begrijpen dat je helemaal geen angst hoeft te hebben voor wat je in dat 

laatste deel van de Bijbel wordt verteld. Voorwaarde is wel, dat je ontdekt 

dat Jezus de hoofdpersoon is, om wie alles draait. Dat is de boodschap die 

hij in dit boek helder en overtuigend aan de lezer doorgeeft.

Als je meer wilt weten over hoe de Openbaring van Jezus (Johannes) 

ook jouw geloof verder kan verdiepen, ga dan naar www.esda.adventist.nl 

voor een gratis internetcursus. 

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

www.adventist.nl

ISBN / EAN  978-94-90339-00-5
GEEN ANGST MEER BIJ HET LEZEN 
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1106004-118-cover Openbaring.indd   1
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Mike tucker

de openbaring 
van jezus 
(johannes)
geen angst meer bij het lezen van 
het laatste bijbelboek

ISBN/EAN  978-94-90339-005
groot formaat paperback, 160 blz.

Mike Tucker is de predikant van de bijna 2.000 leden tellende advent-
gemeente in Arlington (Texas, VS). Zijn preken worden wekelijks uitgezon-
den via het televisieprogramma Faith for Today.
Dit boek biedt geen ingewikkelde theologie en het probeert niet de details 
van alle symbolen die in de openbaring worden gebruikt uitvoerig te 
verklaren. Het gaat de schrijver in de eerste plaats om de boodschap van 
het laatste bijbelboek: Er is geen reden om bang te zijn voor toekomstige 
verschrikkingen. openbaring is juist een boek van hoop omdat het ons een 
uniek inzicht geeft in de liefde van Jezus Christus.

Bestellen via uw plaatselijke gemeente of rechtstreeks bij het servicecentrum van 

de Nederlandse Unie, Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis ter Heide.

1250

nieuw!  weer een nieuw boek in de nederlandse taal over het boek 

openbaring van de hand van een adventistische auteur

21

advent 04   2012

Diversen Tam Tam



Tot ziens

Gemeente utrecht
Zr. hanny van amstel (80)

Op 22 november is zr. Hanny van Amstel overleden 
te Utrecht. Zr. Van Amstel was jarenlang een zeer 
trouw en loyaal lid van de adventgemeente aan de 
Hamburgerstraat. Ze stond bekend om haar diaco-
nale vaardigheden. Ze had een oor, aandacht en 
liefde voor een ieder die op haar pad kwam. Op 15 
november 1953 is zij gedoopt en sindsdien heeft zij 
zich volledig toegewijd aan de 
Heer. De laatste jaren waren 
moeilijk voor haar en haar man, 
omdat hun woning op de nomi-
natie stond te worden afgebro-
ken in een buurt die haar zo 
dierbaar was en waar ze jaren-
lang maatschappelijk actief was. 
Tijdens de dienst op 29 novem-
ber aan de Woudenbergseweg in 
Zeist memoreerde ds. Jurriën den 
Hollander dat ten huize van de 
fam. Van Amstel jarenlang de 
buurtkinderen kwamen om hun 
fietsje te laten oppompen of 
repareren. Ook vertelde hij dat er 
diverse predikantgezinnen buren waren geweest van 
de fam. Van Amstel en allen een zeer goede band 
hadden met de familie. Wij vragen God om kracht 
voor br. Jan van Amstel, voor hun kinderen en klein-
kinderen.  7

Gemeente bon notisia
Zr. stella rosalia (63)

Op 15 januari is zr. Stella Rosalia overleden op 63 
jarige leeftijd. Zr. Rosalia was pas gedoopt bij Bon 
Notisia op 25 juni 2011. Een vriendelijke, goed-
lachse, vrolijke Antilliaanse zuster. Ze had een sterk 
geloof in de Heer en ondanks haar zwakke gezond-
heid kwam ze altijd in de kerk. Goede woorden 
werden over haar gezegd tijdens de dienst van 
Woord en Gebed die door ds. J. den Hollander werd 
geleid. We zullen haar missen. Moge God haar fami-
lie zegenen en kracht geven.  7

Gemeente den haag
Zr. neeltje vogels (88)

In de vroege ochtend van 3 februari is onze zuster 
ingeslapen en tot de rust van haar Heer ingegaan. 
Tijdens de afscheidsplechtigheid werden de 
aanwezigen bepaald bij de centrale tekst van 
Psalm 23 waar staat: ‘Want u bent bij mij’. Zr. 
Vogels leefde vanuit en met deze overtuiging! Ze 
werd in 1949 samen met haar echtgenoot br. 

