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belgisch-luxemburgse Federatie

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

Juni
1-3 tienerkamp
 Info: www.adventist.nl of  tienerclub@adventist.nl

8-10 plug-in Weekend
 Info: www.adventist.nl/ajv of ajv@adventist.nl

16 antilliaanse rally/antillian explosion: 

don’t box me in
 Info: www.adventist.nl 

17 veldvoetbaltoernooi
 Info: www.adventist.nl/ajv of ajv@adventist.nl 

22-24 gezinnenkamp
 Info: www.adventist.nl of hgrit@adventist.nl 

24 open dag
 Info: www.adventist.nl of mrahajaan@adventist.nl 

Juli
2-14 adra collecten
 Info: www.adra.nl 

6-8 congres voor portugeessprekenden in europa
 Info: www.adventist.nl

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

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

afdeling die het evenement organiseert of stuur een 

e-mail.

•   Voor organisatorische aangelegenheden, neem 

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

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

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

•   Voor financiële zaken (incl. donaties en wilsbeschik-

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

aamsen@adventist.nl. 

•    Stuur uw ingezonden brieven of nieuwstips 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 in memoriam

19 namen 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

“ HoE VERTALEN WE 
het eeuwig 
evangelie IN DE 
TAAL VAN DEZE 
TIJD?”

125 jaar adventkerk in nederland 

In het nieuwe centrum van Zaandam staan sinds kort twee 

markante gebouwen: het Inntel Hotel (2010) en het 

gemeentehuis van Zaanstad (2011) zijn opgebouwd uit 

Zaanse huisjes. De traditionele kleinschalige Zaanse 

architectuur is duidelijk zichtbaar in gebouwen van 10 

verdiepingen of meer!

In één zo’n klein typische Zaans huisje annex 

winkeltje begon 125 jaar geleden Albert Heijn als 

kruidenier. Inmiddels is Appie Happie uitgegroeid 

tot een megaconcern (Ahold) met talloze vestigin-

gen over de wereld. Het is AH blijkbaar gelukt om 

in te spelen op de vragen van de klanten van deze 

tijd en succesvol zaken te doen. 

Dit jaar bestaat de Adventkerk in Nederland ook 125 jaar. We 

zullen daar niet veel festiviteiten voor op touw zetten, maar bij het 

Uniecongres in het najaar zal er aandacht aan worden gegeven. 

Zijn wij in staat geweest om hetzelfde te doen wat wordt gezegd 

over de stam Issaschar in de tijd van koning David: “waar men de 

tekenen des tijds goed aanvoelde en begreep welke koers Israël 

zou kiezen“ (1 Kronieken 12:33)? De Nederlandse Adventkerk is een 

groeiende kerk met inmiddels 5500 leden. Er is ruimte voor 

gemeentegroeiprojecten, nieuwe groepen en gemeenten. De 

onderlinge openheid, acceptatie (diversiteit) is redelijk tot goed te 

noemen. We zijn zelfs lid van een wereldwijde kerkelijke organisa-

tie (zoiets als Ahold). Toch is de uitdaging nog steeds enorm. Hoe 

vertalen we het eeuwig evangelie in de taal van deze tijd? Zijn we 

flexibel genoeg en zorgen we tegelijkertijd voor vaste waarden in 

de kerk? 

Ik vind het daarom fascinerend hoe de architecten in Zaandam 

erin zijn geslaagd om op basis van traditionele Zaanse stijl hyper-

modern en eigentijdse gebouwen neer te zetten. De waarde van 

de traditie te gebruiken voor een (geloofs)huis voor deze tijd. Dat 

geldt voor architectuur, voor Albert Heijn en voor de Nederlandse 

Adventkerk, ook na 125 jaar.

Inhoud Van de voorzitter

16 op bezoek bij

 Marijke talen

4 Geloven, denken, doen
 het vergeten feest

3
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het vergeten 
feest

Geloven, denken, doen

HEEFT HET PINKSTERFEEST NoG ENIGE BETEKENIS IN NEDERLAND EN BELGIE? 

MET KERST VIEREN WE DE GEBooRTE VAN CHRISTUS. MET PASEN DE oPSTAN-

DING VAN CHRISTUS. MAAR PINKSTEREN, WAAR STAAT DAT ooK WEER VooR?

4
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samenkomst worden gehouden en niemand mag zijn gewone 

werk doen (zie Deuteronomium 16:10).

betekenis in het christendom  In het christendom 

wordt het Wekenfeest ‘Pinksteren’ genoemd. Tijdens het 

pinksterfeest wordt herdacht dat de heilige Geest, de derde 

Persoon van de Drie-eenheid, neerdaalt uit de hemel op de 

apostelen en andere aanwezige gelovigen. Na Jezus’ dood op 

Goede Vrijdag en zijn opstanding op Paasmorgen hebben de 

leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang de steun van zijn 

aanwezigheid gehad, waarbij hij hen nog eens uitlegt wat de 

betekenis was van alles wat hij gedaan heeft tijdens zijn openbare 

optreden. op de veertigste dag van Pasen (let op: niet de 

veertigste dag na Pasen) worden de leerlingen door Jezus’ 

Hemelvaart alleen 

achtergelaten. Wel 

heeft hij beloofd dat 

hij de Geest van God, 

de heilige Geest zal 

sturen die hen 

geestelijk verder zal 

leiden en hun de 

kracht zal geven om getuigen van het evangelie te zijn. op de 

vijftigste dag van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, komt de 

beloofde heilige Geest dan ook over de Jezus’ leerlingen.

Volgens de traditionele christelijke theologie, analoog aan de 

oorspronkelijke joodse betekenis, zijn de eerste nieuwe bekeerlin-

gen na de hemelvaart van Jezus – als resultaat van de evangelisa-

tie onder de menigte op de eerste Pinksterdag – de ‘eerstelingen 

van de oogst’ die toegevoegd worden aan de eerste christelijke 

‘samenkomst’ oftewel gemeente. Deze ‘oogst’ gaat nog steeds 

aar het bij velen met Kerst om cadeaus en de 

kerstboom gaat en met Pasen over de paas-

haas en paaseieren, komen de meeste mensen 

met Pinksteren niet verder dan een extra lang 

weekend. Pinkpop is natuurlijk ook een veel 

gehoord antwoord. 

Pinksteren is verdeeld in twee dagen, de eerste en de tweede 

pinksterdag. In de Zaanstreek heeft men nog een derde pink-

sterdag oftewel ‘Pinkster Drie,’ evenals in Zeeland. Pinksteren 

valt altijd op zondag en maandag en is tien dagen na Hemel-

vaart. ook valt het 50 dagen of 7 weken na Pasen. Zowel de 

Paasdagen, Hemelvaart als de Pinksterdagen zijn officiële vrije 

dagen. 

Wat is pinksteren 
eigenlijk?  Pinksteren is een 

Grieks woord pentekoste, dat 

vijftigste betekent. Bij sommigen 

ook bekend als Sinksen. Dit is de 

vijftigste Paasdag, de laatste dag 

van de Paastijd. Met Pinksteren 

wordt herdacht dat de heilige 

Geest neerdaalt over de apostelen. 

Dit wordt beschreven in het boek 

Handelingen. op eerste 

Pinksterdag zijn de gelovigen in 

een huis, waar ze een stormgeluid 

horen en vlammen zien boven de 

hoofden van de anderen die zich 

verspreiden. De gelovigen weten op dat moment 

dat God hun de heilige Geest heeft gegeven. Jezus 

heeft dit al beloofd, voordat hij naar de hemel 

ging. omdat Jezus niet meer op aarde is, komt de 

heilige Geest bij de mensen om het geloof aan hen 

in hun hart te geven. Plots kunnen de apostelen in 

allerlei vreemde talen spreken en kunnen ze 

iedereen vertellen over Gods grote daden en zijn 

Zoon Jezus. Ze dopen 3.000 mensen en hiermee is 

het begin van de christelijke kerk een feit. Daarom 

is het nog steeds een belangrijk feest.

betekenis in het jodendom  De oorsprong van 

Pinksteren ligt in de Mozaïsche wetten die aan het volk Israël 

waren gegeven na hun uittocht uit Egypte. In Leviticus 23:15-22 

staat dat op de vijftigste dag, op de dag na de zevende sabbat 

vanaf Pesach, nieuwe offers voor God moeten worden 

gebracht, als een soort afsluiting van Pesach. Het feest wordt 

ook wel het ‘Feest van de Eerstelingen’ of ‘Wekenfeest’ 

(Hebreeuws: Sjavoeot) genoemd. Er moeten ‘eerstelingen’ van 

de graanoogst en het vee worden geofferd. ook moet er een 

W
door Geert Hendriks

“ MET ELKAAR 
BLIJVEN ZE IN 
JERUZALEM EN 
BIDDEN ZE oM DE 
uitstorting van 
de heilige 
geest”
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door.  Als de ‘volledige oogst’ is binnengehaald, dat wil zeggen 

als alle door God voor het Koninkrijk van God voorbestemde 

mensen tot bekering zijn gekomen, dan is de laatste fase van 

de eindtijd aangebroken. Die mondt uit in de wederkomst van 

Jezus Christus.

Uitstorting van de heilige geest  De 

gebeurtenissen staan beschreven in Handelingen 2:1-41. In de 

tien dagen tussen de Hemelvaart van Jezus en Pinksteren 

kiezen de discipelen een nieuwe geloofsgenoot in de plaats 

van Judas Iskariot. Met behulp van loting wordt Mattias 

aangewezen. Met elkaar blijven ze in Jeruzalem en bidden ze 

om de uitstorting van de heilige Geest, die Jezus 

hen beloofd had.

Dit alles vindt plaats op het feest van de eerstelin-

gen (Sjavoeot), in Jeruzalem. om 9 uur ‘s ochtends 

zijn Jezus’ leerlingen en enkele andere gelovigen 

bij elkaar, een groep van ongeveer 120 personen, 

in een ruimte op de berg Sion.

“Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak 

waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de 

hemel een geluid als van een hevige windvlaag, 

dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 

Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen 

verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden 

vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in 

vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven” (Handelin-

gen 2:1-4).

	
De mensen die nu vervuld zijn met de heilige Geest gaan naar buiten 

en spreken een voor hen vreemde klank, profeteren en verkondigen 

het evangelie in allerlei talen. Ter gelegenheid van het feest van de 

eerstelingen is er veel volk in Jeruzalem, afkomstig uit alle delen van 

het Romeinse Rijk en daarbuiten, en door alle geluiden wordt een 

groot aantal mensen aangetrokken.

Geloven, denken, doen

“ DE HEILIGE GEEST 
ZoRGDE VooR EEN 
oPLEVING EN start 
van een beweging 
DIE NoG LANG NIET 
TEN EINDE IS”

6
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doop van drieduizend mensen  De ervaring 

van de uitstorting veroorzaakt verbaasdheid en 

bewondering. Toen het geluid weerklonk, dromden ze 

samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de 

apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde 

spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 

‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan 

het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal 

horen?  Parten, Meden en Elamieten, inwoners van 

Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en 

Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van 

Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier 

gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta 

en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken 

over Gods grote daden.’ Verbijsterd en geheel van hun stuk 

gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te 

betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen 

wel dronken zijn’ (Handelingen 2:6-13).

Petrus neemt het woord en houdt een lange toespraak, 

waarin de opstanding van Jezus centraal staat. Hij legt uit 

dat al deze gebeurtenissen niets met dronkenschap te 

maken hebben, maar al voorzegd zijn door de outtestamen-

tische profeet Joël. Hij maant de menigte zich te keren tot 

Jezus om vergeving van zonden te krijgen. Hij zegt:

Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is 

door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote 

daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend 

is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die 

overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgele-

verd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden.  God 

heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood 

van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over 

hem niet behouden . . . 

 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen 

aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, 

broeders?’ Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige 

leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus 

om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige 

Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze 

belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg 

zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ ook op 

nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een 

dringend beroep op zijn 

toehoorders deed met 

de woorden: ‘Laat u 

redden uit dit 

verdorven mensen-

geslacht!’  (Handelin-

gen 2:14-40). Uit de 

menigte komt een 

vraag: “Hoe?” Petrus 

antwoordt: “Heb berouw, en laat u dopen in de naam van Jezus Christus 

tot vergeving van de zonden, en u zult de heilige Geest ontvangen.” 

Drieduizend mensen geven gehoor aan deze oproep en laten zich 

dezelfde dag nog dopen. Hierdoor wordt de eerste christelijke gemeente 

gevormd. Dit moment wordt dan ook door velen beschouwd als het 

beginpunt van de christelijke kerk.

god weet wat wij nodig hebben  Wij leven nu twee 

duizend jaar later nog steeds in afwachting van de terugkomst van de 

Here Jezus. God weet precies wat wij nodig hebben. Toen, nu en in de 

toekomst. De heilige Geest zorgde voor een opleving en start van een 

beweging die nog lang niet ten einde is. 

Mogen wij ook bevangen raken van de heilige Geest om meer dan 

ooit tevoren te leven in harmonie met God, zodat we het leven 

van Jezus en zijn woorden en daden weerspiegelen in ons 

leven, en anderen dit leven ook mogen ontdekken. Mogen 

we de zegen daarin ervaren. 

Goede Pinksterendagen met veel Geestesvuur!
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Nieuws

brussel/gent

ADRA-feest
de jarenlange traditie krijgt elke derde sabbat van maart een verblijdend vervolg. het hoogtepunt van 

2011 “oh Freedom” rond de negrospirituals werd op 17 maart overstegen door de opvoering waarin de 

ervaringen van de gelovige katharen in Zuid-Frankrijk (circa 1100 n.c.) centraal stonden. de creatiegroep 

van de adventgemeente van vlaams brussel heeft heel hard moeten werken om dit programma “in 

gods naaM” uit te bouwen tot wat het is geworden. 

