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belgisch-luxemburgse Federatie

september
9 Federatiebestuur  -  brussel

16 adra – Feest in het park – charleroi

22 Jongerendag 16+  -  luik

30 adra sponsordag nachtegalenpark – antwerpen

oktober
20 50-jarig jubileum aJ verkenners -  Woluwe, brussel 

20-1 herfstkamp vonkjes – russeignies

29-1 verkennerskamp  - Frasnes-les-buissenal 

nederlandse unie

september
7-9 openingskamp
 Info: www.adventjeugdverbond.nl of ajv@adventist.nl

9 informatiedag Uniecongres 
 Info: www.adventist.nl of info@adventist.nl

21-23 koempoelan. Info: www.ajvscouting.nl of ajv@adventist.nl 

oktober
6 tienerclub
 Info: www.adventist.nl of tienerclub@adventist.nl 

7 training veilige kerk voor kindersabbatschool, 

Jeugd en scouting. www.adventist.nl, www.veiligekerk.nl 

12-14 kamptraining
 Info: www.adventist.nl of ajv@adventist.nl 

13 seniorendag. Info: www.adventist.nl 

18-21 ted Youth symposium
 Info: www.adventist.nl of www.adventjeugdverbond.nl of 

ajv@adventist.nl 

28 Uniecongres
 Info: www.adventist.nl of gfrenk@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 wilsbeschikkin-

gen) vraagt u naar ds. G. Frenk (gfrenk@adventist.nl) 

of dhr. A. Amsen (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: 27 september 2012

De bankrekeningen van de Nederlandse Unie staan 

open voor uw giften. Graag met vermelding van het 

doel: 

Algemeen: Bankrek. 117.777.773

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
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Verder in dit nummer

“ EEN GULLE LACH 
MAAKT DE AFSTAND 
TUSSEN MENSEN 
KLEINER. een beetJe 
relativeren, ook 
in de kerk, kan 
geen kwaad”

een nieuw seizoen

Een moeder is in verwachting van haar tweede kind en het gezin 

woont in een etnisch rijke en zeer diverse wijk van 

Amsterdam.  De oudste, drie jaar, bekijkt de echo van 

de ongeboren baby. “Kan deze foto ook in kleur?” is de 

vraag van de peuter. “Waarom wil je een kleurenfoto 

van deze echo,” vragen de blanke ouders. “Omdat ik wil 

weten of het een wit of bruin kindje is!” 

Zoals deze peuter willen we graag weten wat de 

toekomst in petto heeft.  We willen vooruitkijken 

naar het nieuwe seizoen. Wat zullen de komende 

negen maanden ons brengen?  

Hoe zullen we het seizoen in gaan?  Met humor, 

onderling respect en niet de ander te willen veranderen. 

Humor moet je zien en alle ruimte geven. Een gulle lach maakt de 

afstand tussen mensen kleiner. Een beetje relativeren, ook in de 

kerk, kan geen kwaad. Kinderen hebben er geen moeite mee! 

Naast het feit dat we kinderen leren om met eerbied in de kerk te 

zijn, is het net zo belangrijk dat kinderen voelen dat zij zichzelf 

mogen zijn binnen de gemeente.

Onderling respect zal verder een goede basis leggen voor het 

nieuwe seizoen. Het zal ervoor zorgen dat men zich welkom voelt 

in zo’n gemeente. Dat er niet bij voorbaat van wordt uitgegaan dat 

je precies dezelfde mening of manier van leven zou moeten 

hebben als anderen. 

Ten slotte moeten we de neiging overboord gooien om anderen te 

willen veranderen. We kunnen een voorbeeld zijn, we kunnen 

getuigen, maar het is niet onze taak als christenen om met een 

meetsnoer onze medegelovigen steeds onder de loep te nemen. 

En daar waar we een onvolkomenheid constateren, om dan gelijk 

een correctie te willen toepassen. Herinneren wij ons wat Jezus 

heeft gezegd over de balk en de splinter? Over humor gesproken…

Een mooi seizoen gewenst!

Inhoud Van de voorzitter

16 De jeugd in het midden

 the voice of god

4 Geloven, denken, doen
 een nieuw seizoen
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noach: een 
nieuw seizoen

Geloven, denken, doen

HET VERHAAL VAN NOACH HEEFT ME ALTIJD AL GEFASCINEERD. IK HEB 

ALTIJD AL GEHOUDEN VAN VLOTTEN EN BOTEN. DUS TOEN IK HOORDE 

DAT JOHAN HUIBERS NOACHS ARK EERST OP SCHAAL HAD NAGEBOUWD 

EN HEM DAARNA OP WARE GROOTTE GING NABOUWEN, HAD HIJ MIJN 

AANDACHT. EN AFGELOPEN ZOMER WAS HIJ DAN EINDELIJK KLAAR, OM 

VANAF 7 JULI IN DORDRECHT TE KUNNEN WORDEN BEZOCHT. MIJN 

VROUW RIA, DOCHTER TAMARA EN DRIE VAN MIJN KLEINDOCHTERS 

HEBBEN MIJ BEGIN AUGUSTUS VERGEZELD OP EEN MIDDAGJE ARK.

4
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anaf de Merwedebrug, tussen Papendrecht en 

Dordrecht, zagen we hem al majestueus boven de 

stadswerven uitsteken. Parkeer je eenmaal op de 

speciaal aangelegde parkeerplaats, dan domi-

neert de ark het zichtveld. Omdat Huibers niet in 

een tweede zondvloed geloofde, kon hij deze ark niet op het land 

bouwen. Het zou onmogelijk zijn het gevaarte in het water te 

tillen. Daarom weet ik dat deze ark op pontons drijft. Maar dat valt 

niet op! Twee levensgrote namaakgiraffen en een olifant steken 

boven de dekken uit en helpen de kinderen gelijk te beseffen over 

welke boot we het  hier hebben.

Voor niets gaat de zon op, dus moeten we aan boord eerst door de 

kassa. Uit het meer dan gemiddelde aantal rokken onder de 

bezoeksters en hier en daar zelfs een zwart pak onder de bezoe-

kers, concluderen we dat het serieuzere segment van christelijk 

Nederland ook benieuwd is naar dit unieke fenomeen. Nergens 

anders is Noachs ark ooit met de bijbelse afmetingen nagebouwd.

We volgen de olifantsporen, die ervoor zorgen dat je niets zult 

missen. Ze voeren ons langs uitleg en video’s over allerlei facetten 

van de wijze waarop Noach de ark moest bouwen en hoe alle dier-

soorten er makkelijk in pasten. Een zijdek is gewijd aan de 

zesdaagse schepping, inclusief de zevende dag van rust. Ook 

andere bijbelgedeelten staan mooi uitgestald. Kinderen en 

volwassenen mogen dierenvelkleren aantrekken om de ‘ark-expe-

rience’ ten volle te beleven. Het middendek herbergt een dieren-

tuin met kunstbeesten op waar formaat. Er hangen overal interes-

sante schema’s, die de feitelijkheden van het bijbelverhaal 

bevestigen. Je waant je af en toe bij het Geo Science Institute, 

V
door Rudy Dingjan

de ark van noach in dordrecht

bouwer: Johan huibers
bouwtijd: 4 jaar
bouwkosten: 4.000.000 euro
afmetingen: lengte 135 m, breedte 30 m, hoogte 23 m; 

3 dekken, 20.000 m2. expositieruimte
bezoekadres: Maasstraat 14, 3313 cr dordrecht
Website: dearkvannoach.com
openingstijden: alle dagen, behalve zondag, 9.00 – 18.00 uur; 

kassa sluit om 17.00 uur
bezoekduur: Wie alles wil zien, moet daar zo’n 2 á 3 uur voor 

uittrekken
toegangsprijzen: baby’s gratis, kinderen 3-12 jaar 7,50 euro; 13+ 

12,50 euro
parkeren: betaald parkeren, 2 euro (voor 4 uur)
rolstoel/kinderw. er zijn 2 liften en ook hellingen naast de trap-

pen
horeca: op het bovenste dek is een restaurant met 

uitzicht over de Merwede en dordrecht

5
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waar adventistische wetenschappers zich ook hardmaken 

voor de schepping en dat koppelen aan de effecten die de 

zondvloed moet hebben veroorzaakt.

Op het bovendek zijn er volières met verschillende vogel-

soorten. Het grootste deel van deze etage is bestemd voor 

het restaurant met een leuke kinderhoek. Aan de andere 

zijde bevindt zich een redelijk grote filmruimte, waar nog je 

één keer het verhaal van Noach verfilmd kunt zien.

Het is een indrukwekkende belevenis. Al mijn fantasieën 

over Noachs avontuur zijn nu heel tastbaar geworden. En in 

de finale brengt de regenboog dan de belofte dat er voort-

aan ononderbroken seizoenen zullen blijven komen. Ieder 

jaar weer opnieuw. Stond de as van de aarde vóór de 

zonvloed soms haaks op de zon, waardoor het eerst overal 

op aarde altijd lente was? Was er daarom plantengroei op 

de polen, waardoor zich daar nu nog steeds steenkool en 

olie bevinden? Ik vind dat spannende ideeën, waar ik u 

verder niet mee zal vermoeien.

een nieuwe start   In ieder geval moet het voor de 

overlevenden uit de ark, mens en dier, sowieso aanvoelen als een 

compleet nieuw seizoen, als zij na een jaartje hun ontwikkelde 

zeebenen weer op vaste grond kunnen zetten op een aarde, die heel 

anders aandoet en voelt, dan wat zij zich ervan kunnen herinneren. 

Niet alleen dat. Ze hebben indertijd afscheid genomen van een 

maatschappij die uiterst gewelddadig was geworden. Dat was ook de 

reden waarom God tot de zondvloed had besloten. Zo kon het niet 

langer. Nu kunnen ze opnieuw beginnen. Niet alleen in een andere 

omgeving, maar ook in een veel kleinere samenleving.

Maar hoe hoopvol ze misschien ook gestemd zijn geweest over het 

nieuwe begin, de bijbelschrijver zet ons onmiddellijk met twee benen 

op de grond.  “Noach was landbouwer en legde als eerste een wijn-

gaard aan. Hij dronk van de wijn, werd dronken en ging in zijn tent 

liggen, zonder kleren aan.” Het eerste wapenfeit van de nieuwe wereld 

is de uitvinding van de wijngaard, gevolgd door alcoholmisbruik en 

blootliggerij! Waar Adam en Eva zich indertijd nog schaamden voor 

hun naaktheid, is Noach zich er door zijn roes niet eens van bewust.