Lavies gedoopt door br. Lank-
horst en werd lid van de 
gemeente Den Haag. Al vele 
jaren kwam zij niet meer in 
de gemeente, doordat ze 
moeilijk kon lopen en ook 
niet meer goed kon horen.
Zij was een vrouw die vooral 
leefde voor kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen. Deze 
zullen haar missen, maar 
mensen die overlijden zijn 
daarmee niet uit onze herin-
nering. Haar leven was een 
getuigenis van haar geloof. Ze 
heeft het niet makkelijk 

gehad maar haar Bijbel lag nooit ver bij haar 
vandaan en zij leefde vanuit haar geloof. Ze keek 
uit naar de komst van haar Heer en in die over-
tuiging gaf zij haar leven over aan God. Haar 
zekerheid was de tekst: ‘Ik heb de goede strijd 
gestreden en het geloof behouden.’ Neeltje, tot 
ziens!  7

 

Gemeente huis ter heide
Zr. christien van kempen (101)

In de nacht van vrijdag op sabbat 11 februari 
overleed op 101-jarige leeftijd zuster Christien 
van Kempen.
Zr. Van Kempen komt oorspronkelijk uit het 
voormalige Nederlands Indië. Uit het warme 
Indië naar het koude Nederland: Zandvoort aan 
de Brugstraat. Velen zullen haar kennen uit de 
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Tot ziens

adventgemeente Haarlem. Zij leefde een lang leven, 
waarin veel is gebeurd. Trouw is zij gebleven aan 
haar Heer en Heiland. De laatste jaren woonde zij in 
het woonzorgcentrum Vredenoord te Huis ter Heide. 
Op het laatst was zij een teer poppetje, maar tot het 
einde toe helder van geest.
Op donderdag 16 februari hebben wij haar ter ruste 
gelegd op de Algemene Begraafplaats in Nijkerk. De 
dienst van Woord en Gebed werd gehouden in de 
aula van uitvaartcentrum Yarden in Utrecht. Zr. Van 
Kempen had acht kinderen. Elk van de aanwezige 
kinderen had een aandeel in de dienst van Woord 
en Gebed. Ds. C. E. van der Ploeg ging voor en 
bracht woorden van troost aan de hand van Psalm 
23 en Johannes 14:1-6. Het komt aan op vertrou-
wen. Wij hopen onze zuster terug te zien op de 
Jongste Dag.  7

Gemeente haarlem
Zr. susanna van deursen-hagebout  (89)

Zij overleed op 29 november 2011. Zij is bijna 
negentig jaar geworden. 65 jaar is zij lidmaat 
geweest van de adventgemeente in Haarlem. Ook 
toen zij vanwege haar 
gezondheid de sabbats-
dienst met meer kon 
bezoeken, bleef zij haar 
trouwe betrokkenheid 
tonen. Zingen is haar lust 
en haar leven geweest en 
niet alleen in de kerk. In 
het dorp waar zij 
gewoond heeft kende 
men haar als leidster van 
het zangkoor “De 
Heemsteedse Mussen”. 
Vrijmoedig heeft zij van 
haar Adventgeloof 
getuigd... .“vol verwach-
ting bleef zij uitzien”. Haar wens dat de dienst van 
Woord en Gebed zou plaatsvinden in het kerkge-
bouw waar zij zo graag kwam, zelfs nog in een 
rolstoel, hebben wij kunnen vervullen. Zuster 
Froma-Taylor, als pastoraal werker en broeder Schui-
tevoerder, als ouderling, hebben samen de dienst 
geleid, zowel in de kerk als op de begraafplaats.  7

Gemeente hilversum
Zr. tinie van nieuwkerk-van der wal (72) 

Na vrij lange afwezigheid in de gemeente Hilversum, in 
verband met een zwakke gezondheid, mochten wij zr. 
van Nieuwkerk-van der Wal het afgelopen half jaar 
toch weer enkele keren in de dienst begroeten. Het was 
dan ook een schok voor de gemeente te vernemen dat 
zij op 27 februari was overleden. In september 1996 
werd zij samen met haar man gedoopt. Vijf jaar daarna 
werd zij weduwe, maar wist zich gesteund door een bij 
haar inwonende zoon en haar andere kinderen. In het 
vertrouwen haar weer te zien op de jongste dag werd zij 
woensdag 7 maart te Amsterdam gecremeerd.  7

Gemeente X-preszo 
Zr. elly huijzer (57)

Op 1 april is onze lieve zus Elly Huijzer vertrouwend op 
haar Heer na een langdurig ziekbed overleden. Elly is in 
2008 gedoopt, nadat ze haar hart opnieuw aan de Heer 
had gegeven. 