Het	werd	een	aangrijpende	
evocatie	van	een	drama-
tisch	hoofdstuk	in	de	
geschiedenis	over	liefde,	
geweld,	geloofsvertrouwen	
en	moed.	Het	geheel	werd	
gedragen	door	een	zeer	
geslaagde	en	dynamische	
mix	van	muziek,	zang,	
beeldmateriaal	en	sketch.	
Een	grondige	voorbereiding	
van	alle	deelnemers	en	het	
plezier	er	aan	te	kunnen	
meewerken	hebben	ervoor	
gezorgd	dat	het	programma	
bij	alle	aanwezigen	een	blij-
vende	indruk	heeft	nagela-
ten.	Dat	kwam	ook	tot	
uiting	in	de	financiële	
bijdrage	voor	het	werk	van	
ADRA	die	wellicht	de	grens	

van	2000	euro	heeft	
gehaald.	Een	week	later	
volgde	een	gastuitvoering	
voor	een	overvolle	kerkzaal	

in	Gent.	Ook	Hasselt	en	het	
Franstalige	Luik	verzochten	
om	een	opvoering.	
Het	middagprogramma	in	

Brussel	werd	naar	goede	
gewoonte	door	de	jeugd-
groep	verzorgd.	Hun	thema	
luidde	“ER	WAS	EENS”.	Zij	
lieten	zowaar	een	bijna	
volledig	sprookjesboek	tot	
leven	komen.	En	hoe!	Zij	
mengden	als	ware	artiesten	
diverse	sprookjes	tot	een	
heel	origineel	en	creatief	
bedacht	geheel.	Het	werd	
een	topper,	goed	en	heel	
speels	uitgevoerd.	Het	
onverwachte	lag	overal	op	
de	loer.	Zelden	werd	er	zo	
hartelijk	en	ontspannen	
gelachen!	En	wat	was	het	
mooi	en	hartverwarmend	
om	de	grote	en	de	kleine,	
de	oudere	en	de	bijna	nog	
piepjonge	artiesten	de	
handen	in	elkaar	te	zien	
slaan!	It	was	just	amazing.	
Meer	dan	40	mensen	
hebben	op	de	een	of	andere	
manier	ervoor	gezorgd	dat	
deze	editie	van	hun	ADRA-
dag	zo	geslaagd	en	gevari-
eerd	was.	Dit	is	wat	de	
regisseurs	nog	het	meest	
voldoening	heeft	gegeven.	
De	predikant	en	zijn	ouder-
ling	danken	God	en	voelen	
zich	happy	met	zo’n	kerkfa-
milie.		7
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door Henk Koning

gemeente harderwijk

Paasweekeinde
Net	als	vorig	jaar	heeft	de	gemeente	Harderwijk	tijdens	het	afge-
lopen	paasweekeinde	stilgestaan	bij	Jezus’	lijden,	sterven	en	
opstaan.	Op	Goede	Vrijdag	stond	daarover	een	positief		stuk	in	
het	dagblad	De Stentor in	de	vorm	van	een	uitgebreid	interview	
met	Klaas	Man.	Op	de	avond	van	Goede	Vrijdag	werd	door	
muziek	en	het	Woord	Jezus’	lijden	overdacht	en	daarna	geza-
menlijk	de	sabbat	geopend	met	o.a.	het	eten	van	een	feestelijk	
gevlochten	brood	en	het	drinken	van	druivensap.	Er	was	voor	dit	

bijzondere	weekend	ook	een	kleur-
rijk	kunstwerk	gemaakt	(door	
Ineke	en	Klaas	Man)	met	een	rijke	
passie-	en	paassymboliek.	Op	
sabbatmorgen	werd	het	avond-
maal	gevierd	en	op	zondagmorgen	
een	meditatieve	Paaswandeling	
gemaakt	in	een	prachtig	naburig	
bos	onder	een	voorzichtig	schij-
nend	zonnetje.	Deelnemers	
hebben	dit	paasweekeinde	als	
zegenrijk	ervaren.		7

Sabbatmiddag	7	april	vond	
er	in	de	Leeuwarder	
Adventkerk	een	concert	
plaats	met	zang	van	een	
Roemeens	jongerenkoor,	
Flori	si	Stele	(Bloemen	en	

dirigente	Carmen	Stoica	en	
een	aantal	begeleiders	een	
kort	tournee	door	Noord-
Nederland,	België	en	Zwit-
serland.	
De	reis	was	georganiseerd	
door	de	Roemeense	Ambas-
sade	in	Zwitserland.	Flori	si	
Stele	is	één	van	de	bekend-
ste	jeugdkoren	in	Roemenië	
en	brengt	een	gevarieerd	
programma.	De	organise-

Sterren).	Zo’n	45	meisjes	en	
jongens	in	de	leeftijd	van	
10	tot	20	jaar	uit	verschil-
lende	adventgemeenten	in	
Boekarest	maakten	tijdens	
de	Paasvakantie	met	hun	

rende	werkgroep	van	de	
gemeente	Leeuwarden	was	
er	in	geslaagd	
een	behoorlijk	aantal	
belangstellenden	in	de	zaal	
te	krijgen.	Mensen	werden	
ontvangen	met	een	kopje	
koffie	en	een	begeleidend	
gesprekje.	
Iedereen	verheugde	zich	op	
het	concert	en	sprak	ook	na	
afloop	waardering	uit	voor	
zowel	de	zang	als	de	gast-
vrijheid.

Na	afloop	stond		er	voor	de	
koorleden	en	begeleiding	
een	maaltijd	klaar.	De	
Adventkerk	in	Leeuwarden	
was	blij	in	de	gelegenheid	
te	zijn	deze	fantastische	
zangers	te	beluisteren	en	
de	banden	met	onze	
Roe	meen	se	geloofsgenoten	
te	kunnen	verstevigen.		7

leeuwarden

Roemeens jongerenkoor 
zingt in Leeuwarden
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ERMELO - Praatpaal Ermelo voor
kinder- en tienerpastoraat bestaat
vijftien jaar.

Ter gelegenheid hiervan wordt
woensdag 11 april om 15.30 uur
door theater @penstaartje de voor-
stelling A Dieu Au Revoir opge-
voerd in De Dialoog aan het Raad-
huisplein.
Aanleiding voor het ontstaan van
Praatpaal is het idee dat kinderen
en tieners dezelfde problemen
meemaken als volwassenen, maar
dat zij op hun eigen niveau begelei-
ding nodig hebben. Dat leidde tot
een initiatief vanuit de kerken
waarbij Els van Amstel en Marjan
van ’t Spijker de voorlopers waren.
Al gauw werden er meer vrijwilli-
gers bij betrokken en bestond de
Praatpaal uit een groep van twaalf
mensen uit de Hervormde en Ge-
reformeerde kerk.

Inmiddels wordt er deelgenomen
door vrijwilligers uit deze beide
kerken en uit de Christelijke Gere-
formeerde kerk en de Vrijgemaak-
te kerk.
De Praatpaal heeft groepjes voor
kinderen van gescheiden ouders,
geeft voorlichting en workshops
op scholen en biedt individuele be-
geleiding aan kinderen en tieners
door een eindje met hen op weg
te gaan. Samen praten, een spelle-
tje doen, een werkboek maken,
kortom er voor hen zijn en een
luisterend oor bieden.
De vrijwilligers vinden het aan de
ene kant mooi dit werk te doen
maar aan de andere kant vinden
ze het jammer dat het nodig is.
Dieu Au Revoir is een vrolijke
voorstelling met als thema ‘rouw’.
Geschikt voor iedereen vanaf ze-
ven jaar. Doel is samen in gesprek
te komen over rouw.

ERMELO - Gezamenlijk Evangelisa-
tiewerk is Sterk (Gewis) houdt
een 24-uurs gebed en Paasactie.
Er wordt vanaf vanmiddag 17 uur
tot zaterdag 17 gebeden voor de
Paasactie van GEWIS in het cen-
trum van Ermelo. Veel christenen
verlangen ernaar, maar wat valt
het in de praktijk vaak tegen. Het
lijkt zo hoog gegrepen. Een uur al-
leen (of met iemand anders) bid-
den. Hoe speel je dat klaar? En
dan ook nog 24 uur per dag?
Het gebedshuis wil mensen uitno-
digen om toch een eerste stap te
zetten en gewoon eens een uur te
komen. Niet met de verplichting
om een uur lang in een ernstige ge-
bedshouding te zitten, maar voor-
al ook om tijd te nemen voor het
lezen van een Bijbelgedeelte, de
stilte opzoeken of juist naar een
goede CD luisteren of zelf muziek
maken (met de aanwezige gitaar).

De gebeden van het hart kan men
hardop of zacht uitspreken, maar
het is ook mogelijk ze als aanmoe-
diging voor anderen te noteren (in
een schrift, of desnoods op het
schrijfbord).
Hoe kan men deelnemen aan de
gebedsketting? Deelnemers kiezen
zelf de dag en het uur uit en teke-
nen in op het rooster via www.er-
melo.24-7gebed.nl. Het gebedshuis
staat aan de Stationslaan 20, naast
de Molen.
De jaarlijkse samenzang van Ge-
wis rond Pasen is zaterdag . Vanaf
14.30 uur worden op het Pauwen-
plein, onder begeleiding van enke-
le muzikanten, bekende Paasliede-
ren gezongen. Corné Platschorre
spreekt over ‘Pasen..een open
deur?!’ Vanaf 10 uur zijn er gerech-
ten te proeven bij de marktkraam
voor de OASE en zijn er activitei-
ten voor kinderen.

ERMELO - Het team Geboren om
vrij te zijn (onder leiding van Wil-
kin van de Kamp) houdt vrijdag
20 en zaterdag 21 april een bevrij-
dingsconferentie in het Kerkelijk
Centrum aan de Jeugdkant 14 in
Ermelo.
Bij een bevrijdingspastoraat ver-
wachten en geloven mensen dat
God op een krachtige wijze men-
sen zal aanraken, vergeven, gene-
zen en bevrijden.
Iedereen is welkom om de confe-
rentie in Ermelo bij te wonen om
te ontdekken dat Gods liefde de
duisternis overwint! Naast het ge-
ven van onderwijs wordt er gebe-
den voor mensen die occult zijn
belast en/of gebonden zijn ge-
raakt. Van de Kamp: „ Het is niet
een strijd tussen ons en de vijand,
maar een confrontatie van de te-
genstander met de levende Heer
in ons, in wiens dienst wij staan.”

Theatervoorstelling 15
jaar Praatpaal Ermelo

Bidden en paasactie
evangelisatie Ermelo

Conferentie wil
bevrijding geven
aan bezoekers

lende dingen meegemaakt. Voor
mijn oudere zus en broers was het
moeilijker, zij hebben meer herin-
neringen aan het ouderlijk huis.”
Het pleeggezin dat Man uiteinde-
lijk adopteerde was lid van het

Kerkgenootschap der Zeven-
de-dags Adventisten. Daar voelde
hij zich thuis. „Op mijn zeventien-
de heb ik me laten dopen, dat was
een heel bewuste keuze voor
God”, aldus Man. Hij was destijds

ook lid van een actieve jeugdgroep
die op Sabbat folders uitdeelde
voor evangelisatie.
„Daar ben ik mee gestopt toen ik
in Utrecht bij een oudere man aan
de deur kwam die actief lid was

van de Hervormde Kerk. Hij vertel-
de me dat hij er was gedoopt en
dat hij er ook vanuit begraven zou
worden. Daarna nam ik me voor
niet meer te evangeliseren voor
mijn kerk, maar voor Jezus. Ik wil
niemand uit zijn of haar kerk trek-
ken”, zegt Man.
Volgens Man denken buitenstaan-
ders al snel dat de Zevende-dags
Adventisten Joods georiënteerd
zijn, omdat ze de Sabbat vieren.
„We hebben juist veel overeen-
komsten met de Protestantse rich-
ting. Wij geloven ook in de
drie-eenheid van God en het ver-
zoenende offer van Jezus. Het
grootste verschil is dat we de Sab-
bat vieren op zaterdag, zoals God
dat heeft ingesteld”, zegt Man.
Een ander verschil met de regulie-
re Protestantse kerken is het ver-
wachten van de wederkomst van
Jezus. „De naam zegt het al, Ad-
vent. Wij verwachten de komst
van Jezus. Wij geloven niet dat
een ziel na het sterven naar de he-
mel of de hel gaat, wij geloven in
zielen die rusten tot de dag dat Je-
zus terugkomt. Dan pas gaan de ge-
lovige zielen naar de hemel.”
In de Adventskerk is er volwassen-

doop door onderdompeling en
kunnen ouders hun pasgeboren
kind opdragen, wat ook in veel re-
guliere kerken gebeurt. Ook ont-
houden de leden van de Advent-
kerk zich van bepaalde etenswa-
ren, waar God in het Oude Testa-
ment al voor waarschuwt en zijn
ze in principe tegen het gebruik
van alcohol en tabak. „Dat zijn
geen strenge leefregels, eerder
richtlijnen. Niemand wordt er de
kerk om uitgekegeld, we zijn geluk-
kig een stuk liberaler dan vroe-
ger”, aldus Man.

Man kijkt uit naar de paasviering
en heeft de afgelopen veertig da-
gen stil gestaan bij de betekenis
van Pasen. „Vorig jaar heb ik de
veertigdagentijd ook echt gebruikt
voor de verdieping. Het is mooi als
je zo stil mag en kunt staan bij het
offer van Jezus. Je leeft naar Pasen
toe”, ervaart Man.
De dienst zaterdag begint om
09.30 uur in de kerk op de hoek
van de Stationslaan met de Ver-
keersweg. Aan het Avondmaal
mag door iedereen worden deelge-
nomen die Christus erkent als zijn
of haar Verlosser.

bezinning en verdieping
vieren op zaterdag, zoals God dat heeft ingesteld’

� In Nederland variëren de vieringen
van bescheiden paasvieringen op
lokaal niveau tot artikelen op lande-
lijk niveau in de kerkbladen Advent
en Contact.

� Er zijn adventgemeenten die op
sabbat (zaterdag) stil staan bij Je-
zus’ lijden en sterven (en avond-
maal vieren) en op paaszondag de
opstanding vieren in een speciale
kerkdienst.

� De Adventkerk kent een Sabbat-
school. Iedere gemeente komt
voor of na de eredienst in kleine
groepen bij elkaar om een Bijbel-
studie te houden. Er is voor kinde-
ren, jongeren en volwassenen een

eigen programma.
� Volgens predikant van de Advent-

kerk in Harderwijk, Henk Koning, is
eigenlijk iedere doopdienst in de
Adventkerk een paasdienst, ‘omdat
daar mensen op grond van hun ge-
loof worden gedoopt door onder-
dompeling en daarmee Jezus’
dood, begrafenis en opstanding
worden herdacht (Romeinen 6).’

� In Zuid Amerika (onder meer Brazi-
lië) blijken veel niet- of randgelovi-
gen gevoelig voor religie rond Pa-
sen. Vandaar dat in Zuid-Ameri-
kaanse adventkerken juist rond Pa-
sen begonnen wordt met evangeli-
satieactiviteiten.

‘Iedere doopdienst is een paasdienst’

Licht & Leven

christelijke feest. De komst van Jezus was nodig voor zijn sterven als verzoening voor de zonden van de mens. In
Pasen.  foto Ruben Schipper
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people get ready, there’s a train 
coming!
Zaterdag 29 september om 20.00 uur heeft u de kans om mee te gaan met een 

unieke treinreis. op deze avond zal gospelFuse u meenemen door de geschiede-

nis van de gospel in: the old gospel train! 