Geloven, denken, doen

“ IN IEDER GEVAL MOET 
HET VOOR DE 
OVERLEVENDEN UIT DE 
ARK, MENS EN DIER, 
SOWIESO AANVOELEN 
ALS EEN COMPLEET 
NIEUW SEIZOEN”

6
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In de Westerse wereld zijn de begrippen naaktheid en 

schaamte volledig vervlakt, maar de Bijbel is vanuit een 

Oosterse cultuur tot ons gekomen. Cham, Noachs middel-

ste zoon, ziet zijn  vader in zijn blootje liggen, maar neemt 

hem niet in bescherming tegen deze schande. Hij grapt er 

juist over tegen zijn broers. Dát is geen nieuwe begin! Pas 

bij Sem, de oudste, en Jafet, de jongste, herkennen we iets 

terug van Gods houding, toen hij Adam en Eva kleren van 

dierenvellen gaf. Deze broers lopen samen met een mantel 

achteruit de tent binnen en bedekken zo hun vader. Elkaars 

eer redden past bij een nieuwe start voor de mensheid. Dit 

zou hoop moeten bieden. Maar helaas, dit is het laatste 

positieve wat de Bijbel noemt over de nakomelingen van 

Noach. De mensheid glijdt hierna weer snel af van Gods 

idealen en geeft met de bouw van de toren van Babel een 

duidelijk statement af. Er is in feite niet veel veranderd.

voor niets?   Heeft de zondvloed dan helemaal niets 

nieuws gebracht? Op de keper beschouwd: nee. De mensen 

die uit de ark komen zijn dezelfde personen als die aan 

boord zijn gegaan. Alleen zijn ze nu een jaartje ouder. 

Hetzelfde geldt voor de dieren. Het enige wat nieuw is, is de 

mogelijkheid voor een nieuwe start. God heeft als het ware 

de reset-knop ingedrukt. Meer niet.

Wat dat betreft, herkennen we 

dat ook in onze seizoenen. Ze 

brengen op zich niets nieuws,  

behalve nieuwe mogelijk-

heden. Na de vakantie periode 

spreken we vaak over een 

nieuw seizoen van werken dat 

aanbreekt.  We hopen uitgerust 

weer aan de slag te kunnen. Zo 

praten we ook vaak over een 

nieuw kerkseizoen. De jeugd 

houdt haar openingskamp, 

omdat er een nieuw jeugdsei-

zoen is begonnen. We zijn weer 

hersteld van  de vermoeidhe-

den van het afgelopen werk-

jaar en hopen een nieuw slag 

te kunnen maken. We vergeten 

alleen vaak, dat die nieuwe slag wel gemaakt moet worden 

door dezelfde personen, die hondsmoe het vorige seizoen 

hebben afgesloten. Je kunt de reset-knop wel indrukken 

door een vakantie, maar als er in de betreffende personen 

niets verandert, houdt het alleen maar een herstel van en 

voor hetzelfde in. Ook het komende seizoen zullen we weer 

doodmoe afsluiten.

Als je het zo bekijkt, kun je het effect van de seizoenen als 

behoorlijk terneerdrukkend beschouwen. Wat hebben ze 

voor zin? Alle herstarts brengen slechts oppervlakkige 

vernieuwingen. Geldt dat ook niet voor nieuwe gemeenten, nieuwe 

bestuursperioden en nieuwe ambtstermijnen? De eindeloze cycli blijven 

maar doorgaan, de meesten in een troosteloze neerwaartse spiraal. Is er 

dan niets hoopvols onder de zon? Hoe dieper je erover nadenkt, hoe meer 

je gaat verlangen naar een radicaal écht nieuwe start.

Écht nieuw   Stiekem verdenk ik God ervan dat hij ons de seizoenen 

heeft gegeven om ons juist te wijzen op de zinloosheid van halfbakken 

herstarts. Beschouw ze maar als lapmiddelen, als slappe aftreksels van 

het werkelijk nieuwe begin dat hij voor ogen heeft. 

Bij de eerste christengemeente doemt van dat werkelijke nieuwe begin 

een vleugje werkelijkheid op. Haar ontstaan is geen gevolg van een 

nieuwe organisatiestructuur, andere benoemingen of grotere fondsen. 

Nee, zij is er omdat de heilige Geest in de harten van haar leden iets 

nieuws begint. Hij verandert niet de omstandigheden, maar de mensen. 

Daarom is dit nieuwe begin van een heel ander gehalte.

Deze gemeenschap herbergt zoveel warmte en zorg, dat ze met geen 

enkele andere vereniging of vergadering van mensen te vergelijken is. 

Haar grondlegger, Jezus, had aangekondigd dat hij dit als hét uithang-

bord van zijn gemeente beschouwde, precies het tegendeel van de 

geweldsmaatschappij die de zondvloed had verwoest: “Aan jullie liefde 

voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn” (Johannes 

13:35). De apostel bevestigt later de verwezenlijking hiervan met de 

woorden: “Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven 

omdat we elkaar liefheb-

ben” (1 Johannes 3:14). 

Dat is wat de hemelse 

wedergeboorte in 

mensen bewerkt.

Maar volmaakt is het nog 

niet. Na Handelingen 2, 3 

en 4 (de warmte van de 

gemeente) volgt Hande-

lingen 5 (Ananias en 

Safira). Daarnaast is het 

ook nog zo dat de dood 

wedergeboren geliefden 

nog steeds uit elkaar 

rukt. We zijn er nog niet. 

Er moet nog meer veran-

derd worden. Daarom 

ben ik zo blij met de 

adventboodschap. Jezus zal bij zijn terugkeer niet alleen het innerlijk van 

zijn kinderen voor eeuwig verankeren in de liefde. In zijn nieuwe seizoen 

wordt álles vernieuwd. Dat is pas een herstart!

Ondertussen wens ik ons allen een gezegend nieuw seizoen. Laten we 

het invullen als een teken van verlangen naar Gods nieuwe seizoen. Laten 

we onze levens daarbij door Geest laten vullen, omdat “wij weten dat de 

hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.  En dat niet 

alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij 

zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van 

God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan” (Romeinen 8:22,23).  7

“ IS ER DAN NIETS 
HOOPVOLS ONDER DE 
ZON? HOE DIEPER JE 
EROVER NADENKT, 
HOE MEER JE GAAT 
verlangen naar 
een radicaal écht 
nieuwe start”

7
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Nieuws

ADRA-AJV Missiontrip naar 
Bulgarije
van 22 juli tot en met 5 augustus waren 26 jongeren in bulgarije 

voor de jaarlijkse Missiontrip van adra en aJv. 

Op de vroege zondagoch-
tend van 22 juli vertrok de 
groep onder leiding van 
Geert Hendriks, Jeroen 
Tuinstra en Louis en Nanda 
van Leeuwen vanuit Dort-
mund naar Kuystendill. 
Deze stad ligt op twee uur 
rijden van de hoofdstad 
Sofia.  De jongeren waren 
in deze stad om een kinder-
programma te faciliteren en 
om een kliniek en woon-
huis op te knappen. Hierbij 
werd er intensief samenge-
werkt met de medewerkers 
van ADRA-Bulgarije. 
Doordeweeks organiseer-
den de jongeren activitei-
ten voor de ruim 200 
Romakinderen. Naast 
groepsspelen zoals volley-
bal, voetbal en basketbal, 
was er voor de kinderen 
ook de mogelijkheid om te 
dansen en zich te laten 
schminken. Veel van de 
benodigdheden waaronder 
tandenborstels, ballonnen 
en T-shirts waren gedo-
neerd door verschillende 
bedrijven en particulieren. 
De verbouwing van het 
woonhuis en de kliniek 

liepen niet altijd even voor-
spoedig, maar de jongeren 
hebben veel werk verzet. 
Het huis was casco opge-
leverd, al bleek er bij 
aan komst nog heel veel te 
doen. Er is gestuukt, 
geschilderd, cement 
gemaakt, het dak is gerepa-
reerd en dakpannen zijn 
erop gelegd, muren zijn 
herbouwd en vloeren 
geëgaliseerd. Vrijdag 3 
augustus kon het huis 
worden opgeleverd en over-
gedragen aan  de eigenaren. 
De interactie tussen de vrij-
willigers en de kinderen 
was soms moeilijk vanwege 
de taalbarrière. Er waren 
vertalers aanwezig die 

meehielpen bij de uitleg van 
de spelen, maar het overgrote 
deel van de spelregels werd 
duidelijk gemaakt met behulp 
van handen en voeten. Het 
frisbeeën was een groot succes 
onder de Romakinderen. Dit 
kwam ook door het feit dat zij 
dit spel nog niet kenden en 
verschillende werptechnieken 
en trucjes van de frisbee moes-
ten worden uitgelegd en 
getest. 
Gedurende de twee weken 
werd er niet alleen hard 
gewerkt, maar ook tijd vrijge-
maakt voor ontspanning. 
Verscheidene malen waren de 
jongeren in het zwembad te 
vinden om uit te rusten en bij 
te tanken van een lange dag 
hard werken. Tijdens één van 
de avonden werd er voor 
vertier gezorgd door een band 
die in Bulgarije nationale 
bekendheid heeft. Twee broers 
en een zoon speelden op een 
keyboard, viool en dwarsfluit 
de sterren van de hemel.
In het tussenliggende weekend 
reisde de groep samen met een 
groep Romajongeren af naar 
het Malyovitsa gebergte. 
Tijdens de wintermaanden is 
dit gebied één van de meest 
populaire skioorden van het 
land. In vergelijking tot de 
torenhoge temperaturen gedu-
rende de week was het hier 

verrassend fris. Desondanks 
werd de sabbat gevierd 
door middel van een lange 
bergwandeling op gemid-
deld 2.500 meter hoogte. 
De activiteiten van de 
groep bleven niet onopge-
merkt. Zowel de lokale als 
ook de nationale media 
hebben uitgebreid 
aandacht besteed aan de 
groep Nederlanders. Geert 
Hendriks en Jeroen Tuinstra 
werden geïnterviewd en 
waren zelfs op de nationale 
TV te zien. De journalisten 
spraken hun bewondering 
uit voor het commitment 
van de vrijwilligers en de 
manier waarop het project 
is gefinancierd: met behulp 
van sponsoren uit Neder-
land.
In deze periode zijn er 
nieuwe vriendschappen 
ontstaan en hebben alle 
deelnemers goede ervarin-
gen opgedaan. De jongeren 
en de leiding kijken terug 
op een geslaagde missie.  7

8
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door Henk Koning

assen

Opdraagfeest
op sabbat 23 juni was het feest in assen. ralph (geboren 22 

oktober 2011), zoon van Margreet en peter slager werd opge-

dragen in de gemeente assen.