Elly had op dat moment een turbulent 
leven achter zich gelaten. Vanaf de 
eerste dag dat ze bij X-preszo kwam 
liep ze over van haar vertrouwen op 
God, ook al hadden de artsen haar nog 
maar zes maanden te leven gegeven. 
God heeft haar leven echter vier jaar 
verlengd.  In deze jaren is ze voor 
velen om haar heen een getuigenis 
geweest.
Door de manier waarop ze met haar 
ziekte omging, door haar vriendelijke 
woorden en doordat ze altijd een 
bemoedigend woord bracht, ondanks 
haar vaak onaangename omstandighe-
den, heeft ze menigeen gesterkt in het 

geloof. Tot het einde toe bezocht ze de bijeenkomsten, 
want ze wilde geen gelegenheid onbenut laten om haar 
Heer te prijzen.
Ze laat een man André, en dochter Iris achter. We 
zullen je missen... Tot aan die dag!  7
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GroeiSpurts

Na de worship, die werd 
begeleid door de eigen 
Middelpunt band, legde 
Rudy Dingjan in zijn preek 
de nadruk op het belang 
van discipelschap: Het 
Middelpunt heeft tot taak 
mensen te helpen groeien 
om meer op Jezus te gaan 
lijken.
Esther Kok beschreef in 
treffende woorden de korte 
geschiedenis en de missie 
van Het Middelpunt , 
waarna de unievoorzitter, 
Wim Altink, met het 
aansteken van de Middel-
puntkaars  de gemeente 
officieel installeerde.
In een gezamenlijk gebed, 

Installatie gemeente  
Het Middelpunt
op sabbat 24 maart werd church plant het middelpunt in purmerend 

een officiële adventgemeente. een aantal betrokkenen uit de begin-

periode en vrienden uit andere gemeenten vierden dit feest met de 

middelpunters mee.

 

de gemeenten emmen, 

apeldoorn, meppel en 

groningen hebben de afge-

lopen maanden sterk 

toegeleefd naar de verto-

ning van de film van henry 

stober over de schepping. 

Dat heeft hun gemeen-
ten positief beïnvloed 
en daarbij hebben zij 
tussen 11 en 21 maart 
de grootste theaters en 
bioscopen in hun plaat-
sen tot drie keer weten 
te vullen.
Deze ervaring heeft 
diepe indruk gemaakt 
op iedereen die heeft 
meegewerkt. Nu is het 
zaak zoveel mogelijk te 
leren van de opgedane 
ervaringen. De alge-
mene verkondiging, dat 
we zijn geschapen door 

een liefdevolle God, is 
goed uit de verf geko-
men. Maar we moeten 
ook onderzoeken hoe 
we het geheel in zo’n 
kader kunnen brengen, 
dat we in de opvolgpro-
gramma’s betrokken 
kunnen blijven bij een 
zo groot mogelijk deel 
van de bezoekers.

Wie geïnteresseerd is in 
een live verslag  van wat 
er in Meppel gebeurde, 
kan dat nalezen in 
Groeinieuws nr 58. 
Groeinieuws is een 
gratis e-mailmagazine 
van de afdeling 
Gemeentegroei. U 
vraagt zo’n gratis abon-
nement aan door een 
berichtje aan rdingjan@
adventist.nl.  7

uitgesproken door vijf 
predikanten, werd Gods 
zegen over de toekomst van 
Het Middelpunt gevraagd.
Monique Dekker nodigde 
de aanwezigen daarna uit 
om hun diepste wens voor  
Het Middelpunt in een ster 
te schrijven en die te plak-
ken in het venster, waar-
door Middelpunters naar 
de hemel kijken.
Uiteindelijk was er natuur-
lijk de toast en beschuit 
met muisjes ter gelegen-
heid van de nieuwgeboren 
gemeente!
Tijdens de dienst had Wim 
Altink de nieuwe gemeente 
een envelop met inhoud 
overhandigd, waarvan een 
deel ondertussen is besteed 
aan de aanschaf van 
kleden, schalen, karaffen 
en glazen, waar op sabbat 
14 april avondmaal mee is 
gevierd.  7

volle zalen voor film 
‘de schepping’
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door Rudy Dingjan

Training Health Adventure
het project ‘health adventure’ is nu zover gereedgekomen, dat de 

pilotfase is aangebroken. in het weekend waarin maart overging naar 

april vond de allereerste training van health adventure coaches 

plaats in het mooie lunteren met haar bossen.