Nieuws

Diverse	groepen	en	solisten	uit	
de	Adventkerk	zullen	u	klassie-
kers	ten	gehore	brengen	van	
o.a.	Mahalia	Jackson,	Andrae	
Crouch,	Deep	River	Quartet	en	
Sandi	Patty.	U	hoeft	tijdens	de	
optredens	niet	alleen	te	luiste-
ren,	maar	mag	ook	meezingen	
en	bewegen	als	Invocation,	
Divine	Voices,	Hellen	Simson,	
Lady	Grace,	Carmen	Boksteen	
en	AdVocals	hun	nummers	
ten	gehore	brengen.	Het	
concert	zal	plaatsvinden	in	de	
Evangeliegemeente	van	Schip-
holrijk	(Kruisweg	55,	Aals-

meerderbrug).	Kaarten	kosten	
12,50	euro	per	stuk	en	voor	kaart-
verkoop	en	alle	overige	informa-
tie	kunt	u	terecht	op	www.gospel-
fuse.nl.	Gospelfuse	was	eerder	
verantwoordelijk	voor	de	organi-
satie	van	The	Gospel	(deel	1	en	2)	
en	de	talentenshow	GospelFactor.

speciale aanbieding: Op	de	Open	
Dag	van	24	juni	in	Huis	ter	Heide	
kunt	u	kaarten	aanschaffen	voor	
de	eenmalige	actieprijs	van	
slechts	9,00	euro.	GospelFuse	zal	
deze	dag	met	een	eigen	stand	
aanwezig	zijn.		7

Reacties abonnees buitenland
naar aanleiding van een brief aan de buitenlandse abonnees van 

advent eerder dit jaar ontving de redactie een aantal aardige reacties. 

Ds. Jan T. Knopper uit Australie meldt dat hij elke Advent doorstuurt aan andere 

Nederlandse vrienden. De meesten daarvan komen oorspronkelijk uit Rotter-

dam. Met elkaar wordt het blad door vijf anderen gelezen. Daarnaast ontvangt 

hij ook de digitale versie die weer wordt doorgezonden naar 12 e-mailadressen 

in Australië, Engeland en de VS. Een echt duurzaam gebruik van Advent.

Ook wordt Advent gelezen door dr. Gottfried Oosterwal in de VS. Hij schrijft: “Ik 

geniet altijd van de inhoud en de stijl en de vormgeving. Door mijn werk kom ik 

in contact met een groot aantal tijdschriften uitgegeven door onze kerk in 

verschillende landen. Maar Advent staat aan de top. Hierbij stuur ik jou en je 

medewerkers mijn dank en bewondering voor jullie werk en bovenal Gods 

zegen.” En Coby van Bemmelen, echtgenote van dr. Peter van Bemmelen, laat 

weten dat ze Advent altijd ‘met veel plezier’ lezen.

Fijn om te merken dat ook adventisten in het buitenland zich door Advent nog 

steeds verbonden weten met de Nederlandse Adventkerk. Graag wensen ook wij 

onze lezers ‘in den vreemde’ van harte Gods zegen toe.

advent

oud en nieuw in de 
redactieraad
tijdens de laatste redactieraadvergadering van 

advent in april nam ds. cees van der ploeg afscheid 

als mederedacteur.

Cees	heeft	de	afgelopen	jaren	de	rubrieken	
Nieuws,	Op	bezoek	bij,	Namen	en	In	Focus	
verzorgd.	Hij	maakte	al	deel	uit	van	de	voor-
malige	redactieraad	van	Advent	sinds	februari	
1993!	De	redactieraad	zegt	hem	graag	hartelijk	
dank	voor	deze	vele	jaren	van	inzet,	de	talloze	
lezenswaardige	artikelen,	berichten	en	inter-
views.
De	redactieraad	stelt	graag	een	nieuw	lid	aan	u	
voor,	namelijk	ds.	Bert	Nab,	predikant	van	
Eindhoven,	Tilburg	en	Heerlen.	Sinds	het	
begin	van	dit	jaar	maakt	hij	deel	uit	van	de	
redactieraad.	We	wensen	hem	veel	schrijfcrea-
tiviteit	en	een	goede	tijd	in	dit	team.		4
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door Henk Koning

leeuwarden

High Tea voor senioren
op zondagmiddag 15 april was er door edith rahajaan en gerda dijks-

tra een bijeenkomst voor senioren in de gemeente leeuwarden geor-

ganiseerd met als thema ontMoeten.

namen (b)

Een derde AJ – dag
Jongerendagen worden steeds vaker georganiseerd. spontaan en 

bovendien goed bezocht. op 3 maart had de gemeente namen het 

voorrecht om haar ledenaantal die dag te zien aangroeien met een 

veertig jongelui.

Een	gezellige	groep	van	25	
personen	kwam	bij	elkaar.	
Een	uitgebreide	high	tea	
stond	al	klaar	op	mooi	
gedekte	tafels.	Gerda	heette	
iedereen	officieel	welkom	
en	Jan	Rokus	Belder	
verzorgde	de	overdenking	–	
thema	uit	Johannes	24	–	de	 De	morgenvergaderingen	

bulkten	van	jeugdig	
enthousiasme.	De	medita-
tie,	de	lofzang	en	de	reflec-
tie	rond	het	dagthema	
“BEWEEG”	zette	aan	tot	
handelen	voor	de	Heer	in	
plaats	van	tot	passiviteit.	
’s	Middags	volgden	andere	
plezierige	en	ontspannende	
momenten	in	het	sportcen-
trum	van	de	stad	Namen.	
De	capaciteit	van	zelfspot	
en	volharding	kon	hier	
worden	getest.	Wat	door	de	
jongeren	ook	werd	gedaan	
en	geapprecieerd!	
Voor	de	afsluiting	van	deze	

wel	het	een	en	ander.
Vervolgens	een	leuk	
programmadeel	met	het	
thema	ontmoeten	om	
elkaar	nog	beter	te	leren	
kennen,	waarbij	iedereen	
anderen	vragen	moest	stel-
len	om	de	antwoorden	
ingevuld	te	krijgen.	
De	tijd	vloog	voorbij	en	
voor	het	laatste	onderdeel	

ontmoeting	op	de	weg	naar	
Emmaüs.	Daarna	konden	
allen	proeven	van	de	
lekkere	hapjes	en	even	
gezellig	met	elkaar	praten.	
Het	was	fijn	door	middel	
van	gebed	deze	senioren-
middag	elkaar	tot	steun	te	
kunnen	zijn,	want	er	leeft	 derde	jongerenontmoeting	

ging	het	weer	richting	St.	
Marc,	d.w.z.	naar	de	eigen	
kerk.	De	sympathieke	sfeer	
klom	naar	een	nieuw	hoog-
tepunt	dankzij	het	verorbe-
ren	van	huisgemaakte	
pannenkoeken,	lofzang	en	
enkele	partijen	bowling	op	
Wii.	
Een	goedgevulde	dag	dus	
die	de	jongelui	een	boost	
heeft	gegeven,	zowel	op	
geestelijk	als	op	vriend-
schappelijk	vlak.	Het	is	nu	
uitkijken	naar	de	volgende	
jongerendag.	Afspraak	in	
Brugge	op	4	mei!		7

was	eigenlijk	geen	tijd	
meer.	Dat	doen	we	dus	een	
volgende	keer!!	
Edith	en	Gerda	hebben	
geprobeerd	een	gastvrije	
middag	te	organiseren	voor	
onze	senioren.	Een	fijne	
sfeer	die	we	–	naast	de	heer-
lijke	sandwiches,	cakejes,	
hartige	hapjes	enz.	-	moch-
ten	proeven.		7
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Nieuws uit de Wereldkerk

noord-amerika was de baker-

mat van het adventisme. lang 

woonde het grootste deel van 

de adventisten in dat wereld-

deel. na verloop van tijd veran-

derde de kerk echter van een 

amerikaanse kerk in een 

wereldkerk. nu woont nog 

maar ruim zes procent van de 

adventisten in de verenigde 

staten en canada! de andere 

94 procent woont verspreid 

over de wereld.

Maar	ook	al	woonde	de	
meerderheid	van	de	adven-
tisten	al	lang	niet	meer	in	
Noord-Amerika,	toch	bleef	
dat	wel	het	financiële	hart	
van	de	kerk.	Tot	betrekkelijk	
recent	werd	een	groot	deel	
van	het	apparaat	dat	nodig	
is	om	de	kerk	wereldwijd	te	
doen	functioneren	met	
Amerikaans	geld	betaald.	
Nog	steeds	is	Noord-
Amerika	de	belangrijkste	
sponsor	van	de	kosten	van	
de	wereldkerk.		Op	dit	
moment	draagt	de	Noord-
Amerikaanse	Divisie	acht	
procent	van	de	inkomsten	
uit	haar	gebied	af	aan	het	
budget	van	de	wereldkerk.	
Tijdens	de	recente	voor-

Rol van Noord-Amerika verandert
jaarsvergaderingen	van	het	
wereldbestuur	in	Silver	Springs	
(VS)	werd	een	procedure	in	
werking	gesteld	die	erin	voorziet	
dat	vanaf	2013	dat	percentage	
teruggaat	naar	zes	procent.	
Verdere	besprekingen	zijn	nodig	
om	te	bepalen	in	welke	mate	
andere	delen	van	de	wereld	hun	
bijdrage	aan	het	wereldbudget	in	
de	komende	jaren	zullen	dienen	
te	verhogen.		7

Training voor moslimevangelisatie in de Balkan
de Zuid-oost europese unie behartigt het werk van de adventkerk in kroatië, servië, Macedonië, bosnië-

herzegovina, en kosovo. in totaal zijn er in deze landen ruim 8.000 leden. het is niet gemakkelijk om adven-

tistische kerkgroei in deze landen te verwezenlijken. 

Kroatië	is	overwegend	rooms-katholiek,	Macedonië	en	Servië	zijn	voornamelijk	oosters-ortho-
dox.	Bosnië	-Herzegovina	en	Kosovo	hebben	daarentegen	veel	mosliminwoners.	Maar	ook	in	de	
andere	landen	zijn	er	flinke	aantallen	moslims.	In	totaal	wonen	er	in	deze	regio	ruim	6	miljoen	
moslims.	Tot	dusverre	heeft	de	Adventkerk	in	deze	landen	nog	niet	veel	succes	gehad	met	haar	

contacten	met	moslims.	Daarom	werd	besloten	
om	van	23	tot	23	maart	in	Sarajevo	(in	Bosnië-
Herzegovina)	een	conferentie	te	beleggen	om	
zowel	de	leiders	als	geïnteresseerde	leden	meer	
informatie	te	geven	over	allerlei	elementen	van	
het	islamitisch	geloof	en	om	samen	wegen	te	
exploreren	om	tot	meer	dialoog	te	kunnen	
komen.	Petras	Bahadur,	een	Pakistaanse	expert	
op	dit	terrein,	was	de	belangrijkste	spreker.	De	
training	trok	ruim	100	belangstellenden.		7

Interieur hoofdkantoor van de Adventkerk in Silver Spring, (VS), bij Washington, DC

evangelisatie in de 
wereldsteden: londen
een van de initiatieven die sinds 2010 door de generale 

conferentie zijn ontwikkeld is een nieuwe, grootscheepse 

poging om bevolking in de grote steden van onze planeet 

met het evangelie te bereiken.

Het	adventisme	is	wereldwijd	vooral	sterk	vertegen-
woordigd	buiten	de	steden,	en	toch	woont	nu	meer	
dan	de	helft	van	de	wereldbevolking	in	de	steden.	
Elke	dag	verhuizen	70.000	mensen	van	het	platte-
land	naar	een	grote	stad.
De	voorbereidingen	om	de	focus	te	richten	op	de	
steden	zijn	inmiddels	in	volle	gang.	Er	is	een	lijst	
van	24	steden	vastgesteld	waar	de	aandacht	de	
komende	jaren	in	het	bijzonder	op	zal	zijn	gericht.	
Londen	is	een	van	de	steden	op	de	lijst.	De	Trans-
Europese	Divisie	zal	op	alle	mogelijke	manieren	
steun	bieden	aan	de	kerk	in	Engeland	om	de	kerkle-
den	die	in	Londen	wonen	zo	goed	mogelijk	toe	te	
rusten	voor	hun	aandeel	in	de	activiteiten.	In	
september	van	dit	jaar	zal	met	intensieve	trainingen	
in	de	Londense	adventgemeenten	worden	begon-
nen.	Londen	heeft	ongeveer	7,2	miljoen	inwoners,	
waarvan	ongeveer	8.000	adventist.	Het	merendeel	
daarvan	is	van	Caribische	of	Afrikaanse	afkomst.		7
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door Reinder Bruinsma

gezocht: 12 miljard dollar!
een groep deskundigen heeft uitgezocht wat er wereldwijd aan tienden zou 

kunnen worden ontvangen als alle leden in alle landen een volle tien procent 

van hun inkomen aan de kerk zouden geven. als dat het geval zou zijn, zou 

de kerk van alle financiële zorgen verlost zijn. in plaats van ongeveer 

2 miljard dollar (1,5 miljard euro), zouden de tiendeninkomsten ruim 

14 miljard dollar of 10,4 miljard euro bedragen.

Bij	de	berekening	is	met	alle	
belangrijke	factoren	rekening	
gehouden.	De	cijfers	zijn	geba-
seerd	op	de	officiële	ledenad-
ministratie	en	op	het	gemid-
delde	per	capita	inkomen	per	
land,	terwijl	de	bedragen	zo	
zorgvuldig	mogelijk	zijn	
omgerekend	vanuit	de	lokale	
valuta.	De	rekenaars	hebben	
e.e.a.	vertaald	naar	een	zgn.	
Global	Tithe	Index,	waarin	per	
land	wordt	aangegeven	
hoeveel	percent	het	werkelijk	
ontvangen	bedrag	aan	tienden	
is	van	het	totaal	dat	zou	zijn	
ontvangen	als	iedereen	een	

volledige	tiende	zou	hebben	gege-
ven.
Het	land	dat	het	hoogste	scoort	is	
Eritrea,	waar	het	GTI	percentage	
ruim	55	is.	Op	de	tweede	tot	en	
met	zesde	plaats	staan	respectie-
velijk	Zwitserland,	Oostenrijk,	
Denemarken,	Duitsland	en	Frank-
rijk.	Nederland	staat	met	een	GTI-
percentage	van	22,8	op	de	26e	
plaats.	België	komt	op	plaats	38.		
Als	de	cijfers	correct	zijn,	betekent	
dit	dus	dat	in	Nederland	de	tien-
deninkomsten	ruim	vier	keer	zo	
hoog	zouden	kunnen	zijn	als	elk	
lid,	van	jong	tot	oud,	steeds	een	
volle	tiende	zou	geven!		7

Nog meer stemmen 
vóór inzegening 
vrouwelijke predikanten
opnieuw hebben enkele organisaties van de wereld-

wijde adventkerk zich duidelijk uitgesproken vóór de 

inzegening van vrouwelijke predikanten.