Bezoekers van deze dag 
konden informatie vinden 
over bijvoorbeeld Prodina, 
IKN en ADRA. Daarnaast 
werden er door o.a. de Ellen 
White Stichting, het 
Service centrum van de 
Nederlandse Unie en Stan-
borough Press boeken 
verkocht. Zoals elk jaar was 
er ook de mogelijkheid om 
allerlei lekkers te kopen. Die sabbatdag begon 

met stralend weer. Er is 
veel gezongen, een film 
van Ralph vertoond 
(deze film was door 
Margreet gemonteerd), 
en Peter heeft voor 
Ralph gebeden in 
aanwezigheid van fami-
lie en vrienden. Jan 
Rokus Belder, predikant 
van de gemeente Assen, 
verzorgde de overden-
king en vertelde een 
kinderverhaal.
De aanwezige kinderen 
kregen van Church 

Van gadogado tot gebakken 
vis en oliebollen, er was 
voor elk wat wils. De dag 
werd muzikaal opgeluisterd 
door een band bestaande 
uit Igon Wel vaart, Jean 
Helmijr, Joshua Gomez, 
Prince Verstraten en 
Rodolfo Manuela. In de 
middag begeleidden zij ook 
een kinderkoor uit Rotter-
dam-Noord onder leiding Plant WATT een tas met 

inhoud en aan Ralph werd 
een cadeau overhandigd. 
Van de gemeente Assen 
ontving Ralph een envelop 
met inhoud.
Na afloop van de dienst 
was er een gezamenlijke 
maaltijd en in de achterzaal 
werd nog een poosje met 
elkaar nagepraat.
Een ieder die een bijdrage 
heeft geleverd aan deze 
fijne dag wordt hartelijk 
bedankt. Het was vooral 
een dag om God dankbaar 
voor te zijn.

huis ter heide

Vochtige Open Dag geslaagd
op zondag 24 juni vond de jaarlijkse open dag plaats op het mooie 

terrein van oud Zandbergen. in totaal werden 70 marktkramen 

bemenst door verschillende departementen, organisaties en kerk-

gemeenten.

van o.a. Henk Muller. In 
het Vormingscentrum werd 
voor de tweede keer de 
ADRA-veiling georgani-
seerd. Met werken van 
meer dan 11 kunstenaars 
was het een mooi succes. 
Ondanks de aanhoudende 
regenbuien kijkt de organi-
satie terug op een gezellige 
en geslaagde dag. De foto’s 
geven een impressie.  7
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den haag

Lex van Dijk wint met ‘High Five’ prijs voor 
Mariahoeve
in de maand mei organiseerde denktank sociale cohesie Mariahoeve de prijsvraag ‘de beste verbinding van 

Mariahoeve’; een zoektocht naar goede ideeën voor het verbinden van de bewoners van Mariahoeve. voor 

het uitvoeren van het winnende idee stelden aegon en stadsdeel haagse hout 5.000 euro beschikbaar. 

Nieuws

Nieuws uit de Belgisch-
Luxemburgse Federatie
het voortijdig vertrek van lucian en clara stefanescu naar canada 

heeft de Federatie genoopt uit te zien naar nieuwe roemeense 

versterking.

Ds. John Lascu, die wordt 
belast met de Roemeense 
kerken van Brussel en 
Braine l’Alleud, heeft 
enkele jaren in Israël 
gewerkt. Hij neemt per 
1 oktober zijn pastorale 
verantwoordelijkheid op. 
Wij wensen hem en zijn 
echtgenote een succesvolle 
en fijne tijd toe. Wensen 
die ook gelden voor Lucian 
en Clara in Canada.

Aangezien de Algemene 
Vergadering van ADRA 
Belgium ds. Jacques Rase 
heeft gevraagd om het 
voorzitterschap van hun 
vereniging waar te nemen, 
diende een andere verde-
ling van het pastoraal werk 
gemaakt te worden. 

Ds. Yves Pierre wordt belast 
met de zorg over de 
gemeente Charleroi, naast 
de gemeenten Namur en 
de Franstalige Afrikaanse 
kerk-in-wording in Brussel, 
die al onder zijn zorg 
vielen.

De Federatieraad heeft een 
studiegroep samengesteld 
die zich zal buigen over de 
toekomst van de schrifte-
lijke bijbelcursussen ESDA-
België en IEBC. Deze werk-
groep bestaat uit Gisèle 
Bouffa, ds. Hubert Jeuris-
sen, Ronny Van Dessel, 
Joanne Balk (ESDA NL), ds. 
Bernard Sauvagnat uit 
Frankrijk en een bestuurder 
van de Federatie.  7

http://www.youtube.com/
watch?v=XsJVzFv1Ol4
Lex zag op 2 juli zijn inzen-
ding beloond met de eerste 
prijs, die hij in de vorm van 
een cheque in ontvangst nam. 

‘High Five’ voor Maria-
hoeve had vier keer zoveel 
stemmen als de dichtstbij-
zijnde concurrent. Veel 
aanwezigen, al de juryle-
den, presentator Menno 

drie generaties op 
Missiontrip naar bulgarije
Van 22 juli tot en met 5 augustus waren 26 jongeren en 
begeleiders in Bulgarije voor de jaarlijkse Missiontrip van 
ADRA en AJV (zie een uitgebreider verslag in deze rubriek). 
Onder hen bevonden zich o.a. drie personen (en ook drie 
generaties) uit één familie. Dochter Renate Koning 
(gemeente Emmen), kleinzoon Jaïr Tan (gemeente Meppel) 
en grootvader Piet Koning (gemeente Emmen). Jaïr Tan is 
geen zoon van Renate Koning, maar van haar zus Hanneke 
Tan-Koning.  7

Bentveld en de wethouder 
van de gemeente Den Haag 
waren/zijn enthousiast over 
Lex’ aanpak. 
 
Lex schrijft:” Ik houd jullie 
op de hoogte, want 
misschien is dit een aanpak 
die in andere gemeenten 
ook kan. Je zet jezelf op een 
bijzonder sympathieke 
manier op de kaart in de 
buurt waar je kerk staat. 
Alles wat je daarna organi-
seert, drijft op het krediet 
dat je dan hebt.”  7

Omdat de Adventkerk in de 
wijk Mariahoeve ligt, deed de 
predikant van Den Haag, Lex 
van Dijk, mee aan deze prijs-
vraag met de inzending ‘High 
Five’ (het filmpje is te zien op:  

10
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door Henk Koning

gemeente ranst

Leve de goede gewoontes
eenmaal per jaar trekken tientallen leden van de antwerpse advent-

kerk naar de laarstraat in ranst, waar de familie Jozef de winter 

huist en een kleine gemeente iedere sabbat samenkomt. daar is een 

redelijk groot grasveld met plaats voor een grote tent. en er is uiter-

aard ook een (gezellige) kerkzaal.

Op 23 juni was het weer zo 
ver. Lang leve nog het jaar-
lijkse tuinfeest in Ranst! De 
weken die voorafgingen 

fietsliefhebbers, want naast 
de gezellige babbels, het 
samen bezingen en loven 
van God en natuurlijk de 
heerlijk smakende verse 
broodjes en desserts voor 
alle aanwezigen, was het 
voor vier ‘strijdende’ groe-
pen een geslaagde fietshap-
pening. De winnaars 
werden beloond met een 
mooi souvenir. En boven-
dien was al dat lekkers een 
welkom bij de dorstige en 
hongerige fietsers na 22 
kilometer. 

waren winderig, fris en 
regenachtig. Nu werd het 
echter de eerste ware 
zomerdag. Fijn voor de 

Ook de rest van de avond 
verliep heel gezellig en 
ontspannend. Er werd veel 
bijgepraat, genoten van de 
prachtige muziek van de 
Praiseband en van de korte 
meditatie van Rudy Van 
Moere.
Nu reeds wordt uitgekeken 
naar 2013 en gerekend op 
een groot aantal deelne-
mers. 1001 keer merci aan 
allen, mensen van Ranst en 
Antwerpen, die dit jaarlijks 
weten te realiseren!   7

Chocolade Boetiek
Na twee volledig volgeboekte en succesvolle vrouwenweekenden met het 

thema ‘Chocolade Boetiek’, blijkt er nog steeds veel animo voor dit thema 

te zijn. Goed nieuws: We hebben een derde ‘Chocolade Boetiek’ gepland 

van 16 t/m 18 november. Voor info en aanmelding zie www.adventist.nl 

(agenda/kalender). Wees er snel bij, want de helft van dit weekend is al 

volgeboekt. Kom en proef dat de Heer goed is!
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Nieuws uit de Wereldkerk

In Rwanda, de kleine, 
dichtbevolkte staat in 
Centraal-Afrika, met zijn 
bijna 11 miljoen inwoners, 
is echter een unieke situatie 
ontstaan. Ongeveer 11 
procent van de Rwandese 
bevolking identificeert zich 

adra-rwanda helpt 
kerkleden
de adventistische hulporganisatie adra helpt mensen in nood, 

zonder te letten op huidskleur, etnische afkomst, politieke overtui-

ging of geloof. over het algemeen wordt er alles aan gedaan om te 

voorkomen dat de indruk zou kunnen ontstaan dat adra zich vooral 

voor de eigen adventistische achterban inspant. dat geldt ook voor de 

adra-organisatie in rwanda.

met de Adventkerk. Het ligt 
dus voor de hand dat er onder 
de vele vluchtelingen die in de 
afgelopen jaren een heenko-
men hebben gezocht in Ooste-
lijk-Congo, ook veel adventis-
ten zijn. Door de nieuwe 
politieke troebels in dat gebied 

Gouden medailles voor koor 
van Oakwood University
de aeolians, een uit 42 leden bestaand gemengd koor van de 

adventistische oakwood universiteit (alabama, vs), was de grote 

winnaar op het internationale korenfestival dat van 4 tot 14 juli 

plaatsvond in de amerikaanse stad cincinnati (ohio, vs).

vluchten velen nu 
opnieuw.  
Naar schatting hebben 
enkele tienduizenden 
adventistische vluchtelin-
gen vanuit Oost-Congo de 
wijk genomen naar 
Oeganda. Twaalfduizend 
adventistische vluchtelin-
gen zijn echter teruggegaan 
naar hun land van 
oorsprong, Rwanda, in de 

hoop dat ze daar nu veilig 
zullen zijn.
ADRA-Rwanda spant zich 
tot het uiterste voor hen in. 
Met van een aantal organi-
saties heeft de Rwandese 
regering een nieuw vluch-
telingenkamp geopend. 
ADRA-Rwanda zorgt daar 
vooral voor logistieke steun 
en voor het onderwijs voor 
ruim 3.500 kinderen.  7

Het studentenkoor won 
niet alleen de trofee, maar 
ook twee gouden medailles, 
omdat ze zowel in de cate-
gorie ‘geestelijke muziek’ 
als ‘eigentijdse muziek’ de 
beste waren.
Deze internationale compe-
titie van koren vindt om de 
twee jaar plaats en werd nu 
voor de zevende keer geor-
ganiseerd, ditmaal in de 
Verenigde Staten. De World 
Choir Games is het grootste 
evenement in haar soort. 