Zoals het begon

ZICHT-VoEl-GRIJPBAAR in kapel

Zoals we het vanaf 2004 deden, dat we grote opdrachtfesti-
vals hielden in de kapel van Friedensau (Duitsland), zo zal 
het in 2012 weer gebeuren, maar dan in de kapel van Oud 
Zandbergen. Het aantal aanmeldingen (net boven de 150) 
wettigt de kosten voor het huren van een grote tent met 
alle toebehoren en verwarming niet. Daarom zullen we 
tussen 17 en 20 mei creatief omgaan met de gebouwen en 
middelen (zoals onze eigen witte AJV tent) waarover we al 
beschikken. Dit jaar zal dus een intiemere versie van het 
grote opdrachtfestival kennen.  7

doopfeest X-preszo

Linda Schulz heeft voor een 
heerlijke culinaire ondersteu-
ning gezorgd door met pure, 
eerlijke ingrediënten vegetari-
sche gerechten voor ons klaar 
te maken. Zalig! Antoinette 
Hertsenberg verblijdde ons op 
sabbatmiddag met een bezoek, 
waardoor ook de ontstaansge-
schiedenis bij iedereen helder 
voor ogen kwam te staan. De 
bijdrage van Bert Flier, sport-
coach, maakte de cirkel 
compleet; ziel, lichaam en 
geest werden onder de loep 
genomen! Wij kijken terug op 
een vruchtbaar weekend!

aanbieden, vind ik enorm 
inspirerend.
Verder ben ik door aan dit 
weekend deel te nemen, 
zelf ook weer bewuster gaan 
leven. Bewegen deed ik al, 
maar als het om voedsel 
gaat, kon ik best wat kriti-
scher zijn. Minder vlees of 
geen vlees, zo min mogelijk 
pakjes, zakjes en blikvoer 
en juist meer fruit, noten 
en water. Binnen het gezin 
heb ik dit meteen een plek 
gegeven en komen er 
andere etenswaren op tafel 
dan voorheen. De kinde-
ren, vooral de jongste, is 

Een paar reacties van deel-
nemers van het Health 
Aventure coach weekend: 
‘Een enerverend weekend 
waarin je geïnspireerd 
wordt om bewust met je 
voeding,  lichaam en geest 
aan de slag te gaan.’
‘Het Health Adventure 
weekend heeft mij weer 
doen beseffen dat onze 
gezondere manier van 
leven andere mensen kan 
laten inzien dat dit een hele 
prettige manier van leven 
is. Ooit was dit een speer-
punt van de Adventkerk, 
maar het is een beetje een 
vergeten ding. Wij gaan 
proberen hier iets mee te 
doen en deze pilot vorm te 
geven. De afwisseling in het 
programma: lopen of 
rennen en informatie delen 
middels themabesprekin-
gen en een leuke activiteit 

niet altijd blij, maar het zal 
een gewenning zijn.’
‘Health Adventure: natuur-
lijk leven; op een natuur-
lijke manier leren denken, 
communiceren, eten, drin-
ken en bewegen. 
Ik heb zelf al een aantal 
lekkere recepten uit het 
boek gemaakt. Heerlijk 
hoor. Ben al vanaf het trai-
ningsweekend vega aan het 
eten met 1 x vis. Zelfs met 
het gezin. Het weekend 
heeft me geweldig geïnspi-
reerd.’

3  Isis Dijkstra en Tabitha Dingjan

Wat een feest was het op 7 
april! X-preszo vierde een 
bijzonder Paasfeest. We 
vierden dat Jezus Christus 
uit het graf is opgestaan en 
leeft! En we hebben gevierd 
dat Monique Chobin door 
het watergraf is gegaan en 

opgestaan is naar een 
nieuw leven!
Na vier jaar ons te hebben 
bezocht, gaf Monique haar 
leven aan de Heer. Ze is een 
keer meegekomen met haar 
nicht en is nooit meer 
weggebleven. Toch heeft 
het haar een tijdje gekost 
om deze stap te durven 
nemen, maar op 7 april was 
het dan zover, en onder 
luid gejuich werd ze onder 
ogen van gemeenteleden, 
familie en vrienden door 
ds. Martin Altink gedoopt 
en in X-preszo welkom 
geheten.  7