Nadat	in	de	afgelopen	maanden	enkele	unies	in	
Noord-Amerika	officieel	en	pro-standpunt	
hebben	ingenomen,	heeft	nu	de	Zuid-Californi-
sche	Conferentie	(de	kerken	in	Los	Angeles	en	
omgeving)	zich	in	die	zin	uitgesproken	en	dat	
middels	een	perscommuniqué	kenbaar	gemaakt.
Dichter	bij	huis	heeft	ook	de	Noord-Duitse	Unie	
een	soortgelijke	stap	gezet.	Op	22	en	23	april	
werd	het	vierjaarlijkse	congres	van	die	unie	
gehouden.	Met	160	stemmen	voor	en	47	stem-
men	tegen,	besloten	de	afgevaardigden	dat	
binnen	de	Noord-Duitse	Unie	voortaan	ook	de	
vrouwelijke	predikanten,	net	zoals	hun	manne-
lijke	collega’s,	zullen	worden	ingezegend.	Dit	
besluit	werd	genomen,	ondanks	het	feit	dat	het	
niet	in	overeenstemming	is	met	het	huidige	
standpunt	van	de	wereldkerk.		De	Noord-Duitse	
Unie	bestaat	uit	19.715	volwassen	gedoopte	
leden	in	345	gemeenten,	verdeeld	over	vier	
conferenties.		7
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Extra Nieuws

gemeente (vlaams) brussel

Brusselse dames roeren zich
de vrouwelijke kerkleden zijn al langere tijd heel actief. het gebeurde 

lang in samenwerking met de heren, ook wanneer zij het initiatief 

hadden genomen en voor de uitvoering instonden. 

Sinds	enkele	maanden	
komen	de	‘zusters’	van	de	
Vlaamse	Adventkerk	in	
Brussel	af	en	toe	samen,	
zonder	de	‘broeders’.	De	
gesprekken	liepen	uit	op	
een	eerste	activiteit	op	11	
februari.	Een	potluck	of	een	
simpele	lunch	helpt	een	
ontspannen	sfeer	schep-
pen.	Zo	ook	toen.	De	
mannelijke	kerkleden	
waren	welkom.	De	dames	
vertelden	wat	zij	als	vrou-
wen	graag	wilden		realise-
ren.	Hieronder	vallen	o.a.	
het	verzorgen	van	eredien-
sten	en	het	naar	buiten	
treden.	Richting	mensen	in	
nood.	En	waarom	niet	
onmiddellijk	aan	de	slag	
gaan	bij	wijze	van	proef?	
Een	broodmaaltijd	werd	

klaargestoomd	en	door	een	
kleine	groep	uitgedeeld	aan	de	
dakloze	mensen	bij	het	
Centraal	en	het	Noord	station.	
Op	dat	moment	was	koning	
Winter	nog	volop	actief.	Dit	
experiment	werd	een	positief	
gegeven.	
Een	tweede	opzet	was	het	
voorbereiden	van	de	eredienst	
op	24	maart	met	als	thema	
“De	vrouw”.	Hoe	kan	het	ook	
anders?	Tijdens	die	dienst	van	
24	maart	werd,	naast	het	voor-
stellen
van	enkele	sterke	vrouwen	uit	
de	bijbelse	geschiedenis,	
gezorgd	voor	een	persoonlijke	
inbreng.	Met	poëzie,	passende	
teksten	en	beelden.	Op	het	
einde	kon	volmondig	zowel	
“Amen”	als	“Yes,	we	did	it”	
gezegd	worden.		7

Dankwoord familie 
Bouwer
Na het overlijden van haar man Siem in 2009 heeft onze moeder nog 

2,5 jaar op Vredenoord gewoond. In het begin was het wennen. Altijd 

op zichzelf wonend en dan te weten dat het voor haar op Vredenoord 

toch een laatste plek zou worden. Zij heeft daar met plezier 

gewoond. En dat zonder haar maatje, die al die jaren naast haar 

stond. Uiteindelijk was het toch voor ons allen een plekje van thuis-

komen. Dat is een heel gemis voor ons allemaal. We bedanken het 

personeel voor de zorg en alle mensen die een bijzondere band 

hadden met onze moeder. We danken nogmaals alle mensen die op 

haar afscheidsdienst waren en zeker ook voor alle mooie kaarten en 

lieve berichten. Het laatste bericht dat voor ons als meiden van 

Janna heel bijzonder was, was de samenvatting van de wandeling 

op 21 maart die onze ma heeft beleefd met Cornelia de Reus, zoals 

Cornelia het zelf noemde: “Janna’s laatste wandeling”. 

De  kinderen van Janna Bouwer-Weststrate

gemeente brasschaat

Een slot met een vervolg
In	de	Ruiterhal	vond	op	25	maart	de	allerlaatste	jaarlijkse	
reünie	van	180	Bijbel	&	Archeologie-reisgezellen	plaats.	De	
allerlaatste?	Het	was	niet	de	eerste	keer	dat	de	actief	gepen-
sioneerde	ds.	André	Lutters	gezegd	had	dat	hij	ermee	wilde	
stoppen.	Zou	dit	de	allerlaatste	reünie	zijn?	Dat	is	het	
geworden.	Maar	het	is	een	slot	met	een	vervolg!	Tot	blijd-
schap	van	tientallen	vrienden	die	tijdens	de	komende	paar	
jaren	nog	op	reis	kunnen	o.l.v.	André.	In	navolging	van	
wat	jaren	geleden	in	Rotterdam	werd	gelanceerd,	werd	ook	
in	België	de	voordrachtencyclus	“Bijbel	en	Archeologie”	
doorgevoerd	in	diverse	steden.	Gevolgd	door	bijbelsemina-
ries.	Hier	drukten	vele	geïnteresseerden	de	wens	uit	om	
groepsgewijs	de	bijbelse	landen	te	bezoeken.	Hierop	
volgde,	enige	jaren	later,	een	verdere	exploratie	van	de	
aardbol.		7
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Donderdagmiddag	22	maart	
overleed	zr.	Janna	Bouwer-
Westrate	(86)	in	haar	kamer	op	
Vredenoord.	Zij	was	daarvoor	
opgenomen	geweest	in	het	
Diakonsessenziekenhuis	in	
Utrecht	vanwege	een	een	lever-
cirrose.	De	dienst	van	Woord	en	
Gebed	vond	plaats	op	29	maart	
in	aula	van	de	begraafplaats	in	
Dronten.
In	deze	dienst	werden	bijzondere	
herinneringen	uit	het	leven	van	
Janna	verwoord	door	twee	
schoonzoons	(Harry	Abbas	en	
Bert	Smit)	en	Janna’s	broer	Jo	
Weststrate	(Australië)	en	woorden	van	dank	
uitgesproken	door	haar	dochter	Margo	Abbas-
Bouwer.

Als	uitgangspunt	van	de	overdenking	had	ds.	
Wim	Altink,	die	de	dienst	leidde,	gekozen	voor	
de	woorden	uit	Jesaja	41:11,14,	waar	de	profeet	
benadrukt	niet	bang	te	zijn	omdat	God	bij	je	is.	
De	predikant	van	Huis	ter	Heide,	Tom	de	Bruin,	
had	in	zijn	laatste	pastorale	gesprek	in	het	zieken-
huis	met	Janna	over	deze	tekst	gesproken.	Dat	
had	haar	enorm	bemoedigend	en	getroost	en	
haar	a.h.w.	over	een	dempel	getild.
Janna,	die	samen	met	haar	man	Siem	veel	voor	
de	kerk	betekend	heeft,	was	een	markante,	sterke,	
nuchtere	en	toch	warme	vrouw	met	een	groot	
gevoel	voor	humor.	Zij	en	Siem	hadden	enorm	
veel	aan	elkaar	en	vulden	elkaar	schitterend	aan.	
Zij	waren	gericht	op	anderen.	Geloven	in	God	
was	voor	hen	gericht	zijn	op	mensen.	Daarom	
botste	het	wel	eens	met	de	kerkelijke	organisatie,	
waar	soms	ook	andere	belangen	golden.	Zo	
vertelde	ze	eens,	enigszins	opstandig,	dat	14	keer	
verhuizen	echt	niet	nodig	was	geweest.	Een	keer	

was	ze	pal	voor	de	verhuizing	
uit	Groningen	hoogzwanger,	
met	de	laatste	lootjes	bezig,	
waarop	Siem	met	de	verhuiswa-
gen	en	Janna	met	de	trein	naar	
de	nieuwe	woonplek	gingen.	Ze	
vond	het	vreselijk.	Het	waren	
duidelijk	andere	tijden	met	
andere	mores.	Later	vulde	ook	
deze	ervaring	positief	in:	
“Het	goede	van	die	14	keer	
verhuizen	was,	dat	we	er	een	
heleboel	vrienden	aan	over	
hebben	gehouden,	en	daar	heb	
ik	altijd	van	genoten.”
Op	21	maart	wilde	ze	nog	een	

keer	over	Oud	Zandbergen	rijden	en	ze	vertelde	Corne-
lia	de	Reus,	pastoraal	werkster	op	Vredenoord,	verhalen	
van	vroeger.	Het	verhaal	dat	de	laatste	weken	heel	vaak	
terugkwam	was	het	verhaal	van	haar	man,	toen	die	ziek	
was.	Ze	bofte	maar	met	haar	man	die	zo	veel	humor	
had.	Cornelia	schrijft:	“Wat	een	voorrecht	dat	ik	Janna	
Bouwer	nog	de	laatste	maanden	kon	leren	kennen.	Wat	
een	puur	mens,	vol	humor,	vol	gerechtigheid	en	ervoor	
opstaan.	Zeggen	waarop	het	staat,	onverbloemd.	Zo	
intens	geleefd,	intens	gehouden	van	de	man	van	haar	
dromen.	Een	goudklomp.	Zo	ervaar	ik	het	kostbare	
contact	met	Janna	ook.	Zo	wijs,	zo	zelf	nadenkend	over	
het	geloof,	vertaald	naar	het	hier	en	nu.”	

Net	als	haar	man	wist	Janna	dat	Gods	genade	voor	haar	
genoeg	was	en	dat	zij	niet	bang	hoefde	te	zijn.	Ze	was	
gek	op	haar	kinderen	en	trots	op	haar	kleinkinderen.	
Janna	Bouwer-Weststrate	was	een	mooi	en	puur	mens.	
Gestorven	met	het	heimwee	naar	het	nieuwe	Jeruza-
lem.	In	die	hoop	blijven	haar	kinderen	Anneke,	Margo,	
Simone,	Janita	en	hun	gezinnen	en	ook	wij	als	
gemeente	achter	uitziend	naar	de	wederkomst	van	onze	
Heer	Jezus	Christus	en	de	hereniging	met	onze	gelief-
den	bij	de	opstanding	uit	de	dood.		7

In memoriam

in Memoriam

Janna bouwer weststrate (86 jaar)
weduwe van ds. simon bouwer
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Fotograaf
met

passie
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op bezoek bij Marijke Talen



door Geert Hendriks

3   MariJke talen (1965), dochter van kees en gerda hendriks,  getrouwd met roelof talen, lid van de adventgemeente 
almelo (de boskapel). huisdier: poes Junky,  10 jaar geleden als bolletje wol gevonden bij de boskapel. taken in de gemeente: 
kanseldienst,  gastvrouw.  Zingen zit in haar bloed! Zoals in (gelegenheids)koren, o.a. “the continental singers”. vrij recent zong 
ze samen met aad berger en tijdens de afgelopen paasdienst met peter Mouthaan. sinds januari 2012 is ze een huisgroep 
gestart met vrouwen uit haar omgeving.

N mensen en dieren op een zo natuurlijk mogelijke manier. Zie ook: 

www.fotografiemarijketalen.nl.

Mijn passie voor fotografie komt vanuit mijn liefde voor momen-

ten. Iets is zo aan verandering onderhevig; geen moment is 

hetzelfde. Mensen zijn vaak druk. Ze lijken de kleine dingen van 

het leven niet meer te zien die juist zo bijzonder zijn. Ik wil graag 

iets moois en bijzonders op het juiste moment vastleggen zodat 

mensen, waaronder ikzelf, verwonderd raken door de schoonheid 

van de schepping. 

Wat het voor mij betekent? Ik 

denk dat Henri Cartier-Bresson 

dit goed samenvat in deze 

quote: “Fotografie is het samen-

komen van het hoofd, het oog en 

het hart. Het is een manier van 

leven!” 

Marijke Talen doneert één van haar 

favoriete foto’s ‘Unexpected dream’ 

aan ADRA.

og een paar weken en het is weer zo ver: de 

jaarlijkse open dag van de Nederlandse Unie! 

ADRA zal op deze dag verschillende kunst-

werken, gemaakt door kunstenaars uit de 

Adventkerk, tentoonstellen en veilen. Een van 

deze kunstenaars is fotografe Marijke Talen (gemeente 

Almelo). ADRA sprak met haar om erachter te komen wat 

fotografie voor haar betekent.

“Eigenlijk begon mijn passie voor fotografie al op mijn 14e. 

Als echt natuurmens 

was ik toen al bezig 

om mooie momen-

ten vast te leggen 

met mijn eerste 

cameraatje. Vanaf 

2002 speelt de digi-

tale fotografie een 

grote rol in mijn 

leven: altijd heb ik 

mijn camera mee, 

zodat ik ook op 

onverwachte 

momenten natuur, 

mens en dier kan 

vastleggen. Sinds 

2007 exposeer ik 

regelmatig en is 

fotografie een nog 

belangrijker onderdeel in 

mijn leven geworden. Ik 

ben er dan ook dagelijks 

mee bezig. Ik verdien er 

mijn brood niet mee, 

maar ik noem mezelf wel 

semiprofessioneel omdat 

ik goede apparatuur, de 

nodige vakkennis en erva-

ring heb. Naast natuurfo-

tografie (van een close-up 

tot een weids landschap) 

fotografeer ik ook graag 

“Unexpected dream” (genomineerd voor de World Press Photo). 

Foto: Marijke Talen-Hendriks. Minimumprijs: 75 euro.

“	ALS ECHT NATUUR-
MENS WAS IK ToEN 
AL BEZIG oM MooIE 
MoMENTEN VAST 
TE LEGGEN MET 
MiJn eerste  
caMeraatJe”
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op bezoek bij Marijke Talen

open dag
op de open dag van de Nederlandse Unie (24 juni) zal ADRA een kunsttentoonstelling 

en -veiling houden om geld in te zamelen voor het project ‘gevecht tegen verwoestij-

ning’ in Burkina Faso. op deze pagina vindt u alvast een voorproefje van wat er die dag 

bekeken en gekocht kan worden. Kijk op www.adra.nl voor alle foto’s en informatie!

Meeuwen op het strand

Acryl op paneel 16 x 40 cm

Kunstenares: Rosita Pruis

Minimum prijs (voor 2 stuks): 50 euro

Schaal keramiek
Kunstenaars: Gerard en Annelies Frenk. Minimumprijs: 30 euro
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door Cees van der PloegNamen in de Bijbel

abel
namen in de bijbel 

hebben zo hun beteke-

nis. abel betekent 

zoiets als: ademtocht, 

nietigheid, ijlheid, 

lucht. Zou dit op zijn 

wel heel korte leven 

slaan?