Dit keer deden ongeveer 
15.000 personen mee, in 
362 koren. De volgende 
competitie zal plaatsvinden 
in Riga, Letland, in 2014.
Oakwood University is een 
adventistische instelling 
voor hoger onderwijs, in 
1896 gesticht om vooral 
zwarte jongeren een moge-
lijkheid te bieden om een 
‘college’ opleiding te krij-
gen. Het is nu een geheel 
geïntegreerde instelling met 
bijna 2.000 studenten.  7
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door Reinder Bruinsma

Vegetarisme
De Adventkerk benadrukt de voordelen van een vegetarische 

leefwijze in het kader van de verantwoordelijkheid van elke 

christen om goed voor zijn/haar lichaam te zorgen. Dat wil 

echter niet zeggen dat alle adventisten vegetariër zijn gewor-

den. Uit recent onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat in 

dat land 41 procent van de adventisten zichzelf als ‘vegetariër’ omschrijft. Iets 

minder dan een derde van hen leeft veganistisch (rond 12%). Hoewel dus een 

minderheid van de Amerikaanse adventisten voor het vegetarisme heeft gekozen, 

is hun percentage adventistische vegetariërs ruim acht keer hoger dan onder de 

bevolking in het algemeen. Hoewel geen exacte cijfers te geven zijn voor de rest 

van de wereld, is volgens een voorzichtige schatting wereldwijd ongeveer een 

kwart van de leden van de Adventkerk vegetariër. 

Ds. Leo España (links) en ds. Julian Kastrati, respectievelijk 

de voorzitter en secretaris van de Adventkerk in Albanië, 

bewonderen de nieuwe studio.

kerk in albanië krijgt 
studio
sinds de val van het streng communistisch bewind 

in 1991 bestaat de mogelijk om in albanië vrijelijk 

over godsdienst en geloof te praten. de adventkerk 

probeerde vrijwel meteen in het van oorsprong 

grotendeels islamitische en orthodoxe land met 

evangelisatiewerk te beginnen. onlangs vierde de 

adventkerk in albanië haar 20-jarig bestaan.

Hoewel er vorderingen zijn gemaakt en er nu 
in een aantal steden gemeenten en groepen 
van adventisten zijn gevormd, blijft het een 
enorme uitdaging om voortgang te boeken. 
Daarom wordt constant gezocht naar nieuwe 
hulmiddelen.
Adventist World Radio (AWR) is nu daarbij te 
hulp gekomen. Nadat met financiële hulp van 
de Trans-Europese Divisie een paar ruimtes op 
het ADRA-terrein in the Albanese hoofdstad 
Tirana daarvoor geschikt zijn gemaakt, heeft 
AWR de nodige equipment geschonken en 
een radiostudio ingericht.  Daarnaast hebben 
medewerkers van AWR voor de noodzakelijke 
training gezorgd. Het is de bedoeling de 
programma’s die zullen worden geproduceerd 
aan te bieden aan de vele populaire FM-stati-
ons die er in Albanië zijn en ook het internet 
te benutten.  7

nieuwe ontwikkelingen

Inzegening vrouwen tot 
predikant
nadat eerder de kerk zich in een aantal amerikaanse unies en de noord-

duitse unie uitsprak ten gunste van het inzegenen van vrouwelijke predi-

kanten, is nu de columbia union een stap verder gegaan door duidelijk te 

stellen dat in haar gebied (een aantal staten in het noordwesten van de vs), 

bij inzegeningen geen onderscheid meer zal worden gemaakt tussen 

mannen en vrouwen.

Deze uitspraak kwam op 27 juli, 
na een lang debat, tijdens een 
speciaal congres van de afgevaar-
digden van deze ca. 125.000 leden 
tellende unie. De voorzitter van 
de Generale Conferentie, ds. Ted 
N. Wilson, was gekomen om een 
dringend beroep op de afgevaar-
digden te doen om niet een eigen 
weg te gaan en de eenheid met de 
wereldkerk te bewaren. Hij vroeg 
hen nadrukkelijk, maar zonder 
succes, te wachten tot de wereld-
kerk tot een besluit is gekomen.  
Aan het einde van de beraadsla-
gingen stemde ongeveer 80 
procent in met het voorstel van 
ds. Dave Weighly, de unievoorzit-

ter, om niet langer te wachten en 
de weg naar inzegening van vrou-
wen nu open te stellen.
Inmiddels heeft op 7 augustus de 
Generale Conferentie een drin-
gende verklaring uitgegeven 
waarin de kerk overal te wereld 
wordt gevraagd het besluitvor-
mingsproces dat gaande is af te 
wachten en geen verdere unilate-
rale stappen te nemen. Of de Paci-
fic Union (een unie in het westen 
van de VS met ruim 200.000 
leden) op 19 augustus, tijdens een 
special congres, aan die oproep 
gehoor zal geven is op het 
moment dat deze regels worden 
geschreven niet te voorspellen.  7
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Extra Nieuws

Een 3.000 jaar oud zegel uit 
Betlehem
in het wekelijks nieuwsblaadje “samen onderweg” van de advent-

gemeente in antwerpen was op 2 juni het volgend belga-bericht 

te lezen. 

afsluiting ‘end it now’
in april van dit jaar werd het project end it now succesvol afgeslo-

ten tijdens het Jeugdcongres, in het bijzijn van adjunctdirectrice, 

ineke van der wolff,  van vieja utrecht en de voorzitter van de 

nederlandse unie, wim altink.

‘Israëlische archeologen 
hebben een bijna 3.000 jaar 
oud zegel met het woord 
“Betlehem” erop uitgegraven. 
Dat is het oudst bekende 
bewijs buiten de Bijbel voor 
het bestaan van de latere 
geboortestad van Jezus, zei 
archeoloog Eli Shukron. Het 
zegel is gemaakt uit klei en 
heeft een doorsnee van 1,5 
centimeter. Het dateert uit de 
zevende of achtste eeuw van 
voor onze tijdrekening en 
daarmee uit de periode van de 
eerste joodse tempel in Jeruza-
lem. 
Het zegel werd gevonden 
tijdens opgravingen op een 
belangrijke archeologische site 

Het doel van dit project was 
drieledig, namelijk het 
bevorderen van de bewust-
wording van adventisten 
over het geestelijk en seksu-
eel misbruik van vrouwen, 
het kenbaar maken aan de 
Verenigde Naties van het 
standpunt van de Advent-
kerk over vrouwenmisbruik 
en het financieel ondersteu-
nen van de lokale opvang 
voor vrouwen die het 
slachtoffer zijn geworden 
van misbruik. Verschillende 
gemeenten hebben geld 
ingezameld voor het 
opvangcentrum Vieja 
Utrecht. In totaal werd er 
ruim 1100 euro opgehaald. 
Deze donatie werd dankbaar 
in ontvangst genomen door 
mevr. van der Wulff. Met 
name door de huidige 
financiële situatie is deze 

het een koffer belastingen 
die vanuit Betlehem naar 
de koning in Jeruzalem 
werd gestuurd. Bij dit soort 
taksen kon het gaan om 
zilver of ook natuurproduc-
ten zoals wijn of graan. Een 
deel van de inscriptie 

net buiten de oude stads-
wallen van Jeruzalem. 
Aangenomen wordt dat 
koning David er zijn paleis 
bouwde en zijn hoofdstad 
vestigde. Vermoedelijk 
werd het zegel, een zoge-
naamde “bulla”, gebruikt 
om voorwerpen en docu-
menten te verzegelen. 
Vermoedelijk verzegelde 

verwijst naar het zevende 
jaar van een regentschap. 
Het is evenwel niet duide-
lijk om welke joodse 
koning het gaat.’ 

Info: www.hln.be 23 mei 2012, bron  

Belga.be

steun hard nodig, 
verklaarde zij. De ruim 
1.000 handtekeningen die 
zijn verzameld werden in 
ontvangst genomen door 
Wim Altink. Deze zijn 
inmiddels aan ADRA-Inter-
national overhandigd en 
worden samen met duizen-
den andere handtekeningen 
van adventisten van over de 
hele wereld aan secretaris 
generaal Ban Ki Moon van 
de VN overhandigd. 
Hierbij wil ik namens de 
departementen Vrouwen-
pastoraat en Advent Jeugd 
Verbond en de Stichting 
ADRA u bedanken voor uw 
steun. Het belang van dit 
project is groot en uw mede-
werking draagt bij aan het 
creëren van een veilige kerk. 

3  Marie Rahajaan

Projectleider End It Now
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Vrouwen in de gemeente
Een vrouw die de Here vreest is te prijzen. Koning 
Salomo prees de vrouw in haar werk in haar hele 
oeuvre. Met wijsheid opent zij haar mond, vriende-
lijke onderwijzing ligt op haar tong (Spreuken 
31:10-31). Er zijn tijden geweest dat een vrouw hele-
maal niets mocht zeggen. Dit is gelukkig achter-
haald en past niet in deze tijd en helemaal niet in 
Gods gemeente. 
Aan de ene gemeente schreef Paulus dat de vrouw 
moest zwijgen en bij de andere prees hij hen voor 
hun werk. Zeker, het was niet makkelijk voor Paulus 
in een tijd waarin afgoderij en hoererij de boven-
toon voerden. De ene stad had nog meer tempels 
dan de andere en hoererij was samen met afgoderij 
‘volksvermaak’ nummer één. Als gemeente, en hele-
maal in de opbouwfase waarin de eerste apostelen 
verkeerden, moest je erg alert zijn, want voordat je 
er erg in had viel men terug in oude praktijken. God 
zegt inderdaad in Genesis (3:16) dat de man over de 
vrouw zou heersen. God zei niet dat het zo hoorde, 
maar zei hoe het zou worden door het gevolg van de 
zonde, want er is bij God geen aanzien des persoons 
(o.a. Romeinen 2:11).
Beiden – Adam en Eva –  kregen de opdracht om de 
aarde te bewerken en te bevolken. Ze hadden elkaar 
in elk opzicht nodig en werden één zoals Christus 
één is met zijn gemeente. Paulus zegt: “Gij allen die 
in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus 
bekleed, wij zijn allen één in Christus, hierbij is geen 
sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van 
mannelijke en vrouwelijk (Joodse vrouwen, Griekse 

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

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

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

vrouwen, vrouwelijke slaven en vrije vrouwen) gij allen 
zijt immers één in Christus Jezus en naar de belofte 
erfgenamen (Galaten 3:27-29). 
Omdat de Bijbel een mannenboek schijnt te zijn, in een 
mannelijke tijd geschreven, mogen we broeder [red. 
adelphos) ook vertalen in, broeder en zuster [red. zie 
NBV], want het gebod heb uw naaste lief, geldt beide 
partijen. Waar is de liefde tegenover elkaar? Ik zou de 
wijsheid en de werkzaamheden die vrouwen bij ons in 
de gemeente verrichten niet willen missen, het zou een 
groot verlies zijn.
“Ach mens, ga koken,” zei Pim Fortuyn. Gaan wij als 
gemeente van God ook zo met vrouwen om? Is discri-
minatie nog steeds niet overwonnen? Zijn we nog 
steeds blind? Man en vrouw zijn één, maar hoe anders 
is de werkelijkheid. Wat was een vrouw waard in 
Paulus’ tijd? Om kort te gaan, ze was een product en 
stelde niet veel voor. Gelukkig heeft Jezus een ander 
voorbeeld nagelaten. Jezus gaf ons lessen uit de natuur, 
over de leliën op het veld, zelfs een bloem mag zich van 
God ontwikkelen (Matteus 6:28). Gaan vrouwen bloe-
men niet ver te boven?