25

advent 04   2012



Gemeente arnhem
Zr. paula gomes carvalho

Zr. rossin novas

Ondanks het feit dat sommige auto’s op sabbat 11 
februari niet wilde starten vanwege de strenge vorst, 
vonden familie, vrienden, gemeenteleden en bezoekers 
hun weg naar de Parkstraat 46, te Arnhem. Zij konden 
zien en ervaren hoe Paula, oorspronkelijk afkomstig uit 
Angola, en Rossin, oorspronkelijk afkomstig uit de 
Dominicaanse Republiek, zich met volle overtuiging en 
overgave lieten dopen. Het thema “De komst van 
Christus” stond die ochtend centraal. Het is een over-
weldigend groot wonder dat wij, gewone mensen, zo 
bij Christus mogen komen. Het zijn in Christus geeft je 
kracht, troost, maakt je blij en dankbaar. De diversiteit 
aan culturen kwam die morgen goed naar voren. In een 
verscheidenheid aan talen werd de naam van de 
Aanwezige geprezen: in het Portugees, Spaans, Engels 
en Nederlands. Er waren diverse optredens o.a. door de 
doopkandidaten zelf, het koor AdVocals en kinderen, 
bovendien werden gedichten voorgedragen. De over-
denking werd verzorgd door ds. Elise Happé-Heikoop. 
Moge God, die jullie wegen kent en de plaatsen waar 
jullie uitrusten (Paula en Rossin), bij jullie zijn en jullie 
op de eeuwige weg leiden.  7

Welkom in onze kerk

Gemeente antwerpen

anna berdowa (18)

koen mory (38)

kyra vets (23)

shermy manuela (24)

De gemeente Antwerpen vierde opnieuw feest: op sabbat 
24 maart leidde ds. Luc Delameillieure de plechtigheid in, 
waarna de vier dopelingen hun geloof beleden. Kyra en 
Shermy werden gedoopt door br. Frank Jacobs. Enkele 
jaren geleden maakten zij op aanraden van Shermy’s 
moeder kennis met de Antwerpse adventgemeente. Later 
kwamen zij opnieuw naar de kerk om God beter te leren 
kennen. Frank Jacobs begeleidde hen op hun zoektocht. 
De Geest bracht hen tot een openbaar belijden van hun 
geloof. Hierna doopte ds. Rudy Van Moere de twee andere 
geloofsgenoten: Anna Berdowa en Koen Mory. Anna is 
met haar ouders van het verre Rusland naar het kleine 
België gekomen. De integratie viel aanvankelijk niet mee, 
vooral op school vanwege de taal. Nu voelt ze zich thuis 
en gaf ze twee jaar geleden al te kennen graag gedoopt te 
willen worden. Ze was echt blij haar keuze voor de Heer te 
laten zien. Koen groeide op in een adventgezin en was een 
actief lid van de lokale jeugdgroep. Bepaalde omstandighe-
den maakten dat hij jaren buitenkerkelijk was zonder zijn 
vertrouwen in God te verliezen. Vorig jaar liet hij weten 
dat hij graag Gods volgeling wilde zijn. 
De kerkfamilie heette de vier dopelingen hartelijk welkom 
en hoopt dat zij hun enthousiasme mogen behouden 
samen met de gemeente. 
Deze eredienst werd opgeluisterd door diverse liederen en 
muziek van de plaatselijke Praiseband.  7

Zr. Paula Gomes Carvalho

Zr. Rossin Novas
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Advertenties en berichten

oproep voor reünie oud-personeel 
Vredenoord
in het huisblad van vredenoord is inmiddels een paar keer een oproep gedaan dat 

er een reünie aan zit te komen voor alle mensen die in de 60 jaar dat het huis 

bestaat, hier hebben gewerkt.

ons levenskleed

God heeft het kleed van ieders leven, 

eens op het weefgetouw gezet.

Waarna de hemelse Ontwerper,

nauwkeurig op de draden let.

Voor ieder is ’t motief weer anders.

Verschillend ook de kleur en maat.

Zo weeft hij in elk mensenleven, 

steeds liefdevol een nieuwe draad.

Soms denkt Gods kind:

‘Zijn dit nu blijken van een

goddelijke Scheppershand, die knopen, 

die verwarde draden?’

Maar weet, ’t is de onderkant, 

’t kan zijn, als wij vertwijfeld zeggen:

‘Nu weet ik niet meer, 

hoe het moet’.

Dat God ’t geweven stuk bezichtigt.

En glimlacht ‘Ja’ zo wordt het goed,

En als het weefgetouw eens stilstaat,

de laatste draad is afgehecht,

en God dan het patroon zal tonen,

ik bid, dat hij dan tot ons zegt:

‘Zie’ dit is nu de goede zijde

een schone overwinningskroon,

verworven, dankzij de verdienste

van Christus, mijn geliefde Zoon.