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

schijnwerper gezet. Zelfs als u ze van naam kent, wat weet u van hen? Neem nu 

bijvoorbeeld Abel.

Abel	is	een	nogal	geheimzinnige	
persoon.	Na	het	verhaal	over	Kaïn	en	
Abel	kom	je	hem	echt	nergens	meer	in	
de	geslachtsregisters	tegen,	ook	niet	in	
het	boek	Kronieken.	Pas	in	het	Nieuwe	
Testament	wordt	hij	weer	genoemd.	
Door	Jezus	zelf	en	door	Paulus.	In	Gene-
sis	4	wordt	vermeld	dat	de	vrouw	Set	als	
vervanger	van	Abel	ziet.	Abel	wordt	als	
het	ware	volledig	uit	de	bijbelse	geschie-
denis	gewist	en	pas	bij	Jezus	komt	hij	
ineens	weer	tevoorschijn.

beroepen

Abel	is	de	tweede	zoon	van	het	eerste	
mensenpaar	Adam	en	Eva.	Als	hij	groot	
is,	kiest	hij	een	beroep:	herder	van	

kleinvee.	Zijn	broer	Kaïn	(Hebreeuws	voor:	
speer)	wordt	iets	heel	anders:	landbouwer.	En	
waarschijnlijk	heeft	hij	de	eerste	ploeg	uitge-
vonden.
Na	verloop	van	tijd	brengen	Kaïn	een	vleesof-
fer	en	Abel	een	groenteoffer	aan	de	HEER.	God	
kijkt	met	genoegen	neer	op	het	offer	van	Abel,	
maar	niet	op	dat	van	Kaïn.	Waarom	maakt	
God	dat	verschil?

aannames

Er	zijn	bijbeluitleggers,	die	zeggen	dat	God	het	
offer	van	Kaïn	niet	aanneemt,	omdat	het	niet-
bloedig	is.	Abel,	daarentegen,	doodde	een	dier.	
Hij	laat	zien	dat	hij	begrijpt	dat	God	satan	wil	
verslaan	door	de	dood	van	’het	Lam	van	God’,	
Gods	eigen	Zoon.
Anderen	wijzen	erop,	dat	de	tekst	zelf	hele-
maal	niet	de	reden	opgeeft.	Dat	is	niet	een	
leemte	in	het	verhaal.	De	bijbelschrijver	wil	
ons	laten	zien	dat	beide	broers	uiterlijk	
hetzelfde	doen,	maar	dat	er	een	verschil	is,	dat	
alleen	de	Kenner	van	het	hart	opmerken	kan.	
Het	verschil	berust	alleen	op	de	innerlijke	
gezindheid.

hart

De	geschiedenis	met	Kaïn	en	Abel	is	de	aller-
eerste	prediking	van	een	waarheid,	waarvan	
de	hele	Bijbel	doortrokken	is:	de	Allerhoogste	
neemt	geen	genoegen	met	een	uitwendige	
vorm,	maar	eist	de	overgave	van	het	hart.
Kaïn	raakt	ontstemd	over	de	afwijzing	door	
God.	En	hij	is	de	eerste	uit	een	zeer	grote	reeks	
mensen,	die	boos	is	op	God...	en	zich	daarom	
vergrijpt	aan	wat	God	dierbaar	is:	zijn	kinde-
ren...	Kaïn	slaat	Abel	dood.		7

Lezen: Genesis 4:1-16 en Hebreeën 11:4

“ HET VERSCHIL BERUST 
alleen op de innerliJke 
geZindheid”

7  Bewening van Abel
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Kids, scouts en jongeren

Creatieve Kidzrally
eén keer per jaar organiseert het kinderpastoraat van de neder-

landse unie de kidzrally! een dag speciaal voor kinderen van 4 t/m 

12 jaar. ruim 500 kinderen en begeleiders zijn sabbat 14 april naar 

scherpenzeel gekomen om samen de kidzrally: ‘hoezo creatief?’ 

te beleven. hierna volgt een verslag van de gemeente arnhem.

Van tropenweken naar 
Tropenmuseum
de kinderen van de kindersabbatschool van harderwijk ontvingen 

tijdens de kidsrally de 1e prijs voor hun creatieve sponsoracties 

om geld in te zamelen voor de verbouwing van een aantal klaslo-

kalen van een basisschool in nigeria.

Een	groot	schilderij	van	de	
poster	staat	bij	de	ingang	
van	de	Kidzrally	op	ons	te	
wachten,	de	kinderen	
kunnen	met	z’n	allen	hier-
mee	op	de	foto	en	zijn	zo	
gelijk	onderdeel	van	het	
thema.	Sommige	kinderen	
zijn	verkleed	als	tijger,	vlin-
der,	lieveheersbeestje	of	
vrolijk	geschminkt.	De	zaal	
is	omgetoverd	in	een	
jungle.	Het	scheppingsver-
haal	is	alom	vertegenwoor-
digd.	
Het	olijke,	muzikale	
Kidzrally-combo	zet	stevig	
in,	zodat	de	sfeer	al	snel	op	
gang	komt	in	de	bomvolle	
zaal	met	enthousiaste	
kinderen	en	begeleiders.	Na	
het	openingsgebed	gaat	
Professor	Pierewaaier	met	
hulp	van	zijn	assistente	in	

kinderen	komen	met	een	
blijde	uitdrukking	terug	
van	een	gezellige	middag	
samen	creatief	zijn.	Samen	
zingend	sluiten	we	een	
geslaagde	en	prachtige	
Kidzrally	af.	Moe	maar	
zeker	voldaan	kunnen	alle	
kinderen	weer	op	weg	naar	
huis.	Wat	ons	betreft	heeft	
het	Kidzrallyteam	de	kinde-
ren	voorzien	van	een	erva-

Er	was	veel	geld	nodig:	
6.000	euro.	De		kinderen	en	
hun	leiding	begonnen	
daarom	snel	een	veelheid	
van	activiteiten	op	te	
zetten.	Er	werden	koekjes	
gebakken,	chocolade	gefa-
briceerd,	cupcakes	
verkocht,	klusjes	in	huis	
verricht,	bloembollen	
verkocht,	een	sponsorloop	
gehouden,	via	Facebook	
avondmaaltijden	aangebo-
den	en	verkocht,	potten	
waar	koekjes	in	gingen	
versierd,	enz.	Het	waren	
tropenweken.	Maar	het	

een	tijdmachine	terug	naar	
de	tijd	van	de	Bijbel.	Via	
Johannes	en	Noach	komen	
we	in	de	prachtige	hof	van	
Eden	bij	Adam	en	Eva.	
Pierewaaier	neemt	Adam	
en	Eva	mee	naar	de	
Kidzrally,	zodat	de	kinderen	
Gods	schepping	van	dicht-
bij	kunnen	meemaken.
Vlak	voor	de	pauze	loopt	
Madelon	Comvalius	met	
een	(echte!)	slang	het	
podium	op	en	iedereen	
mag	na	het	middaggebed	
een	foto	maken	met	één	
van	Gods	prachtige	crea-
ties.	De	zon	schijnt	en	
tijdens	de	pauze	kan	ieder-
een	lekker	buiten	eten.	
Het	middagprogramma	
biedt	voor	alle	niveaus	een	
afwisselende	carrousel	van	
diverse	activiteiten.	Alle	

ring	met	hun	Schepper.	
Wat	mogen	we	allemaal	blij	
zijn	dat	we	onderdeel	zijn	
van	Gods	prachtige	schep-
ping.	
Tot	de	volgende	Kidzrally	
op	20	april	2013.	We	
kunnen	niet	wachten!		7

Fotografie: Klaas Norg. Kijken of 

bestellen van foto’s van de 

Kidzrally zie www.klaasnorg.nl.

resultaat	mag	er	zijn:	
1.042,00	euro!	Een	prachtig	
bedrag!	Deze	actie	haalde	
zelfs	de	lokale	krant.	
Omdat	de	gemeente	met	de	
meest	creatieve	acties	om	
geld	in	te	zamelen	een	prijs	
kon	winnen,	een	gratis	
entree	voor	het	Tropenmu-
seum	in	Amsterdam,	
besloot	de	jury	van	de	Kids-
rally	unaniem	de	
kindersabbatschool	van	
Harderwijk	deze	prijs	toe	te	
kennen.	Van	tropenweken	
dus	nu	naar	het	Tropenmu-
seum.		7
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open dag Nederlandse Unie
sinds een aantal jaren organiseert de nederlandse unie een open 

dag op het landgoed oud Zandbergen. dit jaar zal het evenement 

plaatsvinden op zondag 24 juni van 10:00 uur tot 16:00 uur.

In	vergelijking	tot	voor-
gaande	jaren	zijn	er	een	
tweetal	veranderingen	voor	
de	mensen	die	geïnteres-
seerd	zijn	in	de	huur	van	
een	standplaats.	Deze	zijn	
in	het	leven	geroepen,	
omdat	gestreefd	wordt	naar	
het	zo	veel	mogelijk	kosten-
dekkend	maken	van	deze	
dag.
Allereerst	zijn	de	kosten	
van	een	standplaats	
verhoogd.	Dit	jaar	betaalt	u	
15	euro	voor	een	stand-
plaats.	Voor	dit	bedrag	
krijgt	u	een	marktkraam,	
stoel,	toegang	tot	stroom	

aan	de	kosten	die	gemaakt	
worden	aan	het	draaien	
van	deze	dag.	Het	is	geens-
zins	een	manier	om	winst	
te	maken	voor	de	Neder-
landse	Unie.	

Naast	een	poging	om	
inkomsten	te	genereren	
wordt	er	ook	getracht	om	
de	uitgaven	te	verlagen	en	
deze	op	een	andere	manier	
te	verdelen.	Wij	hopen	op	

en	wordt	er	een	deel	van	de	
afvalverwerking	bekostigd.	
Ten	tweede	wordt	de	
verkoop	van	al	het	drinken	
verzorgd	door	de	Neder-
landse	Unie	in	samenwer-
king	met	ADRA.	U	kunt	uw	
warme	en	koude	dranken	
kopen	bij	verschillende	
kramen	op	de	Open	Dag.	
De	menukaart	met	drankjes	
is	binnenkort	te	bekijken	
op	www.adventist.nl	
De	verkoop	van	drankjes	is	
een	praktische	manier	voor	
de	organisator	om	ook	de	
bezoekers	een	kleine	
bijdrage	te	laten	leveren	

uw	begrip	voor	deze	veran-
deringen.
Gemeenten	en	leden	
kunnen	een	standplaats	
huren	door	het	opgavenfor-
mulier	in	te	vullen	op	www.
adventist.nl.	Het	opgaven-
formulier	kan	ingevuld	
worden	tot	en	met	8	juni	
2012.	Voor	vragen	en	
opmerkingen	kunt	u	een	
e-mail	sturen	naar	mraha-
jaan@adventist.nl.		7

Vooraankondiging

seniorendag 2012
Sabbat 13 oktober

Reserveer deze datum!
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Welkom in onze kerk

Gemeente emmen
daniël hornis (33)

richard de reus (26)

edwin Man (24)

Jasper booij (23)

thierry de reus (17)

Op	sabbat	7	januari	was	het	feest	in	Emmen.	Vijf	jonge	
mannen	werden	gedoopt	en	lid	van	deze	gemeente.	
Richard,	Jasper	en	Thierry	hadden	al	lang	daarvoor	
besloten	dat	ze	graag	gedoopt	wilden	worden,	maar	
wilden	daaraan	voorafgaand	graag	eerst	nog	bijbelles	
volgen.	Toen	de	datum	van	de	doop	echter	bekend	
werd	gemaakt,	meldden	zich	vervolgens	nog	twee	
jeugdleden.	
Het	bijzondere	aan	de	dienst	was	de	muzikale	omlijs-
ting	door	de	Praisegroup	uit	Rotterdam,	bestaande	uit:	
Rayon,	Joëlle,	Patricia,	Indirah	en	Stellie.	Daarnaast	
werd	ook	de	overdenking	op	een	speciale	manier	inge-
vuld.	Geen	traditionele	preek	van	een	spreker,	maar	een	
samenspraak	tussen	vier	mensen.	Allemaal	staan	ze	op	
sabbat	regelmatig	voor	in	de	kerk.	Angelique	Hornis,	de	
moeder	van	Daniël	is	lekenprediker.	Cees	Man,	de	
vader	van	Edwin,	heeft	regelmatig	podiumdienst	in	de	
gemeente.	Maarten	Booij,	de	broer	van	Jasper,	is	een	
aanstaand	predikant.	En	Thijs	de	Reus,	de	vader	van	
Richard	en	Thierry	is	predikant.	Hij	verrichtte	ook	de	
doophandeling.
Na	afloop	van	de	dienst	in	Het	Baken,	de	baptistenkerk	
in	Emmen,	ging	het	hele	gezelschap	naar	de	kerk	waar	
men	wekelijks	samenkomt.	Daar	vond	nog	een	geza-
menlijk	maaltijd	plaats.	De	kerk	was	overvol.	Het	was	
een	dag	om	God	dankbaar	voor	te	zijn	en	nooit	meer	te	
vergeten.		7

Gemeente amsterdam-Zuid
eunice Fernandes (44)

Jo alves (46)

runny Margerita (59)

Sinds	2006	komt	in	Amsterdam-Zuid	een	groep	
Portugeessprekende	adventisten	bijeen.	Zij	geeft	een	
geestelijk	onderdak	aan	Brazilianen	en	Portugezen	
die	het	Nederlands	niet	voldoende	beheersen.	In	
januari	van	dit	jaar	werd	de	groep	versterkt	met	een	
student	missionary,	Suzanne	Portela,	die	een	jaar	de	
Portugeessprekende	adventisten	in	Nederland	komt	
bijstaan.
De	resultaten	van	haar	werk	hebben	niet	lang	op	
zich	laten	wachten.	Op	3	maart	waren	de	gemeente	
Amsterdam-Zuid	en	de	Portugeessprekende	groep	er	
getuige	van	dat	twee	zusters	werden	gedoopt	op	
belijdenis	van	hun	geloof.	Eunice	Fernandes	en	Jo	
Alves	zijn	allebei	van	Braziliaanse	afkomst	en	
bezochten	al	enige	tijd	de	Portugeessprekende	
groep.	
De	mooie	dienst	werd	geleid	door	Suzanne	Portela	
en	ds.	Wim	Wiersema.	Aan	Silvia	Andrade	de	moei-
lijke	taak	om	van	het	Portugees	naar	het	Nederlands	
te	vertalen	en	visa	versa.	Tijdens	de	dienst	werd	
Runny	Margerita	na	het	belijden	van	zijn	geloof	
opnieuw	opgenomen	in	de	gemeente.
Wim	Wiersema	had	als	predikant	van	Amsterdam	
het	voorrecht	deze	twee	zusters	te	dopen	en	hen	
samen	met	br.	Margerita	welkom	te	heten	in	de	
Adventkerk.	
De	welkomsttekst	(Psalm	91:2)	was	de	favoriete	
bijbeltekst	van	de	dopelingen:	“U	bent	mijn	
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Tot ziens

toevlucht	en	mijn	vesting.	Mijn	God	op	U	vertrouw	ik.”	“Tu	és	o	meu	
refúgio	e	a	minha	fortaleza;	ó	meu	Deus	em	quem	confio!”
Deze	doopdienst	was	nog	maar	het	begin,	een	nieuw	doopfeest	is	
gepland	voor	5	mei	en	tijdens	het	congres	voor	Portugeessprekenden	
in	Geneve	zullen	opnieuw	enkele	groepsleden	gedoopt	worden.		7