3 Marcel Wels, Groningen

reactie redactie
Er zullen waarschijnlijk weinig lezers zijn die uw pleidooi niet kunnen 

ondersteunen. De houding van Jezus en de woorden van Paulus aan 

de Galaten zijn overduidelijk: in Christus zijn man en vrouw één. Elk 

mens, man of vrouw, heeft Gods genade nodig om gered te worden. 

Het merkwaardige feit doet zich echter voor dat zodra een man of 

vrouw voor diezelfde God gaat werken en zich door hem geroepen 

weet, één groep in de kerk zegt dat die man en vrouw beiden alleen 

kunnnen werken onder Gods zegen en dus (in)gezegend moeten 

worden, en de andere groep vindt dat een vrouwelijke evangeliedie-

naar het zonder die zegen kan (moet) doen. Zoals u hebt kunnen lezen 

in de rubriek Nieuws uit de wereldkerk, is deze discussie nog lang niet 

afgerond. Ook niet in Nederland.
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terugblik Jeugdcongres 2012

“The Voice of God”
op de ochtend van sabbat 7 april stroomde de zaal van de breehoek 

langzaam vol. Jongeren van over het hele land waren afgereisd naar 

scherpenzeel om het jaarlijkse jeugdcongres bij te wonen. 

Dit jaar was het thema “The Voice of God” en als spreker was 
Dennis Meier uit Duitsland uitgenodigd. Hij gaf een bijzonder 
inspirerende overdenking over hoe je de stem van God zou 
kunnen horen in je leven. Een speciaal voor het jeugdcongres 
samengestelde praise band met voornamelijk jongeren uit de 
gemeente Huis ter Heide, begeleide de jongeren bij de aanbid-
ding. 
In de middag was er een programma uitgedacht waarbij acht 
sprekers in tien minuten konden uitleggen welk effect de 
stem van God in hun leven had gehad.  Onder de sprekers 
was een bijzondere videoboodschap van Ella Simmons, de 
vice-voorzitter van de Generale Conferentie. Tevens waren er 
inspirerende woorden van Geert Hendriks, Niko Koffeman, 
Lambro Triantos, Lex van Dijk, Hans Ponte, Daniëlle Koning 
en Raoul Scheepers. De middag werd afgesloten met een 
sketch door de jeugdgroep van Den Haag. 
Het congres zelf werd uiteindelijk ’s avonds afgesloten met 
een gevarieerd programma. Bijna alle deelnemers aan het 
congres bleven voor deze avond. Er was een stepgroep te zien, 
een kamerensemble en verschillende solo-optredens. Het 
hoogtepunt van de avond was wel een drum-battle tussen 
Allard Nammensma en Joshua Gomez. Het jeugdcongres 
werd letterlijk met een klapper afgesloten.  7
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door Jeroen Tuinstra

AJV Openingskamp 2012 
“Get Connected”
van 7 tot 9 september is het weer zover, dan vindt het jaarlijkse 

openingskamp plaats. aJv opent dan het jeugdseizoen met als 

thema “get connected”. 

Zo’n 200 tot 300 jongeren 
kamperen dan op het land-
goed Oud Zandbergen en 
zullen zich door allerlei 
activiteiten, workshops en 
inspiratiemomenten 
verdiepen in het in 
verbinding komen met 
God en hun vrienden. 
De spreker dit jaar is Steve 
Case. Hij heeft verschil-
lende boeken geschreven 
waaronder “Connection”. 
Dit boek wordt uitgegeven 
tijdens het Openingskamp. 
Iedereen zal tijdens het 
kamp een digitale versie 
van dit boek krijgen. Steve 
is verder bekend van het 

boek “Shall we Dance”, 
waarin hij de resultaten uit 
het “Value Genesis” onder-
zoek in Amerika bespreekt.
De Praise band van Alivio 
uit Delft zal ons muzikaal 
begeleiden en op de zater-
dagavond zal er een heuse 
Dinner Show plaats vinden. 
Tijdens deze avond worden 
de “Best Dressed Man” en 
“Best Dressed Woman” 
gekozen, dus zorg ervoor 
dat je er goed uit ziet!   7

Kijk op de nieuwe website van AJV 

(www.adventjeugdverbond.nl) 

voor meer informatie. Je kunt je 

opgeven via je jeugdleider. 

De jeugd in het midden

7,8,9 September

connected
Get

advent jeugd verbond

OPENINGSKAMP

2012

#ajvok2012
Adventjeugdverbond

voor meer informatie: www.adventjeugdverbond.nl
ou d zan dbergen | h u is ter h ei de

Alle handjes helpen!
Op 20 oktober 2012 organiseert Something 
Different een spetterend benefietconcert in 
de Adventkerk in Rotterdam aan de 
Minstreelstraat 9! Er zal veel nieuw 
komend talent aanwezig zijn zoals het 
Gospel project (G-Project).
Een verfrissende Nederlandse Gospelgroep 
die uitsluitend Nederlandse Gospel zingt! 
Maar ook een Surinaams kinderkoor speci-
aal samengesteld voor deze gelegenheid.
Kortom dit mag en wilt u niet missen! 
Dus... Be there! en help een handje door te 
geven.

de opbrengst van dit concert wordt gebruikt 

voor het adra project erowarte te suriname. 

het geld wordt besteed aan nieuwe speeltoe-

stellen.
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nieuw: verschijnt 1 oktober a.s.

Bijbels dagboek
een kwestie van kiezen

door Reinder Bruinsma

na lange tijd verschijnt er in de adventkerk in nederland weer een nieuw bijbels 

dagboek. het voert je in de loop van een jaar door de hele bijbel heen! Met dage-

lijkse leessuggesties, waardoor je de bijbel in een jaar helemaal kunt lezen. Met 

elke dag een inspirerende meditatie aan de hand van het tekstgedeelte dat voor die 

dag in het leesrooster staat. een fantastische gids voor jezelf, maar ook een prima 

cadeau voor anderen. stevig gebonden boek met leeslint!

vanaf 1 oktober verkrijgbaar:

• via de plaatselijke gemeente

• via het servicecentrum van de nederlandse Unie

• via de webwinkel van de kerk (www.adventist.nl)

voor papiaments sprekende jongeren en jonge gezinnen

E profil di un Matrimonio 
Ekseptional
dit jaar verschijnt het boek E profil di un Matrimonio Ekseptional van ds. 

cherrel Francisca. het boek heeft als nederlandse titel Het profiel voor 

een bijzondere relatie. het boek is gericht op jongeren die van plan zijn 

om in het huwelijksbootje te stappen, mensen die van plan zijn om een 

gezin te stichten en echtparen die meer te weten willen komen over 

gezinsmanagement. 

E profil di un Matrimonio Ekseptional bestaat uit twee delen en is 

momenteel alleen in het papiaments verkrijgbaar, maar er wordt 

gewerkt aan een nederlandse vertaling. er worden verschillende 

aspecten van een relatie in dit boek besproken. een selectie van titels 

van de hoofdstukken is: liefde binnen het huwelijk, family manage-

ment, kenmerken van een gezonde relatie, het verschil tussen man en 

vrouw en seksualiteit binnen het huwelijk.

in dit boek beargumenteert ds. Fransisca op basis van professionele 

onderzoeken en ervaringen uit de praktijk verscheidene onderdelen 

van een gezonde relatie. deze zijn niet alleen van toepassing binnen 

een huwelijk, maar zeker ook in de aanloop naar een huwelijk. 

Het boek zal binnenkort verkrijgbaar zijn bij het servicecentrum. Voor 

verdere vragen kunt u contact opnemen met ds. Francisca via het onder-

staande e-mailadres: francherrel@hotmail.com  en/of telefoonnummer 

06-25186301.
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Welkom in onze kerk

Gemeenten  

groningen en winschoten
cedric Martes (31)

Magda Florea (34)

Belijdenis van geloof:

lena valk (62)

rhodé van duinen – grit (75)

Op sabbat 25 februari vierden de gemeenten in het uiterste 
noorden van ons land samen een doopfeest in de kerk van 
Groningen. Op die dag werd Magda Florea aan de 
gemeente Winschoten toegevoegd en Cedric Martes aan 
de gemeente Groningen. Daarnaast werden zr. Lena Valk 
en zr. Rhodé van Duinen – Grit op de belijdenis van hun 
geloof lid van de gemeente Groningen.
Enige maanden daarvoor waren de twee dopelingen in de 
dienst in de gemeente Winschoten. Daarin ging Br. Roël 
Blackman voor. Hij deed aan het einde van die dienst een 
oproep om zich aan de Heer te wijden. Cedric en Magda 
reageerden daar toen op en er werd zo snel mogelijk een 
doopdienst georganiseerd. Br. Blackman ging voor in de 
bediening van het Woord van God. Hij verrichte ook de 
doophandeling. Br. de Reus, predikant van beide gemeen-
ten, heette hen vervolgens van harte welkom in respectie-
velijk Groningen en Winschoten. Daarna werden ook zr. 
Lena Valk en zr. Rhodé van Duinen – Grit in de gemeente 
Groningen verwelkomd.  7

Gemeente hasselt 
walter standaert (76)

Sabbat 24 maart was een feestdatum voor de familie 
Standaert. Walter werd gedoopt! Walter was al vele 
jaren een vaste bezoeker van de adventgemeente in 
Hasselt. Hij stamt uit een katholiek gezin dat na de 
tweede wereldoorlog de Bijbel ontdekte en zo tot 
een hernieuwd geloof in de Heer kwam. Walter heeft 
jarenlang huisbijbelgroepen bezocht. Daar 
ontmoette hij zijn vrouw. Na hun huwelijk gingen 
zij verder op zoek naar een kerk waar zij zich thuis 
konden voelen. Intussen gaven zij hun kinderen 
thuis bijbelonderricht. In 1976 vonden zij een folder 
van de Adventkerk in de brievenbus met een uitno-
diging voor het bijwonen van een studiekring in het 
plaatselijk begijnhof. Drie jaar later werden zijn 
echtgenote en de twee oudste kinderen gedoopt in 
de gemeente van Hasselt. De kinderen trouwden er 
ook en de kleinkinderen werden daar opgedragen 
aan de Heer. Voor hem was die stap nog te groot. Hij 
bleef trouw de kerk bezoeken en instaan voor het 
vervoer van de kinderen naar de jeugdsamenkom-
sten en de kampen. Helpen klussen was hem niet te 
min. Hulp nodig voor een feestje? Geen probleem. 
In 2011 werden de twee kleindochters gedoopt. Dat 
werd het ogenblik waarop ook hij de wens uitte om 
gedoopt te worden. Liefst door Hubert Jeurissen 
voordat deze ‘op (actief) pensioen’ ging. Op 
24 maart werd Walter op 76-jarige leeftijd en 
omringd door zijn familie en geloofsgenoten, 
gedoopt. Een ontroerende gebeurtenis en een getui-
genis van Gods nooit aflatende liefde.  7
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Kids, scouts en jongeren door Jean Geeroms en Hailian Dundas

Ondanks regen toch ‘zon’
eind juni kijken veel jongeren verwachtingsvol uit naar de kampen en 

andere jeugdevenementen. de ‘max’ is dan natuurlijk dat men er zijn/

haar vrienden terugziet. Met een ontspannen en avontuurlijk 

programma, het liefst onder een stralende zon. 