Ingezonden door Els Slappendel, Gouda

We zijn druk bezig om oud-perso-
neel op te sporen. Mocht het zo 
zijn dat u zelf in Vredenoord hebt 
gewerkt of nog mensen kent die 
hier hebben gewerkt, wilt u dan 
contact met ons opnemen? Het is 
nogal een organisatie om deze 
happening op poten te zetten en 
we kunnen alle hulp gebruiken 
die mogelijk is. Vandaar dat we 
ook via deze weg nog mensen 
proberen te bereiken.
Er zijn ongetwijfeld voldoende 
anekdotes te vertellen en er zullen 
ook de nodige foto’s zijn gemaakt 
in de 60-jarige geschiedenis van 
dit bijzondere huis. Als u iets met 
ons en met oud-collega’s wilt 
delen, neem dan contact met ons 
op.
De sluitingsdatum om aan te 
melden is 1 augustus. In verband 
met het programma, inkoop van 
het een en ander, is dit voor ons 

de uiterste datum dat u zich kunt 
aanmelden. Dus zorg dat u er op 
tijd bij bent!
U kunt ons per mail bereiken:  
t.vanviersen@vredenoord.nl en 
e.schuitevoerder@vredenoord.nl 

Per post kan het ook en dan per 
attentie van Theo van Viersen of 
Els Schuitevoerder, Prins Alexan-
derweg 2, 3712 AA Huis ter Heide, 
Tel nr: 030-6931665.  7
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Reflectie

oP 5 FEBRUARI 2012 HEEFT HET AlGEMEEN KERKBESTUUR oP VooRSTEl VAN DE 

CoMMISSIE oNRoEREND GoED (CoG) BESloTEN ToT DE oPHEFFING VAN 

DIEZElFDE CoMMISSIE. HAAR ADVISERENDE EN UITVoERENDE Rol WoRDT 

oVERGENoMEN DooR EEN AFDElING BINNEN HET HooFDKANTooR VAN DE KERK.

Commissie onroerend 
goed opgeheven

28

advent 04   2012



aarmee is een einde gekomen aan een commis-

sie die meer dan dertig jaar lang de kerk heeft 

geadviseerd op het gebied van beheer en 

onderhoud van gebouwen. Aan allen die in de 

loop der jaren hun tijd en expertise ter beschik-

king hebben gesteld willen we als gehele kerk onze dank 

uitspreken. 

geschiedenis  De Commissie onroerend Goed van de 

Nederlandse Unie (NUC) is ooit door het Algemeen 

Kerkbestuur opgericht als een adviesorgaan voor het beheer 

en verhandelen van onroerend goed. Binnen het Dagelijks 

Bestuur en Algemeen Kerkbestuur was de specifieke kennis 

die nodig is voor dergelijke taken niet altijd voorhanden. 

door Gerard Frenk

Commissie onroerend 
goed opgeheven

Hoe werkt de afdeling?

•   De afdeling stelt jaarlijks in samenwerking met het Dage-

lijks Bestuur (DB) een begroting op ter goedkeuring van 

het Algemeen Kerkbestuur (AK).

•   Het DB en de afdeling zorgen voor een inzichtelijk onder-

houds- en controlesysteem in samenwerking met lokale 

gemeenten. Daartoe is reeds software aangeschaft dat 

over langere perioden het onderhoud volgt en begroot. Er 

zal nauwe samenwerking bestaan tussen de afdeling en 

de beheercommissies van de lokale gemeenten 

•   Voor nieuwe kapitale projecten wordt ad hoc expertise 

betrokken vanuit eigen achterban of van buitenaf. 

•   De uitvoerend medewerker werkt onder rechtstreekse 

supervisie van een van de DB leden. 

•   De afdeling legt ieder kwartaal verantwoording af aan de 

Werkgroep Beleid en Financiën  (WBF). In de perioden 

daartussen aan het DB tijdens haar reguliere wekelijkse 

vergaderingen.

•   Notulen van het wekelijks overleg worden door CoG gear-

chiveerd en staan ook in de aantekeningen van het DB. 

•   Besluiten binnen afgesproken kaders worden aan AK 

gemeld in de besluiten van het DB.

D

eind aan dertig 
jaar adviesorgaan
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De commissie kreeg een uitzonderlijke status door de 

stemverhouding die nodig was om een advies van de CoG 

naast zich neer te leggen, te weten 2/3 meerderheid. 

De CoG bestond uit leden die vanwege hun expertise in bouw, 

beheer of verkoop van onroerend goed waren benaderd. 

Contracten, offertes, tekeningen en bestekken werden door de 

CoG besproken en beoordeeld. Het beheer van de kerkgebou-

wen van de NUC werd aan de commissie toevertrouwd. Het 

Dagelijks Bestuur van de NUC werd in de CoG vertegenwoor-

digd door de penningmeester. leden van de CoG waren 

betrokken bij lokale aanvragen voor onderhoud, reparatie enz. 