Gemeente eindhoven
dirk van oeffel (32)

Op	sabbat	14	april	was	het	feest	in	gemeente	Eindhoven.	Op	deze	dag	
werd	Dirk	van	Oeffel	gedoopt	na	een	periode	van	bijbelstudie.	Dirk	
heeft	de	kerk	leren	kennen	door	zijn	vriendin	die	in	Indonesië	woont.	
Zij	was	via	Skype	bij	de	doop	‘aanwezig’,	evenals	de	moeder	van	Dirk.
Het	werd	een	mooie	dienst	met	een	overdenking	van	ds.	Silbert	Eliza-
beth,	mooie	liederen,	een	prachtige	special	en	vervolgens	de	doophan-
deling	door	ds.	Bert	Nab.	Na	de	dienst	werd	er	nog	ruime	tijd	nagepraat	
onder	het	genot	van	iets	te	drinken	met	lekkers.	Dirk,	van	harte	
welkom	in	de	gemeente.		7

Gemeente amsterdam-ghana
abdulla  ibrahim (38)

saskia altink (23)

prince ameyaw addai (38)

Op	sabbat	14	april	
vierde	de	gemeente	
Amsterdam-Ghana	
een	prachtig	doop-
feest.	Saskia,	Abdulla	
en	Prince	werden	
gedoopt	en	opgeno-
men	als	lid	in	de	
gemeente.
Te	midden	van	vrien-
den,	familie	en	
gemeenteleden	gaven	
de	dopelingen	
enthousiast	blijk	van	hun	geloof	in	God.	Zij	zijn	blij	een	kind	van	de	
hemelse	Vader	te	zijn.	Net	zoals	bij	de	doop	van	Jezus	klonk	opnieuw	
een	duidelijke	stem	die	zei:	“Jij	bent	mijn	geliefde	zoon,	jij	bent	mijn	
geliefde	dochter.”	De	doophandelingen	werden	verricht	door	ds.	Wim	
Altink	(vader	van	Saskia).		7

Gemeente nijmegen
br. henricus leonardus Johannes 

eisenburger (82)

Op	7	april	overleed	Henk	Eisenburger.	Hij	
is	gegaan,	zoals	hij	geleefd	heeft,	actief	tot	
het	laatste	moment.	Gedurende	zijn	werk-
zame	leven	was	hij	gymnastiekdocent	en	
fysiotherapeut.	Daarnaast	vader	van	drie	
dochters.	Hij	zwom	bijna	elke	dag,	was	vrij-
williger	bij	de	Verwondering,	een	koffie-
huis	met	luisterend	oor.	Daarnaast	woonde	
hij	elke	zondag	de	viering	bij	van	de	Kerk	
van	de	Nazarener.	Zijn	oudere	zus,	in	de	
VS,	inspireerde	hem	om	adventist	te	
worden.	Zo	bezocht	Henk	de	laatste	vijf	
jaar	de	adventgemeente	in	Nijmegen.	Hij	
was	een	trouw	bezoeker,	maar	ook	de	acti-
viteiten	er	omheen	vond	hij	geweldig;	
buitendiensten,	buurtbarbecue,	potluck.	
Henk	was	gastvrij,	sociaal	bewogen,	vrien-
delijk	en	had	veel	respect	voor	iedereen.	
Hij	hield	zeer	van	de	Heer	en	wilde	doen	
wat	God	van	hem	vroeg	en	verwachtte.	De	
bijbelstudies	voorafgaande	aan	de	
eredienst	boeiden	hem.	Zelf	had	hij	ook	
altijd	een	interessante	inbreng	en	mening.	
Ruim	een	jaar	geleden	liet	Henk	zich	
dopen	in	een	adventgemeente	in	Amerika.	
Zr.	E.	Happé-Heikoop	stond	tijdens	de	
uitvaartdienst	stil	bij	Jezus’	woorden	in	
Johannes	14:1-4:	“In	het	huis	van	mijn	
Vader	zijn	veel	kamers.”	Henk	bewoonde	
een	appartement	met	zicht	op	de	Waal.	
Jezus	biedt	het	eeuwig	leven	aan.	Wonin-
gen	met	zicht,	een	wereld	van	liefde	en	
licht,	waar	geen	gebrokenheid	bestaat.	Zr.	
Jennifer	van	der	Reijden,	uit	de	gemeente	
Nijmegen,	vertolkte	op	indrukwekkende	
wijze	het	lied	dat	Henk	vaak	met	zijn	zus	
zong	aan	de	telefoon	Amazing	Grace.
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GroeiSpurts

Voor	het	eerste	deel	was	
dr.	Mueller	de	gastspreker.	
Hij	is	een	Duitse	adventist	
en	KNO-arts.	Hij	nam	ons	
mee	terug	naar	de	basis	van	
onze	gezondheid,	door	de	
zeven	basisbehoeften	van	
lichaamscellen	te	noemen.	
Hij	benadrukte	dat	de	
belangrijkste	daarvan	liefde	
is!	De	bron	van	de	andere	
zes	is	de	natuur,	maar	de	
enige	bron	van	liefde	is	
God.	Gods	liefde	vult	ons	
hart	en	geeft	onze	cellen	
energie,	maar	zijn	liefde	
ervaren	we	door	lief	te	
hebben.
In	het	tweede	deel	werden	
de	leefstijlprincipes	van	
NEWSTART	gepresenteerd.	
Daarbij	hoorden	praktijk-
demonstraties	als	waterthe-
rapie,	klei	en	bewegingsoe-
feningen.
Ook	hebben	we	twee	
zondagmiddagen	kookde-
monstraties	en	lezingen	
over	voeding	gehouden,	
waarbij	de	deelnemers	
heerlijk	en	gezond	plant-

dordrecht

‘Terug naar de basis’
van 15 tot 29 april heeft de gemeente dordrecht het gezondheidsse-

minar ‘terug naar de basis’ gehouden. het was in de hele stad bekend 

gemaakt met folders en posters. ook mensen buiten dordrecht 

kregen van bekenden een folder.

resultaten

Bij	zo’n	evangelisatieactie	
wordt	natuurlijk	gekeken	
naar	de	resultaten.	Zijn	er	
mensen	die	we	hebben	
bereikt?	Voor	de	organisatie	
was	het	doel	van	het	semi-
nar	contacten	te	leggen	met	
mensen	buiten	de	kerk	en	
hun	informatie	te	geven	
over	hoe	ze	gezonder	
kunnen	leven.
De	sfeer	en	de	samenwer-
king	tijdens	het	seminar	
waren	goed	en	er	zijn	veel	
gesprekken	geweest.	Het	
totale	aantal	ingeschreven	
bezoekers	is	74.	Daarvan	
zijn	er	28	niet-adventis-
tisch.	Twintig	van	hen	

hebben	aangegeven	op	de	
hoogte	gehouden	te	willen	
worden	van	andere	evene-
menten.
Dit	seminar	was	ook	een	
zegen	voor	de	gemeente:	
boven	verwachting	hebben	
41	vrijwilligers	tijdens	het	
seminar	een	steentje	bijge-
dragen.	Onder	deze	vrijwil-
ligers	waren	ook	niet-
adventisten,	die	tijd	hebben	
vrijgemaakt	om	te	helpen.
Bij	de	lezingen	was	er	goede	
respons	uit	de	zaal.	Mensen	
stelden	hun	vragen	en	
maakten	ook	gebruik	van	
de	gelegenheid	om	achteraf	

vragen	te	stellen.
Mooi	om	te	zien	was	dat	bij	
de	bewegingsoefening,	
waar	zo’n	35	personen	bij	
aanwezig	waren,	iedereen	
van	zijn	stoel	is	gekomen	
en	mee	heeft	gedaan.
Tijdens	de	laatste	kookde-
monstratie	hadden	de	
bezoekers	de	gelegenheid	
zich	op	te	geven	voor	kook-
lessen.	Zeventien	bezoekers	
hebben	dit	gedaan.	Een	
dame,	die	bij	elke	lezing	en	
ook	bij	de	kookdemonstra-
ties	is	geweest,	schreef	op	
haar	inschrijfformulier:	
“Kookles,	ja	graag!!”
De	waardering	die	mensen	
hadden	voor	het	seminar	

werd	geuit	met	uitspraken	
als:	“Wat	fijn	dat	jullie	dit	
doen,”	en	“Het	is	goed	
georganiseerd!”
Deze	waardering	werd	ook	
geuit	door	middel	van	vrij-
willige	giften:	aan	het	einde	
van	het	seminar	hebben	wij	
tot	onze	verbazing	mogen	
vaststellen	dat	er	1.267	
euro	is	gedoneerd.	Hierbij	
zat	een	gift	van	één	
persoon	van	1.000	euro	bij.
De	organisatie	heeft	Gods	
leiding	en	zegen	ervaren	
vanaf	het	organiseren	tot	
het	uitvoeren	van	het	semi-
nar.		7

aardig	eten	konden	proe-
ven	en	konden	luisteren	
naar	de	voordelen	van	een	
plantaardig	en	volwaardig	
dieet.
Iedere	avond	konden	
bezoekers,	voorafgaand	aan	
het	programma,	een	
gezondheidscheck	laten	
doen,	waarbij	onder	andere	
hun	polsslag,	bloeddruk	en	
bloedsuiker	werden	geme-
ten.
Om	de	mensen	de	moge-
lijkheid	te	geven	zich	meer	
in	de	onderwerpen	te	
verdiepen,	was	er	bij	alle	
bijeenkomsten	een	infor-
matietafel	met	de	nodige	
boeken	en	folders.	De	
bezoekers	kregen	een	hand-
out	met	in	het	kort	de	
informatie	van	die	avond.

Dr. Mueller
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door Rudy Dingjan

Portugese inzet in Nederland
in een bijzaal van het kerkgebouw dat de gemeente amsterdam Zuid 

huurt, komt al een paar jaar een groep bijeen die diensten verzorgt 

voor portugeessprekenden. de meesten van hen komen uit brazilië, 

maar ook het moederland portugal, de kaapverdische eilanden en 

Mozambique zijn vertegenwoordigd. 

X-preszo verhuisd
church plant X-preszo uit rotterdam oost heeft drieëneenhalf jaar 

lang met veel plezier haar diensten kunnen houden in de school ‘onze 

wereld’ aan het berlagepad. Maar vanaf 1 mei was dat vanwege een 

renovatie niet langer mogelijk.

Op	twee	sabbatten	zijn	zij	op	de	sabbatmorgens	samengeko-
men	in	huiskringen.	Vanaf	19	mei	kunnen	zij	nu	terecht	in	
een	andere	vestiging	van	‘Onze	Wereld’,	aan	de		Cornelis	
Danckertstraat	32-36,	3067	XG		Rotterdam.	
Maar	let	op:	op	26	mei	(Pinksterweekend)	wordt	X-preszo	
geïnstalleerd	tot	gemeente.	Daarvoor	komen	zij	eenmalig	
samen	in	de	Evangelische	Gemeente	Ommoord,	Bertrand	
Russellplaats	3-5,	3069	BA	Rotterdam.		7

‘raadpleging’ over zending
	
de trans-europese divisie (ted) is nu werkelijk europees gewor-

den. landen als soedan, egypte en pakistan horen er niet meer 

bij. daardoor kan de ted zich nu volledig concentreren op een 

van de moeilijkst te bereiken bevolkingsgroepen ter wereld: 

euro peanen.

Dankzij	de	inzet	van	Silvia	
Andrade	en	haar	man	Ricardo	
Rodrigues	breidde	deze	groep	
zich	gestaag	uit.	Daardoor	kon	
in	januari	2012	Suzanne	
Portela	vanuit	Brazilië	naar	
Nederland	komen	om	hier	
voor	in	ieder	geval	één	jaar	als	
student	missionary	te	werken.
Al	het	voorbereidende	werk	
van	Silvia	en	Ricardo	en	de	
tomeloze	inzet	van	Suzanne	
hebben	inmiddels	geleid	tot	
twee	doopfeesten	op	23	maart	
en	5	mei.	Wim	Wiersema,	de	
predikant	van	de	moederge-
meente	Amsterdam	Zuid	heeft	
al	vier	mensen	uit	de	groep	
mogen	dopen.	Een	volgend	
doopfeest	is	gepland	tijdens	
het	Europees	Portugees	
congres	in	Genève	(6-8	juli),	
waar	waarschijnlijk	opnieuw	
drie	à	vijf	mensen	gedoopt	

zullen	worden.
Er	bestaan	plannen	om	ook	
buiten	Amsterdam	activi-
teiten	te	ontwikkelen	in	
plaatsen	waar	veel	Brazili-
aanse	mensen	wonen,	en	
ook	in	Amsterdam	zijn	
voor	dit	jaar	nog	twee	
doopdiensten	gepland.	Zij	
hebben	er	alle	vertrouwen	
in	dat	Gods	Geest	mensen	
aanraakt.		7

Van	10	tot	12	mei	organi-
seerde	de	TED	daarom	een	
‘raadpleging’.	Leiders	en	
experts	uit	de	verschillende	
unies	kwamen	op	Newbold	
College	samen	om	met	de	
TED-leiding	te	bespreken,	
ontdekken	en	onderzoeken	
hoe	we	de	evangelieverkon-
diging	in	ons	werelddeel	
het	beste	kunnen	aanpak-
ken.
In	totaal	committeerden	zij	
zich	aan	twaalf	aandachts-
punten.	Samengevat	
komen	die	er	op	neer	dat	
we	in	navolging	van	Jezus	
de	blijde	boodschap	niet	in	
de	eerste	plaats	willen	bren-
gen	in	de	vorm	van	een	
aantal	leerstellingen,	maar	
als	het	goede	nieuws	over	
Gods	karakter.	Zijn	goed-
heid	brengt	mensen	tot	
bekering.	Dat	moeten	we	
niet	alleen	op	een	frisse	
manier	laten	horen,	maar	
vooral	ook	laten	ervaren,	
door	als	gemeenschap	
authentiek	en	diep	betrok-

ken	in	de	maatschappij		te	
staan.	Juist	de	kerk	hoort	
een	voorbeeld	te	zijn	van	
een	omarmende,	rechtvaar-
dige	en	genadevolle	
gemeenschap.	Een	plaatse-
lijke	gemeente	is	er	niet	
alleen	voor	de	gemeentele-
den,	maar	voor	de	hele	
samenleving	om	haar	heen.	
We	willen	ruimte	scheppen	
aan	zoveel	mogelijk	
verschillende	aanbidding-
vormen	en	–stijlen	
(bijvoorbeeld	door	gemeen-
testichting)	om	aan	ieder	
een	plekje	te	bieden	om	
gemeenschap	met	God	te	
beleven.	Dit	alles	vraagt	om	
gerichte	toerusting	en	bege-
leiding	van	zowel	predikan-
ten	als	gemeente	leden,	
waarbij	we	in	het	bijzonder	
onze	jeugd	willen	begelei-
den.
Bij	dit	alles	past	een	positief	
beeld	van	de	adventbood-
schap,	toegepast	op	de	tijd	
en	omstandigheden	waarin	
we	ons	bevinden.		7
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groei	van	de	school,	
zowel	vertikaal	als	hori-
zontaal	en	in	de	diepte

•			Ruimdenkend,	een	team-
player,	multi-inzetbaar,	
progressief	zowel	profes-
sioneel	als	geestelijk,	
initiatief	nemend,	ener-
giek,	creatief

•			Evt.	de	Nederlandse	nati-
onaliteit	/	bij	voorkeur	
geboren	tussen	1967	en	
1987	/	M-V

•			Een	bewijs	van	gedrag	/	
bewijs	van	goede	gezond-
heid	(beide	min.	geldig	
tot	6	mnd.	na	afgifte)

Bent u de leerkracht die wij 
zoeken? Neem a.u.b. z.s.m. 
contact op met ons. 