Dit jaar stonden zelfs twee 
vonkjeskampen en dito evene-
menten voor de verkenners op 
het programma. De opkomst 
in het recente verleden was 
groot en twee elkaar opvol-
gende kampen voor de twee 
groepen leek een goede oplos-
sing. Wat met het aantal 
leiders? Tweemaal twee 
kampen is niet niks en kamp-

maken met een ‘rode code’. 
Alleen al de kleur verwijst 
naar avontuur en attent 
zijn. De tweede werd 
geconfronteerd met 
‘Xstrangers’, een avontuur 
dat hen leidde naar het 
ontdekken van zichzelf en 
‘de andere’ met culturele 
verschillen die verrijkend 
kunnen zijn. Wat goed was 
kreeg het toch moeilijk, 
omdat de zon niet te 
bekennen viel. Tijdens de 
tweede kamptijd werd zelfs 
overwogen het kamp op te 
breken. Het terrein werd 

verantwoordelijke worden 
vraagt tijd, energie, flexibiliteit 
en bovenal liefde voor de 
steeds zelfbewustere kinderen 
en tieners. 
De eerste lichting vonkjes 
heeft met plezier kennis 
gemaakt met het circusleven. 
De tweede groep ging op zoek 
naar een verloren stad. De 
eerste groep tieners kreeg te 

gewoon zompig. Modder-
worstelen was misschien 
een optie, ware het niet dat 
zowat alle kleren van de 
kinderen al zo vuil en niet 
meer droog te krijgen 
waren. Zon, o zon, waar 
was je? De jeugdige 
kampeerders zouden met 
een grote smile op hun face 
kunnen zeggen: “De zon? 
In ons hart!”  Voor 2013 
wordt natuurlijk gehoopt 
op beter weer en minstens 
evenveel vriendschap en 
plezier.   7

‘Graduatie’ kinderen 
Rotterdam-Noord
in de kindersabbatschool van rotterdam-noord vindt er jaarlijks een 

‘graduation’ (afstudeerfeest) plaats. dit jaar vond dit evenement plaats 

op 30 juni. 

7  Pannen op ‘t vuur trekken ook de leiders aan.

5  Zonnige circusvonkjes

Het is een dag waar veel kinde-
ren naar uitkijken, omdat ze 
dan naar een andere klas 

mogen. De kinderen dragen 
een speciale cap en lopen 
onder begeleiding van muziek 
de kerk binnen. Zij nemen 
plaats op de voorste banken. 
Vervolgens worden de kinde-
ren per leeftijdsgroep naar 
voren geroepen, waarbij de 

leiding kort iets van hun 
klas vertelt. Ten slotte krij-
gen ze een certificaat met 
een bijbeltekst overhandigd 
en zijn ze officieel over als 
de kwast van hun cap van 

rechts naar links wordt 
verplaatst. Dit jaar betrof 
het de overgang naar de 
kleuters, de kinderen, de 
junioren, de tieners, en de 
jeugd.
Allen van harte gefeliciteerd! 
Advies: neem de tijd om 
elke dag Gods Woord te 
bestuderen.   7
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Wilt u eens wat anders sturen en ontvangen dan  
christelijke kaarten met een landschap?

www.wishingdots.nl
Wishingdots zijn christelijk wenskaarten, grappig aan de 

buitenkant met een boodschap aan de binnenkant!
De eerste kaarten in de shop hebben het thema 'bemoediging'.

 
Ze zijn per post te versturen, maar ook via de website of 

Facebook kunnen kaarten digitaal gedeeld worden met anderen.

21

advent 07   2012

Diversen Tam Tam



Welkom in onze kerk

Gemeente huizen
Zr. antin nurhayatin wilgehof (47)  

br. erwin izak clotida (35)           

br. irwan happy wijiantoro (44)      

Op sabbatmiddag 23 juni vond een indrukwekkende doopdienst 
plaats van de adventgemeente Huizen. De drie nieuwe leden 
lieten weten hoeveel God voor hen betekent en dat zij met liefde 
de soms ingrijpende keuzes als gevolg van de navolging van 
Christus hebben genomen en willen blijven nemen. 
Erwin, blind geboren, 
werd na het boodschap-
pen doen op een zater-
dagochtend geholpen bij 
het oversteken door een 
zuster van de gemeente. 
Zij vertelde hem dat zij 
op weg was naar de kerk-
dienst. Erwin is van 
Antilliaanse afkomst en 
opgegroeid in een 
Adventgezin in Zaan-
dam. Omdat hij weer 
terug wilde gaan naar de 
kerk, was de ontmoeting 
met deze zuster het 

antwoord 
hierop. Die 
sabbat bezocht 
hij meteen de 
dienst in 
Huizen. Na 
bijbelstudie 
duurde het niet 
lang dat hij 
besloot te 
worden 
gedoopt. 
Zr. Wilgehof, 
van Indonesi-

sche afkomst, was moslima toen zij zich in 
Nederland vestigde met haar twee zoons. Zij 
kwam in contact met het christelijk geloof via de 
Pinkstergemeente. Later kwam zij via een kennis 
in aanraking met de Adventkerk. Op uitnodiging 
van deze kennis ging zij bijbellessen volgen. Zij 
raakte overtuigd van de sabbat en van de 
gezondsheidsboodschap en besloot kort daarna 
om gedoopt te worden. 
Br. Wijiantoro, uit Indonesië, ontmoette een 
adventiste op straat in Den Haag, die hem aanzag 
voor een andere persoon. Zij nam hem mee naar 
de bijbelles bij haar thuis. Hij ging met deze 
zuster mee en bleef gewoon komen. In Indonesië 
was hij lid van de Jihad. Hij maakte deel uit van 
een speciale groep, die kerken in brand stak en 
christenen vervolgde. Hij leerde echter de Heer 
Jezus kennen en kwam tot bekering bij de Pink-
stergemeente, waar hij erg actief was met evange-
lisatiewerk. Op woensdagavond 20 juni (drie 
dagen voor zijn doop) kreeg hij hevige last van 
maagkrampen. In het ziekenhuis beland konden 
de artsen daarvoor geen medische verklaring 
vinden. Op zijn verzoek mocht hij een dag eerder 
het ziekenhuis verlaten om te worden gedoopt.
De bijbelstudies, die leidden naar de doop, 
werden verzorgd door John Manalief, Victor 
Hutabarat e.a. 
De Nederlandse Unie onderhoudt nauwe banden 
met de gemeente Huizen en is uitermate 
verheugd over haar huidige groei. Voor deze fees-
telijke dienst was ds. Wim Altink uitgenodigd om 
de prediking van het Woord en de doophande-
lingen te verzorgen. We danken God voor zijn 
zegen in persoonlijke levens en in het leven van 
gemeenten!  7
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Welkom in onze kerk

Gemeente groningen
alieke pentermann (23)

simone pentermann (18)

Het was in de gemeente Groningen op sabbat 30 juni 
groot feest. Op die dag verbonden Simone en haar zus 
Alieke zich door de doop met de Heer van de kerk en 
daarmee ook met zijn gemeente. Dat besluit hadden ze 
al zo’n jaar geleden genomen. Van jongs af aan opge-
groeid in de Adventkerk, wisten ze eigenlijk al heel 
goed waar het om gaat in onze gemeenschap. Toch zijn 
zij samen met br. de Reus nog een keer aandachtig door 
de geloofspunten heen gegaan ter voorbereiding op de 
doop.
Br. Jack Renfurm ging in deze sfeervolle dienst voor in 
de bediening van het Woord en br. de Reus verrichtte 
de doophandeling en heette hen vervolgens ook 
welkom in de Adventkerk in Nederland en in het 
bijzonder in de plaatselijke gemeente.
Na afloop van de plechtige dienst bleef het nog lang 
onrustig in de kerk. Er was een geweldige potluck geor-
ganiseerd door de doopkandidaten en hun moeder en 
met assistentie van zr. Leuni Kerssen heeft iedereen in 
de gemeente kunnen genieten.  7

Gemeente den haag
diego Jamunapersad (14)

Miguel Jamunapersad (14) 

isaac  Jamunapersad (14)

Op sabbat 7 juli vond er een bijzondere doopfeest plaats. Er werd 
een drieling gedoopt! Diego, Miguel en Isaac Jamunapersad, die 
op 8 juli veertien jaar geworden zijn, vierden de dag ervoor hun 
‘wedergeboorte’. De dienst werd muzikaal opgeluisterd door een 
combo en een gelegenheidskoor van gemeenteleden. De kinde-
ren van de kindersabbatschool zongen het betekenisvolle lied “Ik 
leg mijn leven in uw handen”.
De inspirerende overdenking van ds. Lex van Dijk telde vier 
punten: 1. God kent ons allemaal bij naam 2. Hij nodigt ons uit 
om met hem op safari te gaan. 3. Ons wordt aangeraden om met 
regelmaat ons kamp op te slaan om bij te tanken en contact met 
hem te hebben. 4. Laat je leiden door de gids die de Heer voor je 
uit stuurt op je tocht en maak jezelf bekend met Gods principes 
die we vinden in het ‘field guide book’, de Bijbel. 
Na de belijdenisvragen lieten de dopelingen ieder een duidelijk 
“Ja” horen, waarmee ze aangaven Jezus te willen volgen. In zijn 
zegenbede voor de dopelingen vroeg ds. Wim Altink om kracht en 
genade van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. De goddelijke 
“Drieling” werd gevraagd de te dopen drieling te zegenen. Het was 
een persoonlijk gebed voor ieder van hen, waarna hen tijdens de 
samenzang “Kom in mijn hart”, de handen werden opgelegd door 
de beide predikanten en de ouderling, Ben Brinckman.
Na de dienst werden de gemeente en de bezoekers uitgenodigd 
voor de “koffiedienst” en de aansluitende potluck. Het was een 
gezegende dienst met veel bezoekers. ‘Den Haag’ kijkt al weer uit 
naar een volgende doopdienst. Want heeft de Heer niet gezegd 
“Mijn huis moet vol worden?”  7
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GroeiSpurts

vertel eens over jouw wandel 

met god.

Toen ik nog maar drie jaar 
oud was, werden mijn 
baptistische ouders adven-
tist. Ik ben in het adven-
tisme opgegroeid. Mijn 
band met God kreeg regel-
matig een knauw, doordat 
ik de fout maakte naar 
mensen te kijken. Daar 
raakte ik teleurgesteld van. 
Ik werd een lauwe adven-
tist.
Waar ik wel helemaal warm 
van werd, was van Austra-
lië. Een oom had mij al heel 
jong nieuwsgierig gemaakt 
naar dat land en zijn 

interview met de maker van de schepping, henry stober

‘Groter dan ik dacht’
het afgelopen half jaar heeft de presentatie van de film de schepping in een aantal prestigieuze 
schouwburgen en bioscopen in het noorden en oosten adventistisch nederland danig in beroering 
gebracht. eind juli zagen nog eens 1.500 personen deze productie in christelijk vakantiepark de 
betteld, waar de duitse filmmaker, henry stober, na afloop onverwacht open over de sabbat kon 
spreken. wie is die man achter de film?