De administratie van onroerend goed vond plaats onder 

verantwoordelijkheid van de penningmeester. Er was geen 

afzonderlijke begroting en de gebouwen maakten deel uit van 

de balans van de NUC.

huidige stand van zaken  In 2004 kwam er 

verandering in de taakstelling van de CoG. In dat jaar werd er 

door de NUC een uitvoerend secretaris 

CoG aangesteld. lopende zaken, kleine 

offertes, aanvragen door lokale kerken 

en administratie werden nu via deze 

medewerker geregeld. De CoG als 

geheel boog zich nog over kapitale 

offertes en adviseerde de secretaris 

CoG over beheer en aankoop. De 

secretaris  onderhandelde in het geval 

van verkoop en/of aankoop van 

onroerend goed. Tevens was de 

secretaris CoG namens de NUC en de 

CoG onderhandelaar in het proces 

waarbij het beheer van kerkgebouwen 

in het bezit van de unie in eigen beheer 

werden overgedragen aan lokale 

gemeenten. Inzet van de gesprekken 

was het bereiken van een wederzijds 

acceptabele nullijn voordat het beheer 

werd overgedragen. De kosten van 

achterstallig onderhoud, mogelijk 

toekomstige te voorziene onkosten 

werden en worden door de unie 

gedragen en zijn in overeenkomsten 

vastgelegd.  

In de afgelopen zeven jaar is de exper-

tise en kennis van het secretariaat 

dusdanig gegroeid, dat er veelal onaf-

hankelijk van CoG adviezen kon 

worden gehandeld. 

Binnen de CoG ontstond er consensus 

dat doorgaan in bestaande vorm 

weinig zinvol was. De leden hadden de 

indruk dat het secretariaat CoG de 

beheerzaken goed aan kon. Daarvoor was een adviesorgaan in de 

vorm van de CoG niet meer nodig. ook de aankoop en verkoop 

van panden kan plaats vinden zonder een advies van de CoG. De 

afdeling kan eventueel gebruik maken van kennis aanwezig bij de 

afzonderlijke leden, maar dat hoeft niet plaats te vinden in regu-

lier overleg en in de vorm van een commissie van het Algemeen 

Kerkbestuur

De onlangs opgeheven commissie onroerend goed bestond uit: 

Piet Koning, Harald Plomp, Jan Breure, Gert van Herwaarden, Peter 

Petersen, Jan Bijsterbosch, André Amsen, Joris van der Ploeg en 

Gerard Frenk.

Zeer veel dank is de kerk verschuldigd aan de helaas overleden 

Ton Ipenburg die vele jaren voorzitter van de commissie is 

geweest. 

Tekeningen:  Aad Berger

Reflectie

“ ZEER VEEl DANK IS DE 
KERK VERSCHUlDIGD 
AAN ton ipenburg die 
vele jaren voorZitter 
VAN DE CoMMISSIE IS 
GEWEEST”
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door Jean GeeromsAandacht voor

In het hier en nu blijft de 
hele mens het voorwerp 
van Gods liefde. Naar het 
voorbeeld van Jezus zoekt 
een bevrijd mens het goede 
voor de medemens. Niet 
zelden heeft een geste van 
oprecht medeleven of het 
spontaan aanreiken van 
concrete hulp het hart van 
een ziek of ontmoedigd 
medemens geopend en het 
de vrede van de Heer 
helpen brengen.
Naast een lange en zegen-
rijke ervaring in de uitbouw 
van een net van kleine en 
grote scholen en klinieken, 
heeft de kerk humanitaire 
noodplannen geïmplemen-

teerd. Om meer dan één 
reden is in 1984 ADRA 
gelanceerd. Dit werk heeft 
sedertdien een lange weg 
afgelegd. Ieder jaar worden 
vele honderdduizenden 
mensen in nood geholpen, 
zonder onderscheid inzake 
ras, overtuiging of rang. 
Een levensreddende actie 
die helpt om het gelaat van 
een zorgzame en liefheb-
bende God te tonen aan 
hen met wie wij wellicht 

niet van plaats willen 
ruilen. En dit gebeurt even-
eens in landen waar vrij-
heid van geloof en anders 
denken voorlopig nog niet 
worden gehonoreerd. Het 
ADRA-werk is niet perfect, 
omdat het uitgevoerd 
wordt door mensen. Het 
voltrekt zich vaak in bijna 
onmenselijke omstandig-
heden. Maar ook hier blijft 
de liefde van God voor zijn 
hele schepping werkzaam, 
met de mens als zijn even-
beeld voorop. 
In Nederland en België 
hebben ds. Jan Reith en ds. 
Jean Geeroms, die zich voor 
1984 al inzetten voor 
projectenontwikkeling, de 