Schriftelijke	sollicitaties	
met	toevoeging	van	alle	
relevante	documenten	
waaronder	persoonlijke	
gegevens	(o.a.	gezinssa-
menstelling;	persoonlijke	
karakteristieken);	curricu-
lum	vitae;	kopieen	van	
diploma’s	met	bijbeho-
rende	cijferlijsten	(deze	
dienen	gewaarmerkt	te	zijn	

Advertenties en berichten

Personeel gevraagd
per 1 augustus ontstaan aan onze Zda basisschool te st. Maarten 

vacatures voor volledige betrekking klassenleerkrachten en een leer-

kracht met bevoegdheid lichamelijke opvoeding eventueel in combi-

natie met it en/of bevoegdheid muziek.

Het	schoolbestuur	zoekt	per	
onmiddellijk	naar	de	meest	
geschikte	enthousiaste	
personen	(M/V)	die	deze	
nieuwe	uitdaging	in	een	
nieuwe	omgeving	binnen	
het	Koninkrijk	aandurven.	
Onderstaande	vereisten	
spreken	voor	zich	en	
dienen	als	leidraad	voor	uw	
besluitneming.

De	kandidaat	is/heeft:
•			Gedoopt,	overtuigd	en	

belijdend	lid	van	de	
Adventkerk	en	actief	en	
positief	betrokken	bij	het	
uitdragen	van	de	geloofs-
overtuiging	binnen	de	
kerk	en	in	het	leven	van	
alledag

•			Volledig	Bevoegd	Onder-
wijzer	(minimaal)

•			Ruime	ervaring	met	diffe-
rentiatie	in	lesgeven

•			Actieve	beheersing	van	de	
Engelse	taal	in	woord	en	
schrift	(Engels	is	de	instruc-
tietaal)	

•			Liefde	voor	het	schoolgaand	
kind	en	voor	vakoverdracht	
op	creatieve	en	innovatieve	
wijze

•			Een	grote	mate	van	flexibili-
teit	en	aanpassingsvermo-
gen	(o.a.	door	onze	multi-
culturele	samenleving,	etc.)

•			Een	positieve	uitstraling	en	
visie	op	het	leven	in	het	
algemeen	alsook	een	posi-
tieve	invloed	op	kind	en	
ouder	binnen	de	school	en	
in	de	samenleving

•			Een	actieve	beheersing	van	
de	moderne	techniek	en	het	
vermogen	deze	te	integreren	
in	de	leerervaring	van	het	
kind

•			De	wil	een	positieve	bijdrage	
te	willen	leveren	aan	de	

door	een	notaris);	kopie	
van	geldig	paspoort;	
2	recente	pasfoto’s;	bewijs	
van	actief	ZDA	lidmaat-
schap;	2	recente	en	rele-
vante	schriftelijke	referen-
ties	(alle	documenten	
dienen	gescand	te	worden	
voor	verzenden	per	e-mail).	
(Originele	stukken	bij	voor-
keur	via	FedEx	of	DHL	
verzenden!)
St.	Maarten	Seventh-Day	
Adventist	Education	Foun-
dation
Attn.	Dhr.	A.	Connor,	
Chairman
Royal	Palm	Drive	#13	/	P.O.	
Box	5346
St.	Maarten
Tel	/	Fax:	00599	544	3829	/	
522	5918

Wij	zijn	ook	bereikbaar	via	
e-mail:	sdaschool7@yahoo.
com;	alvin_connor@
hotmail.com;	
timbuktu4249@hotmail.
com

Wij kijken vol vertrouwen uit 
naar spoedige positieve reac-
ties!
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Advertenties en berichten

reis werkgroep senioren
wie gaat mee... naar Mühlenrahmede? op verzoek organiseert de 

werkgroep senioren een korte vakantie van  maandag 1 tot donder-

dag 4 oktober. we logeren in bergheim, het conferentiecentrum van 

onze kerk, dat gelegen is in Mühlenrahmede (altena) in het sauer-

land. het huis ligt in een prachtige omgeving met veel wandelmoge-

lijkheden en er zijn mogelijkheden voor excursies in de omgeving. 

Netwerkbijeenkomst adven-
tistische hulporganisaties 
adra en ikn hebben sinds 2010 een samenwerkingsverband op het 

gebied van het delen van giften in goederen, delen van informatie, 

het organiseren van gezamenlijke Mission trips en het uitvoeren van 

fondswervende acties.  

Natuurlijk	zorgt	de	werk-
groep	verder	voor	een	geva-
rieerd	programma	met	o.a.	
morgen-	en	avondwijdin-
gen	en	gezellig	samenzijn.
De	reis	is	geheel	verzorgd,	
inclusief	vervoer	per	
touringcar	vanuit	Neder-
land	naar	Bergheim.	Afhan-
kelijk	van	de	aanmeldingen	
zijn	er	diverse	opstapplaat-
sen.	
De	prijs	voor	deze	4	dagen	
is	230	euro	(exclusief	de	
entree	voor	een	eventueel	

volledige	bedrag	van	230	
euro	over	te	maken.	Het	
volledige	bedrag	dient	voor		
1	augustus	op	de	bankreke-
ning	bijgeschreven	te	zijn.	
Voor	een	annuleringsverze-
kering	dient	u	zelf	zorg	te	
dragen.
Nadere	informatie	over	het	
programma	ontvangt	u	van	

Daarnaast	organiseren	de	
twee	hulporganisaties	een	
netwerkbijeenkomst	voor	
actieve	stichtingen,	initia-
tieven	en	werkgroepen	
binnen	de	Nedrelandse	
Adventkerk	op	het	gebied	
van	ontwikkelingswerk.	
De	eerste	netwerkbijeen-
komst	is	gepland	op	zater-
dagavond	29	september	en	
duurt	van	17:00	–	21:00	
uur.	De	doelstellingen	van	
deze	avond	zijn:	
*	Kennismaking	van	actieve	

kasteel-	of	grotbezoek).
Er	worden	vegetarische	
maaltijden	geserveerd.	De	
kamers	zijn	eenvoudig	
maar	netjes	met	wastafel.	
Douche	en	toilet	bevinden	
zich	op	de	gang.	Deelne-
mers	moeten	wel	mobiel	
zijn	en	kunnen	zich	opge-
ven	tot	1	juli	a.s.	Aanmel-
den	is	mogelijk	door	het	
ingevulde	formulier	uit	de	
Advent	terug	te	sturen	en	
tegelijkertijd	een	aanbeta-
ling	van	100	euro	of	het	

ons	als	alle	aanmeldingen	
binnen	zijn.
Maar,	haast	u...	het	maxi-
maal	aantal	beschikbare	
plaatsen	is	60.	De	werk-
groep	Senioren	is	blij	u	deze	
mogelijkheid	te	kunnen	
bieden.	Het	lijkt	heel	gezel-
lig	te	worden	en	we	hebben	
er	nu	al	veel	zin	in!

stichtingen,	initiatieven,	
werkgroepen	binnen	de	
Nederlandse	Adventkerk	op	
het	gebied	van	ontwikke-
lingswerk
*	Mogelijkheden	bezien	
waar	ze	ondersteunend	aan	
elkaar	kunnen	zijn
*	Mogelijkheden	bezien	
voor	gezamenlijke	acties	
naar	binnen	en	buiten

Aanmelden	voor	1	septem-
ber	via	Geert	Hendriks	
(geert@adra.nl).

aanMeldingsForMulier
ondergetekende meldt zich aan voor de 4-daagse reis naar 

bergheim-Mühlenrahmede van  1 t/m 4 oktober 2012.

Mevr/Dhr.: ................................................................................................................................................................................................

Naam:  ...............................................................................................................................................................................................................

Voornamen (voluit):  ...............................................................................................................................................................

Adres:  ...............................................................................................................................................................................................................

Postcode:  ...................................................................................................................................................................................................

Woonplaats:  .........................................................................................................................................................................................

Tel.nr:  ................................................................................................................................................................................................................

E-mail:  ..............................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum:  ...........................................................................................................................................................................

Eventuele bijzonderheden i.v.m. maaltijden:  ...........................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

Aanbetaling voor 1 juli 2012: 230 euro of minimaal 100 euro*

Restbetaling: voor 1 augustus 2012 op rek.nr: 117 777 773 t.n.v.  

Z.D. Adventisten, Huis ter Heide o.v.v. ‘Bergheim

Handtekening:  .................................................................................................................................................................................

* Doorhalen wat niet verlangd wordt.

(u kunt dit formulier uitknippen of eventueel kopiëren)

opsturen naar: Adventkerk, wg. Senioren, 

Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis ter Heide

Burcht Altena
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Reflectie

oNLANGS ZIJN DE STUKKEN VooR HET CoNGRES VAN AFGEVAARDIGDEN 

2012 NAAR DE DRUKKER VERSTUURD. IN DE DERDE WEEK VAN MEI VALLEN 

ZE oP DE DEURMAT BIJ DE AFGEVAARDIGDEN THUIS.

congres van 
afgevaardigden
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n de loop van de jaren is de voorbereiding op 

het Uniecongres steeds vroeger in het jaar 

begonnen. Deelnemers wilden steeds uitvoeri-

ger worden geïnformeerd en ruim de tijd 

hebben om stukken te bestuderen. Na ieder 

congres ging een evaluatiecommissie aan de slag om proble-

men op te sporen en verbeteringen voor te stellen. 

Daarin is Nederland niet alleen. De Britse Unie heeft nog niet 

zo lang geleden haar congres gehouden. Daar is voor het eerst 

gebruik gemaakt van live streaming, waardoor de publieke 

tribune in principe net zo groot was als de wereld. In het bezit 

van een laptop of een pc kon je de beraadslagingen volgen op 

een terras in Italië of een strand in Australië. Toen ik het 

hoorde vroeg ik me af of dat invloed heeft gehad op de wijze 

waarop het congres is verlopen. Werd het gespreksklimaat 

beïnvloed omdat er werd meegekeken? Het Algemeen Kerkbe-

stuur moet nog bepalen of rechtstreekse uitzending van het 

congres 2012 wenselijk is. 

een handleiding  In Nederland komt er deze keer voor 

het eerst een handleiding voor de afgevaardigden. op verzoek 

van de evaluatiecommissie congres 2007, heeft de secretaris 

van de Unie het verloop van een congres en de rol van een 

afgevaardigde daarin, eenvoudig beschreven. Dat is vooral 

gedaan met het oog op afgevaardigden die voor het eerste 

deelnemen aan een Uniecongres. 

op 9 september 2012 wordt er op oud Zandbergen een infor-

matiedag gehouden voor afgevaardigden. Hier zal mondelinge 

toelichting worden gegeven en kunnen vooral afgevaardigden 

die voor het eerst hun gemeente vertegenwoordigen vragen 

stellen ten aanzien van de procedures die voor het congres 

gelden.

doel van een congres van afgevaardigden  
Het doel van een Uniecongres is drieledig. Allereerst wordt er 

verantwoording afgelegd door het aftredende Algemeen 

Kerkbestuur door middel van verslagen die door 

functionarissen zijn geschreven. De afgevaardigden 

beoordelen de verslagen en zijn gerechtigd daar vragen over 

te stellen en er commentaar op te leveren. De verslagen 

worden door een stemming aanvaard of verworpen. Ten 

tweede kijken de afgevaardigden vooruit naar de komende vijf 

jaar. Door middel van voostellen en suggesties wordt het 

beleid van de kerk gestuurd. Dat kan een continuatie 

betekenen, maar ook bijstelling of verandering. Ten derde zijn 

de afgevaardigden verantwoordelijk voor het benoemen van 

een nieuw Algemeen Kerkbestuur en een aantal 

functionarissen die de komende periode leiding zullen geven 

aan de kerk. 

De Adventkerk mag trots zijn op het democratische gehalte 

van haar benoemingsprocedures. Vooral op het niveau van 

door Gerard Frenk

conferenties en unies is de rechtstreekse betrokkenheid van gemeen-

teleden sterk. De procedure voor de benoeming van een Algemeen 

Kerkbestuur kan dat illustreren. De eerste stap die wordt genomen is 

dat de gemeenten hun eigen afgevaardigden benoemen. Uit deze 

afgevaardigden worden per district en op districtsniveau drie mensen 

benoemd die deel zullen uitmaken van een representatief comité. Dat 

comité telt vijftien leden, drie uit elk van de vijf districten die de 

Nederlandse Unie telt. De leden van dit representatief comité worden 

geacht te worden gekozen op basis van hun betrokkenheid bij en 

kennis van de kerk. Dit comité vergadert onder leiding van de voorzit-

ter van de Trans Europese Divisie, waaronder de Nederlandse Unie 

ressorteert. Hun vergadering moet uitmonden in een voorstel aan alle 

afgevaardigden in vergadering bijeen. Het voorstel betreft de samen-

stelling van een benoemingscomité. Met andere woorden, het repre-

sentatief comité probeert mensen te vinden aan wie men de zoek-

tocht naar goede en betrouwbare leiders voor de kerk toevertrouwt. 

Het houdt daarbij rekening met een goede vertegenwoordiging van 

alle geledingen van de kerk. Het benoemingscomité moet als het 

ware een afspiegeling vormen van de kerk als geheel: jong en oud, 

vrouwen en mannen, meerdere culturen enz. Wanneer er een voorstel 

op tafel ligt, kan het representatief comité niet zelf beslissen, zij 

kunnen alleen een voorstel doen aan alle afgevaardigden. Uiteindelijk 

zijn het de afgevaardigden in vergadering bijeen die de finale beslis-

sing nemen.