Ik werd een paar maanden na 
mijn ommekeer eens heel 
vroeg wakker in Nieuw 
Zeeland. Het was alsof een 
zachte stem mij influisterde 
dat ik zo’n film moest gaan 
maken. Sindsdien wist ik dat 
ik dit moest gaan doen.
Aangezien ik tot dan toe voor 
uitgevers en reisorganisaties 
vooral fotomateriaal had 
geproduceerd en dat in multi-
mediapresentaties had 
verwerkt, ben ik me sindsdien 
gaan concentreren op het 
filmen van fenomenen, die zo 
natuurlijk mogelijk de schep-
pingsdagen weerspiegelen.
Mijn aanvankelijke gedachte 

was, dat zo’n film mijn 
geloofsgenoten zou kunnen 
helpen om ook hun eerste 
liefde terug te vinden. 
Terwijl ik daarmee bezig 
was en ik zulke mooie beel-
den in handen kreeg, 
groeide in mij de vraag 
waarom ik de vertoning 
zou beperken tot binnen de 
kerk. Zo is het uitgegroeid 
tot wat er nu gebeurt. De 
combinatie van een weten-
schappelijke presentatie 
door Walter Veith en een 
emotionele ervaring met 
uitsluitend woorden uit de 
Bijbel helpt mensen de 
boodschap van de eerste 
engel uit Openbaring 14 
aan te nemen. Aanbid de 
Schepper! 

natuur. Voor mijn werk als 
fotograaf ging ik er vaak 
heen en eigenlijk hadden 
we al plannen om daar 
naartoe te emigreren. In de 
zomer van 2005 was ik er 
opnieuw en woonde 
‘toevallig’ een lezing van 
Walter Veith over de schep-
ping bij. Die maakte zoveel 
indruk op me, dat mijn 
lauwe relatie met God en 
de kerk omsloeg naar een 
‘eerste liefde’, die ik nog 
steeds ervaar.

hoe ben je ertoe gekomen de 

schepping te produceren en 

wat wilde je ermee bereiken?

7  Henry Stober met Rob de Raad live op de 

voorgrond, en vergroot op het scherm in 

schouwburg Orpheus.
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door Rudy Dingjan

Wim Wiersema preekte 
over ‘verandering’. Het 
zwembad stond in het 
midden van de zaal, zodat 
iedereen er zo ongeveer 
omheen zat.
Het meest indrukwekkend 
waren de getuigenissen. 
Wat is het toch fantastisch 
wanneer mensen hun 
unieke verhaal vertellen 
over wat God doet in hun 
leven. Arthur en Sylvia 
hebben God pas vier jaar 
geleden leren kennen, 
omdat Arthurs dochter hen 
meenam naar Het Middel-
punt. Arthur en Sylvia zijn 
door vriendschapsevangeli-
satie geïnteresseerd geraakt 
in het geloof. Zij hebben 
nieuwe vrienden gemaakt 
en werden al snel betrok-
ken bij de band en het 
koffieteam.
Ook Dion voelt zich hier 
thuis, is actief in het media-
team en weet dat God altijd 
bij hem is. Bij Het Middel-

Vierde doop Het Middelpunt
op 12 mei heeft het Middelpunt de vierde doopdienst sinds haar start 

gevierd. dion kok (16), arthur cornelis (51) en sylvia nijenhuis (46) 

hadden vrienden, familieleden, klasgenoten en collega’s uitgenodigd, 

waardoor de kerk gevuld was met meer dan honderd aanwezigen. de 

Middelpuntband verzorgde de samenzang, er waren vier muzikale 

optredens en geweldige filmpjes waarin de dopelingen werden voor-

gesteld.

hoe zie je de film het liefst 

gebruikt worden?

Georganiseerd door plaatse-
lijke gemeenten, in samen-
werking met de landelijke 
leiders van de kerk. Helaas 
is me dat in Duitsland, voor 
wat betreft de kerkleiding, 
niet gelukt. Men was bang 
dat ik ook andere theologi-
sche standpunten van 
Walter Veith wilde promo-
ten. Maar daar ging en gaat 
het me totaal niet om.
Verder vormt gebed een 
essentieel deel van de voor-
bereidingen en de uitvoe-
ringen. Ook zijn gastvrij-
heid, openheid en 
professionaliteit nodig. Ik 
vind het heel fijn dat de 
naam van onze kerk bij alle 
aankondigingen openlijk 
genoemd kan worden.
Ik denk dat mijn oorspron-
kelijke opzet ook steeds telt: 
onze eigen mensen worden 
door het project van De 

Schepping ook verfrist in 
hun geloofservaring.

wat is je opgevallen in neder-

land?

Eerst keek ik op tegen het 
feit dat Nederland zeer 
sterk geseculariseerd is. 
Maar in geen enkel ander 
land heb ik zulke warme 
en vriendelijke contacten 
met bezoekers en organisa-
toren gehad als in Neder-
land. Bijvoorbeeld, de 
manier waarop de leider 
van De Betteld vooraf voor 
mij bad, en mij de ruimte 
bood om na de film vrije-
lijk te spreken, was fantas-
tisch!
De professionaliteit van de 
werkgroep, de gebedsvoor-
bereidingen en de houding 
van gemeenteleden, die 
hun stoelen afstonden aan 
bezoekers, hebben grote 
indruk op me gemaakt. 7

punt vinden zij alle drie 
warmte, zorg voor elkaar, 
veel lol en echte vrienden.
Nadat Dion door Jurriën 
den Hollander gedoopt 
was, zijn Arthur en Sylvia 
op hun verzoek tegelijker-
tijd gedoopt. Erg indruk-
wekkend.
Na afloop waren er lekkere 
hapjes en kon er heerlijk 
worden nagepraat over 
deze geweldige en geze-
gende dag!   7
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Welkom in onze kerk

Gemeente heerlen
Tijdens een feestelijke dienst op sabbat 7 juli werden

patrice kockelkorn (52)

ceverlyn pieter (21)

gedoopt en werd 

danny nijs

in de gemeente Heerlen opgenomen op de belijdenis 
van geloof. De dienst stond in het teken van zang en 
verkondiging. De dopelingen hadden diverse vrienden 
en familieleden meegenomen die veelal onder de 
indruk waren van de dienst en de gastvrijheid van de 
gemeente. Patrice heeft zorgvuldig onderzocht waarom 
zij zich zou moeten aansluiten bij de kerk. Ceverlyn 
vond dat het tijd werd dat hij een keuze ging maken en 
richting geven aan zijn leven. Danny was al eerder 
gedoopt in een andere kerk en is een enthousiaste 
jongen die zich thuis voelt in de gemeente en allerlei 
leuke ideeën heeft voor de onderlinge betrokkenheid. 
De dienst stond onder leiding van de plaatselijke predi-
kant, Bert Nab.
De gemeente is dankbaar dat deze drie mensen konden 
worden toegevoegd aan de familie van God en heeft 
hen hartelijk welkom geheten met zang, hartelijkheid, 
cadeaus, vlaai en een warme maaltijd. Onze dank gaat 
uiteraard uit naar de Heer die dit alles heeft mogelijk 
gemaakt.  7

Gemeente “amigu” (tilburg)
cherise lake (21)

shenny smith (22)

Sabbat 21 juli stond bij gemeente Tilburg “Amigu” 
in het teken van een feestelijke doopdienst. Op deze 
dag werden Cherise en Shenny gedoopt. Beide 
dames hebben al een lange geschiedenis in de 
Adventkerk en vonden het nu tijd om zich door de 
doop bij de kerk aan te sluiten. Cherise dacht altijd 
dat zij nog eens tijd zou moeten nemen om andere 
godsdiensten te onderzoeken, maar besloot dat zij 
het naar haar zin heeft in de Adventkerk en heeft 
haar zoektocht niet doorgezet. Shenny vindt het 
belangrijk trouw te zijn aan God en heeft daarom 
besloten dat de doop een logisch gevolg is. De dienst 
werd geleid door de plaatselijke predikant, Bert Nab. 
Hij voltrok ook de doophandeling. De dienst werd 
opgeluisterd door zang en muziek van onder andere 
de moeder van Cherise. Na een korte autorit richting 
zwembad werd daar de doophandeling voltrokken, 
waarna de beide dames onder applaus werden 
welkom geheten in de gemeente en de wereldkerk. 
Gemeente “Amigu” kijkt terug op een mooie dienst 
en is dankbaar voor opnieuw twee nieuwe leden.  7
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Advertenties en berichten

Elk jaar organiseert AJV een veldvoetbaltoernooi, meestal in mei of juni en een zaalvoetbal-
toernooi in december. Tot nu toe werden deze toernooien uitstekend georganiseerd door David 
Molina, maar helaas heeft deze aangekondigd hiermee te willen stoppen. In 2012 vindt het 
zaalvoetbaltoernooi plaats op zondag 9 december. Voor 2013 is het veldvoetbaltoernooi 
gepland op zondag 9 juni en het zaalvoetbaltoernooi op zondag 8 december. We zoeken 
iemand die de organisatie van deze toernooien op zich wil nemen in december 2012 en in 2013. 
Vanuit het hoofdkantoor regelen wij de randvoorwaarden zoals de zaalhuur, mailings en 
sportbekers. We horen graag van je als je interesse hebt om de organisatie van de komende 
voetbaltoernooien op je te nemen. Reacties graag naar ajv@adventist.nl.

GEZOCH
T

Coördinator  voetbaltoernooi

Elk jaar organiseert AJV een volleybaltoernooi. Tot nu toe werden deze toernooien 
uitstekend georganiseerd door Gert Jan Knopper, maar helaas gaat hij ermee stoppen. Het 
toernooi heeft dit jaar begin januari plaatsgevonden en was een groot succes. We zoeken 
iemand die het leuk vindt om volgend jaar de leiding van dit toernooi op zich te nemen. 
Voor 2013 staat het toernooi gepland op zondag 21 april. Vanuit het hoofdkantoor regelen 
wij de randvoorwaarden zoals de zaalhuur, mailings en sportbekers. We horen graag van je 
als je interesse hebt om de organisatie van de komende volleybaltoernooien op je te 
nemen. Reacties graag naar ajv@adventist.nl.