ADRA-wagen aan het rollen 
gebracht. Vaak ook samen. 
Het ADRA-werk vanuit de 
Lage Landen kan natuurlijk 
niet realiseren wat wel kan 
vanuit grotere landen als 
Duitsland, Canada, de VS 
en het Verenigd Koninkrijk 
bijvoorbeeld. Toch zijn 
sinds 1984 door ADRA-
Nederland en België meer 
dan bemoedigende resulta-
ten neergezet! Zelfstandig 
of in samenwerking met 
o.a. ADRA Duitsland, Dene-
marken en waar nodig met 
een tijdelijk consortium. 
Dit laatste gebeurt nu zelfs 
in het rampgebied Somalië, 
met Zwitserland als ‘lead 
agency’ en Frankrijk, 
Luxemburg en België. 
Na Jan Reith heeft de Stich-
ting in Nederland beroep 
kunnen doen op o.a. Frank 
Teeuwen (thans verbonden 
aan ADRA International), 
Reinder Bruinsma en nú 
Geert Hendriks. In België 
heeft Jean Geeroms zo pas 
een stap achteruit kunnen 
zetten. Hier is nog geen 
directeur gevonden, maar 
heeft een driemanschap 
bestaande uit de heren 
Jacques Rase, Elie Melis en 
Christian Sabot het roer 
overgenomen. 

Mensen kunnen wegvallen. 
God blijft! Zo ook zijn 
liefde en zijn opdracht 
m.b.t. de mens, wie of waar 
die mag zijn. Ook het 
motto van ADRA blijft: De 
wereld veranderen, stap 
voor stap, mens na mens. 7

ADRA, wereldwijd en in de lage landen
de adventgemeenschap heeft redelijk snel in haar prille wordingge-

schiedenis begrepen dat het evangelie een boodschap van bevrijding 

is die letterlijk en figuurlijk gestalte kreeg in jezus christus, het vlees-

geworden woord.  een bevrijding die de gehele mens omvat. ook hier 

en nu, om tenslotte voluit werkelijkheid te worden in het godsrijk 

waar alles weer en definitief ‘zeer tov’ wordt. 

“ naar het voor-
beeld van jeZus 
ZoEKT EEN 
BEVRIJD MENS HET 
GoEDE VooR DE 
MEDEMENS”

c
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Dit jaar zoek ik contact met de partners van predikanten. Ciska 

lijkendijk-Borg (1927) is weduwe van ds. Jaap lijkendijk. Samen 

drie kinderen (Els, lex en lydia), zes klein- en drie achterklein-

kinderen. Ciska woont in Staphorst , is 2e generatie adventist 

en lid van de gemeente Meppel.

welke hobby’s heb je en lukt het jou daarmee 

bezig te zijn?

Ik hou van mooie muziek. Vroeger 
speelde ik banjo.

waar haal je je inspiratie/energie vandaan?

Ik probeer in beweging te blijven. Doe 
alles nog zelf thuis.

waar word je stil van? wat raakt jou?

Als ik per ongeluk nare dingen zie op 
TV.

wist je van jaaps roeping toen je met hem 

trouwde. wat heeft het met je gedaan?

Ja. Jaap ging naar Oud Zandbergen. Hij 
heeft o.a. boeken verkocht om studie-
geld te verdienen. Dat ging hem goed 
af. Ik vond het alleen-zijn het ergste. Ik 
kwam uit een groot gezin en was nooit 
alleen.

als je man elders preekte... mee of thuis-

gemeente?

Ik ging na zijn emeritaat vaak mee. 
Meer om de (kerk)orgelmuziek, de preek 
kende ik al.

wat betekende het voor jou partner van een 

predikant te zijn?

Heb ik mij nooit gevoeld. Altijd 
gedacht: ik ben een gewoon lid.

heb je een lievelingslied? waarom?

Gezangen Sions 502: ‘Wees stil, onrustig 
hart’. Dat heb ik horen zingen door een 
mannenkwartet op een districtsdag. 
Altijd bijgebleven.

hoe ziet jouw ideale kerk er uit?

Ik geloof niet, dat ik die ooit bezocht 
heb...

hoe ziet jouw vrijdagavond er uit?

Saai. Als er een degelijk programma op 
de TV is, wil ik er wel eens naar kijken.

hoe konden jullie elkaar steunen en inspire-

ren bij de opvoeding van je kinderen?

Eigenlijk ging dat wel goed. We waren 
het altijd wel eens en heel geduldig. De 
kinderen vonden het te streng.

wat doe je aan duurzaamheid?

Zuinig met alles; scheiding van afval.

wat heeft het leven je gebracht?

We hebben een mooi leven gehad. Ik 
mis mijn man nog elke dag. 

leukste moment van de afgelopen week?

De dochter van Lex in Denemarken 
heeft voor de eerste keer zelfstandig een 
operatie gedaan. En mijn kleinzoon 
Pieter is geslaagd als arts.  7

In Focus door Cees van der Ploeg

ciska lijkendijk-borg
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