Vervolgens gaat het benoemingscomité aan de slag. Zij gaat namens 

alle afgevaardigden, en dus namens ons allen in de kerk, op zoek naar 

een goede samenstelling van de nieuwe kerkelijke leiding. Het zal 

duidelijk zijn, in alle stappen worden de afgevaardigden gekend en 

hebben zij het laatste woord. 

in zeven stappen
stap 1: de gemeenten kiezen hun afgevaardigden

stap 2: de afgevaardigden kiezen het 15 leden tellende representa-

tieve comité 

stap 3: het representatief comité doet een voorstel ten aanzien van 

de samenstelling van het benoemingscomité 

stap 4: de afgevaardigden stemmen over het voorstel en kunnen 

wijzigingen aanbrengen

stap 5: het benoemingscomité gaat aan de slag

stap 6: het benoemingscomité doet een voorstel ten aanzien van de 

samenstelling van het nieuwe leiderschap (Algemeen Kerkbestuur )

stap 7: de afgevaardigden stemmen en kunnen wijzigingen aanbren-

gen. 

De verslagen van de Nederlandse Unie worden vooraf ook gestuurd 

naar de besturen van de lokale adventgemeenten. De bedoeling daar-

van is dat besturen niet alleen kennis kunnen nemen van wat de 

afgevaardigden ontvangen, maar ook dat men tijdens een bestuurs-

vergadering de stukken bespreekt en naar aanleiding daarvan 

afgevaardigden kan voorzien van vragen en suggesties. Hoe breder 

de basis van de kerk betrokken raakt bij het geheel hoe beter de 

afstemming van beleid op een congres kan plaatsvinden. 7
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Op	Eerste	Paasdag,	8	april,	is	zr.	
C.A.	(Tiny)	Contant-Muyselaar	
(86)	overleden.	Na	de	behande-
ling	van	borstkanker	vorig	jaar,	
werd	recentelijk	een	veelvoud	
van	uitzaaiingen	in	haar	lichaam	
geconstateerd.	Zij	is	ingeslapen	
in	het	vertrouwen	dat	zoals	
Christus	is	opgestaan	uit	de	
dood,	ook	zij	tot	leven	zal	
worden	gewekt	op	de	jongste	
dag.	
De	dienst	van	Woord	en	Gebed	
vond	plaats	op	16	april	op	
Vredenoord,	waarbij	veel	fami-
lieleden,	gemeenteleden,	
collega-predikanten	en	medebewoners	van	
Vredenoord	en	Intermezzo	aanwezig	waren.	Deze	
dienst	werd	geleid	door	ds.	Tom	de	Bruin,	predi-
kant	van	Huis	ter	Heide	en	Vredenoord,	terwijl	
ds.	Wim	Altink,	unievoorzitter,	de	overdenking	
verzorgde.	Daarin	plaatste	hij	de	tekst	uit	Johan-
nes	11:25	-	“Ik	ben	de	opstanding	en	het	leven”-		
in	het	leven	en	getuigenis	van	zr.	Tiny	Contant.
Tiny	en	Hans	Contant	ontmoetten	elkaar	in	1943	
en	trouwden	in	1948.	Nu	64	jaar	geleden!	Vanaf	
de	eerste	ontmoeting	hebben	zij	altijd	Gods	
leiding	ervaren	en	daarop	vertrouwd.	
Tiny	was	een	warmhartige	vrouw	en	haar	doch-
ters	genoten	van	het	warme	nest	dat	haar	liefde	
gaf.	De	ernst	van	Hans	compenseerde	ze	met	
heerlijk	relativerende	humor.	Wanneer	ze	wat	
vertelde,	was	er	vaak	een	vraag	aan	het	einde,	
zodat	het	makkelijk	was	er	iets	aan	toe	te	voegen	
of	te	corrigeren.	Door	de	stormen	van	het	leven	
bleef	haar	geloof	onwankelbaar.	Uit	haar	vertrou-
wen	sprak	altijd	weer	hoop.	Zij	was	gelukkig	als	
zij	anderen	gelukkig	maakte.
Zij	stond	altijd	trouw	aan	Hans’	zij.	Ondanks	
haar	niet	al	te	sterke	gezondheid	heeft	zij	zich	

weggecijferd	voor	haar	gezin	en	
kerk.	De	kerk	is	haar	daarvoor	
veel	dank	verschuldigd.	
Kort	na	de	Tweede	Wereld	
Oorlog	stelden	Tiny’s	ouders	
(familie	Muijselaar)	de	vraag:	
“Wat	doet	de	kerk	aan	de	
opvang	van	ouderen?”	Zij	
hadden	het	plan	opgevat	om	te	
gaan	sparen	voor	een	opvang-
huis	voor	ouderen	binnen	onze	
kerk	en	geld	daarvoor	werd	op	
een	spaarbankboekje	gezet.	Het	
waren	de	eerste	gelden	voor	de	
latere	realisatie	van	Vreden-
oord.	

Tiny	had	veel	doorzettingsvermogen	en	begeleide	Hans	
iedere	dag	trouw	naar	de	koffieronde	of	avondwijding.	
Het	lopen	koste	steeds	meer	kracht.	Ze	was	moe.	Ze	was	
een	mooi	mens,	een	geschenk	om	te	kennen.	Ook	de	
laatste	dagen	nog	op	Vredenoord.	
Ze	was	samen	met	haar	man	dankbaar	voor	de	vele	blij-
ken	van	medeleven.	Mensen	die	even	om	de	hoek	van	
de	deur	hebben	gekeken	de	laatste	dagen.	De	verzorg-
sters	die	even	naast	haar	bed	kwamen	zitten,	haar	hand	
vast	hielden.	Er	gewoon	waren.	
Soms	zouden	we	willen	dat	het	‘spoedig’	van	Jezus’	
komst	niet	zo	lang	zou	duren.	Je	kunt	elkaar	–	zeker	na	
64	jaar	–	gewoon	niet	missen.	Maar	door	alle	pijn	en	
rouw	heen	klinkt	een	onweerstaanbare	hoop	om	elkaar	
weer	in	de	armen	te	sluiten	op	de	Opstandingsmorgen.	
Dankzij	Jezus	die	ons	is	voorgegaan,	hebben	we	hoop.
De	dienst	werd	afgesloten	met	een	dankwoord	namens	
de	familie	door	Henri	v.d.	Veken,	schoonzoon	van	
Hans	en	Tiny	Contant,	met	de	zo	kenmerkende	woor-
den	van	Tiny	Contant:	“Bedankt	hoor,	lieverds!”
De	begrafenis	vond	in	besloten	kring	plaats	in	Apel-
doorn.
Wij	wensen	Hans,	zijn	dochters	Tony	en	Adri	en	hun	
familie	kracht	en	zegen	van	Boven	toe.		7

In memoriam

in Memoriam

tiny contant-Muijselaar (86 jaar)
echtgenote van ds. J.J. (hans) contant
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door Henk KoningAandacht voor

het geheim van 
langer leven
De	eerste	is	van	Dan	Buett-
ner,	Het geheim van langer 
leven.	Hoe	je	langer,	geluk-
kiger	en	gezonder	kunt	
leven.	Dan	Buettner	is	
onderzoeker	voor	National	
Geographic	en	oprichter	
van	Quest	Network,	Inc.	
Zijn	uitgebreide	onderzoek	
voor	dit	boek	brengt	hem	
in	Costa	Rica,	Japan,	Sardi-
nië	en	Loma	Linda.	In	al	
deze	regio’s	(in	de	weten-
schap	aangeduid	als	
‘blauwe	zones’)	treffen	Dan	
en	zijn	team	een	bovenge-
middeld	aantal	vitale	zeer	
hoogbejaarden	aan.	Zijn	
vraag	is	dan	wat	daarvan	de	

oorzaak	kan	zijn.	Genetica?	
Dieet?	Een	andere	benade-
ring	van	het	leven?	
Eén	van	de	hoofdstukken	
van	deze	zeer	lezenswaar-
dige	publicatie	is	geheel	
gewijd	aan	één	van	de	
‘blauwe	zones’:	Loma	Linda	
in	Zuidelijk	California,	
waar	hij	talloze	zevende-
dags	adventisten	inter-
viewt,	waaronder	een	
aantal	100-plussers.	Buett-
ner	ontdekt	dat	zaken	zoals	
een	gezonde	levensstijl,	
veelal	vegetarische	dieet,	
sabbatviering	en	sociale	
contacten,	vrijwilligers-
werk,	lichaamsbeweging,	
matigheid,	etc.	adventisten	
een	enorme	voorsprong	

geven	op	de	populaties	om	
hen	heen.	Niet	alleen	in	de	
kwantiteit	van	leven	(tot	
wel	10	jaar	meer	t.o.v.	
vergelijkbare	bevolkings-
groepen)	maar	vooral	ook	
in	de	kwaliteit:	vrienden	
hebben,	erbij	horen,	een	
doel	in	het	leven	hebben	
en	er	ook	van	genieten.
Het	boek	leest	als	een	reis-
verslag	met	veel	leererva-
ringen.	Een	aanrader.

Dan Buettner, Het geheim van 

langer leven. Hoe je langer, geluk-

kiger en gezonder kunt leven. 

Uitgeverij Maarten Muintinga bv, 

Amsterdam, 2012, ISBN 978-90-

417-6330-3, 300 pagina’s 10 euro

de hemelse 
voedselbank
Een	tweede	opvallend	boek	
in	dit	kader	draagt	de	
mooie	titel:	De Hemelse 
Voedselbank. Voedingslessen 
uit de Bijbel.	Dit	boek	is	
geschreven	door	drs.	Esther	

Noordermeer.	Zij	heeft	
biologie	gestudeerd	in	
Utrecht	en	Amsterdam	en	
runt	nu	samen	met	haar	
man	een	melkveehouderij.	
Uit	dit	boek	blijkt	dat	zij	
niet	alleen	biologische	
inzichten	heeft	maar	ook	
een	grote	bijbelkennis	heeft	
opgebouwd.	In	het	begin	
van	dit	boek	vraagt	ze	zich	
af	waarom	veel	christenen	
geen	interesse	tonen	in	wat	
de	Bijbel	over	voeding	te	
zeggen	heeft	en	zevende-
dags	adventisten,	joden	en	
meer	gelovigen	een	levens-
wijze	kennen	waarin	
voedingsvoorschriften	en	
andere	gezondheidsrichtlij-
nen	wel	gevolgd	worden.	In	
dit	boek	verbindt	zij	op	een	
verfrissende	wijze	het	dage-
lijkse	leven	en	huidige	
voedingsgewoonten	met	
het	christelijke	geloof.	Zij	
pleit	niet	alleen	voor	alge-
mene	inzichten	zoals	
matigheid	en	soberheid	
(waaronder	een	aantal	
vegetarische	dagen	in	de	
week),	maar	ook	om	de	
bijbelse	duiding	‘onrein’	
serieus	te	nemen	en	
onreine	producten	geheel	
niet	te	consumeren	op	
grond	van	schadelijke	effec-
ten	op	de	gezondheid	en	
ons	ecosysteem.	Deze	visie	
wordt	door	haar	onder-
steund	met	medische	en	
biologische	argumenten.
Een	leerzaam,	informatief	
en	verrassend	boek.		7

Drs. Esther Noordermeer, De 

Hemelse Voedselbank. Voedings-

lessen uit de Bijbel (2e druk). 

Uitgeverij Merweboek, Sliedrecht, 

2012, ISBN 978-90-5787-157-3, 192 

pagina’s, 16,90 euro

Nu horen we het van 
een ander
in de afgelopen maanden kwamen er twee boeiende boeken uit van 

niet-adventisten die nadrukkelijk de adventistische levenswijze 

aanbevelen.
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Dit jaar zoeken we contact met de partners van predikanten. 

Dezelfde vragen, verschillende antwoorden.  Andra Nunes de 

Gouveia (’63) is getrouwd met Dwight van ommeren en eerste 

generatie adventist. Samen 3 kinderen: Rachel, Dwight en 

Leandra. 

welke gaven heb je?

Ik	doe	gewoon	mijn	ding.	Ik	ben	
betrouwbaar	en	wel	een	workaholic.

wat vind je belangrijk?

Een	gelukkig	gezinsleven.	En	dat	mijn	
kinderen	goed	terecht	komen.

wist je van je mans roeping toen je hem 

trouwde?

Nee.	Toen	ik	Dwight	ontmoette	werkte	
hij	bij	de	overheid.	We	werden	pas	een	
jaar	nadat	wij	getrouwd	waren	adven-
tist.	Ik	ben	streng	katholiek	opgevoed.	
Mijn	moeder	heeft	van	Paus	Benedictus	
een	oorkonde	gekregen	voor	haar	werk.	

welke concessies heb je gedaan, toen je part-

ner predikant werd?

Ik	heb	mijn	baan	bij	De	Surinaamse	
Bank	opgezegd	en	ben	met	Dwight	
meegegaan	naar	Trinidad	voor	zijn	
studie.

wat betekent het voor jou om partner van 

een predikant te zijn?

Er	wordt	veel	van	je	verwacht	en	dat	is	
niet	altijd	even	makkelijk.	Verder	ga	ik	
altijd	met	Dwight	mee	als	hij	elders	
preekt.

wat was je geworden als je geen predikants-

vrouw was geweest?

Eigenlijk	wilde	ik	altijd	vroedvrouw	
worden.	Maar	dat	was	destijds	onmoge-
lijk	vanwege	de	situatie	in	Suriname.

hoe ziet jouw vrijdagavond eruit?

Voor	de	sabbat	zet	ik	alles	gezellig	klaar.	
Na	de	sabbatopening	zingen	en	praten	
we	met	elkaar.	

waar word je stil van? wat raakt je?

Als	je	van	hot	naar	tot	rent	in	het	dage-
lijks	leven	en	God	je	pas	op	de	plaats	
laat	maken.	Die	rustpauzes	aan	zijn	
voeten	maken	mij	stil.	

wat betekent duurzaamheid voor jou?

Ik	ga	er	niet	heel	erg	bewust	mee	om,	
maar	let	wel	op	de	energierekeningen.	

wat zou je het liefste willen?

Dat	de	wereld	het	belang	van	de	viering	
van	de	sabbat	zou	willen	aanvaarden.

wat was het leukste moment van de afgelo-

pen week?

Na	twee	weken	vakantie	weer	thuis	
komen,	terug	bij	mijn	kinderen	en	
werk.

wat eet je vanavond?

Macaroni	van	Chef	Kok	Dwight.	Hij	is	
onze	kok	thuis.

waar wil je na je pensioen gaan wonen en 

waarom juist daar?

Dat	is	nog	een	dispuut	bij	ons	thuis.	
Maar	ik	zou	bij	zee	willen	wonen.	In	een	
hangmat	bij	palmbomen.		7

In Focus door Joanne Balk

andra nunes de gouveia (1963)
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