GEZOCH
T

Coördinator  volleybaltoernooi
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nieuw!! peuter cd deel 2

Sabbatliedjes voor peuters en 
kleuters
Dit voorjaar is de afdeling 
Vorming & Toerusting er in 
geslaagd om de resterende 60 
Peuterliedjes vast te leggen op 
CD deel 2. De muziekgroep 
van Nathalie Booij (Nathalie 
Booij & Band) heeft twee lange 

dagen in de studio (Studio 
Forte) doorgebracht, met een 
schitterende CD als resultaat. 
Leiding en kinderen van de 
kindersabbatschool hebben nu 
met deze cd de beschikking 
over alle 86 Peuter- en Kleuter-

liedjes. Hiermee is de wens 
van velen uitgekomen. Hij 
is te gebruiken als instruc-
tie-CD voor de leiding of 
ter opluistering van de les. 
Natuurlijk is de CD ook 
ideaal voor de peuter en 
kleuter om thuis lekker 
naar te luisteren. Via de 
webwinkel kunt u CD deel 
2 bestellen (www.adventist/
webwinkel) voor 15 euro 
(excl. verzendkosten).   7
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Reflectie

GOEDE COMMUNICATIE IS 

TWEERICHTINGSVERKEER, WAARBIJ ZENDER EN 

ONTVANGER ELKAAR ZONDER “RUIS OP DE LIJN” 

MOETEN KUNNEN VERSTAAN. ALLEEN DAN IS 

HET MOGELIJK HET WEDERZIJDS BEGRIP EN 

RESPECT TE VERKRIJGEN DIE DE BASIS ZIJN 

VOOR GOEDE VERHOUDINGEN. DAT 

WEDERZIJDSE BEGRIP TUSSEN EEN 

ORGANISATIE EN HAAR INTERNE EN ExTERNE 

DOELGROEPEN IS VAN WEZENLIJK BELANG OM 

DE DOELSTELLINGEN TE KUNNEN REALISEREN. 

REDENEREND VANUIT DE ORGANISATIE VERGT 

DAT EEN LUISTEREND OOR, 

INLEVINGSVERMOGEN EN OPENHEID.
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door Peter Smetsers

ie was Jetro? Nadat Mozes een Egyptenaar 
had gedood vluchtte hij naar Midjan. 
Daar ontmoette hij Jetro en diens doch-
ter Zippora (wat vogeltje betekent). 
Mozes werkte daar veertig jaar als herder 
voor Jetro en trouwde vervolgens met 

Zippora. Jetro was een priester uit Midjan, Jetro was 
waarschijnlijk een ambtsnaam en betekende zoiets als 
´hoogheid´ of ´eminentie´. Vervolgens keerde Mozes 
terug naar Egypte om zijn volk, de Hebreeën, te bevrij-
den en naar het land Kanaan te leiden. We kennen het 
als het “beloofde land”.

situatie   Het was Mozes gelukt om onder leiding 
van God het volk Israel te bevrijden uit Egypte. (Exodus 
13-14) Jetro hoorde het verhaal over de grote 
wonderdaden van God en wilde zijn schoonzoon 
bezoeken samen met Zippora en haar twee zonen. 
Mozes vertelt het hele ‘avontuur’ en Jetro is 
superenthousiast hoe God hen gered had. Samen gaan 
ze onder het genot van een maaltijd God loven en 
prijzen. Zoals gewoonlijk, houdt Mozes de volgende 
dag een ‘spreekuur’ voor het volk. Het spreekuur duurt 
echter de hele dag. Van ‘s ochtends tot ‘s avonds. Jetro 
ziet dit een tijdje aan en vraagt aan Mozes wat dit te 
betekenen heeft. Mozes legt uit dat het volk naar hem 
toekomt om problemen op te lossen en voor hen God 
te raadplegen. 
Jetro confronteert Mozes met het feit dat hij het niet 
goed doet. Hij legt zijn schoonzoon uit dat hij eraan zal 
bezwijken, een burn-out krijgen, zouden we vandaag 
zeggen. Wat en hoe Mozes het doet kan hij niet alleen 
volhouden.

Methode van Jetro   Vanuit de grondtekst maken 
we op dat Jetro zijn schoonzoon tot de orde roept (zie 
Exodus 18:17-23). Hij beveelt Mozes om naar hem te 
luisteren. Jetro spreekt het volgende tot Mozes:
‘Het is niet verstandig wat je doet,’ zei zijn schoonva-
der, ‘je zult er nog onder bezwijken, en de mensen die 
bij je komen ook. Dit is een veel te zware taak voor je, je 
kunt die niet alleen aan. Luister, ik zal je een goede raad 
geven, en moge God je dan terzijde staan. Jij moet het 
volk bij God vertegenwoordigen en hun geschillen aan 
hem voorleggen. Prent hun zijn wetten en voorschrif-
ten in en leer hun welke weg ze moeten bewandelen en 
welke plichten ze moeten vervullen.  Maar zoek daar-
naast onder het volk een aantal doortastende, vrome 
mannen, die betrouwbaar zijn en zich niet laten omko-
pen, en geef hun de leiding over groepen van duizend, 
van honderd, van vijftig en van tien. Zij moeten altijd 

W
luisteren
Als ik je vraag naar mij te luisteren en 
je begint mij adviezen te geven 
dan doe je niet wat ik je vraag. 
Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en je begint mij te vertellen 
waarom ik iets niet zo moet voelen 
als ik het voel 
dan neem je mijn gevoelens niet serieus. 

Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en je denkt dat je iets moet doen 
om mijn problemen op te lossen 
dan laat je me in de steek 
hoe vreemd dat ook mag lijken. 

Als ik je vraag om naar mij te luisteren 
en ik zie je ogen afdwalen 
en je wilt als maar afbreken in wat ik zeg of voel 
dan voel ik mij gepasseerd 
en ben ik er eigenlijk niet voor jou. 

Dus, alsjeblieft, luister alleen naar me 
en probeer me te begrijpen. 
Wees even maar een droge spons 
en slurp op wat je hoort en ziet. 

En als je wilt praten 
wacht dan even en ik beloof je 
dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.

Leo Buscaglia.  
Uit: Happinez
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“ coM Municatie: 
HET BLIJFT EEN STEVIGE 
UITDAGING!”

Reflectie

over het volk rechtspreken. Belangrijke geschillen 
leggen ze aan jou voor, in minder belangrijke geschillen 
doen ze zelf uitspraak. Zij zullen je last verlichten door 
die samen met jou te dragen. Als je het op deze manier 
aanpakt, en als God het wil, kun je het volhouden en 
kunnen al die mensen tevreden naar hun tenten gaan.’

de les   Een mooie les. We kunnen gewoon jaren 
dingen doen voor God, voor onszelf, voor ons gezin, 
voor de kerk etc. Maar gaat dat wel goed? Je kunt in een 
patroon gegroeid zijn waarin je geen of minder goed 
een instrument voor God bent. Moet je tevreden zijn 
met de situatie zoals hij is? Mozes was dat wel en 
volgens hem ging het goed. Volgens Jetro ging het niet 
goed en volgens zijn visie kon het beter. 

We moeten nadenken over de dingen in ons leven 
die een vast patroon zijn geworden. Kunnen we ze 
verbeteren volgens de methode van Jetro, de schoon-
vader van Mozes?
-   Wees dicht bij God en breng alles voor God
-   Verklaar Gods Woord op een eenvoudige en prakti-

sche wijze aan de mensen
-   Stel doelen en verdeel taken
-   Zoek dappere en gelovige mensen die je kunnen 

helpen om de doelen te bereiken.

Moderne communicatie en kerk   De methode van 
Jetro wordt nog steeds bewust of onbewust in verschillende 
situaties toegepast. De ‘formule’ die dan in grote lijnen 
gehanteerd wordt, vertoont overeenkomsten met die van Jetro 
en bestaat uit de volgende speerpunten:
-   efficiënt leiderschap
-   resultaat gericht werken in teams
-   continu verbeteren en ontwikkelen
-   aanzetten tot actie en resultaat
-   inspireren tot verandering
-   het plannen en leveren van (top)prestaties

Daar kan de kerk van nu ook mee uit de voeten. Com municatie: 
het blijft een stevige uitdaging!  7
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door Wim AltinkAandacht voor

Vroeger werd de kerkdienst 
ook wel ‘godsdienstoefe-
ning’ genoemd. Het vraagt 
een duidelijke focus om je 
geloof te voeden en te 
onderhouden. Je richt je in 
gebed, woord en lied op 
Christus die het hoofd is 
van de gemeente, zijn 
lichaam. Hij is daadwerke-
lijk betrokken bij zijn kerk. 
Als we die focus verliezen, 
dan geloven we het alle-
maal wel. We pakken de 
rituelen en tradities op, we 
nemen de regels van de 
kerkorganisatie ter hand, 
en we doen wat er ogen-
schijnlijk van ons verwacht 
wordt. Dat heeft echter 
meer met een algemeen 
religieus gevoel te maken, 
dan met bijbels geloven.  
 
Abraham, de vader van alle 
gelovigen, had te horen en 
te zien gekregen dat zijn 
nakomelingen ontelbaar 
zouden zijn, maar tegelij-
kertijd was zijn vrouw niet 
in staat om zwanger te 
worden. Dat vraagt om een 
groot geloof. En als dan 
uiteindelijk hun zoon Isaak 
geboren is en opgroeit, 
wordt Abraham uitgedaagd 
door God om zijn enige 
zoon te offeren. Als je dat 
goed tot je door laat drin-
gen, dan doet God precies 
het tegenovergestelde wat 

hij beloofd heeft: Sara 
kinderloos en de opdracht 
geven om je enige zoon 
prijs te geven. Hoezo een 
ontelbaar nakomeling-
schap?? 

Terugkijkend weten wij dat 
Gods belofte uitgekomen is 
– en hoe (denk aan de 
miljoenen joden, christe-
nen en moslims) – maar 
Abraham moest wel een 
“col van de eerste catego-
rie” nemen om zover te 
komen. We zien dat Abra-
ham bij deze reis ook 
meende dat hij God een 
handje moest helpen en 
verwekt een kind bij Hagar. 

Ook op andere momenten 
zien we heel menselijke 
trekken bij Abraham terug. 
En wie van ons herkent 
zich hierin niet? 
Aan de gemeente zijn ook 

verstrekkende beloften 
gegeven, maar God stuurt 
ons vaak een heel andere 
kant op. Soms is de 
gemeente zonder perspec-
tief (“kinderloos”) en 
worden sommigen 
verzocht door bovenmen-
selijke uitdagingen (“offe-
ren van Isaak”) . De weg 
van geloof is dan een 
kwetsbaar, maar integer en 
betrouwbaar alternatief. 

Graag zou ik een ieder 
willen vragen om te bidden 
voor de beraadslagingen 
van het aanstaande unie-
congres. Dat God zijn Geest 
uitstort op alle afgevaardig-
den, zodat de missie en 
opdracht van de Advent-
kerk in Nederland volledig 
uit de verf mag komen. Dat 
de overleggingen in harmo-
nie plaatsvinden met de 
basiswaarden van het evan-
gelie: acceptatie, eerlijkheid  
en verzoening.
Tot slot vraag ik u: Wees 

allen eensgezind, leef met 
elkaar mee, heb elkaar lief 
als broeders en zusters, 
wees barmhartig en bereid 
de minste te zijn  (1 Petrus 
3:8).

Laten wij allen, met het 
oog op de toekomst van 
Gods kerk, zo’n houding 
naar elkaar aannemen en 
het vertrouwen in God 
koesteren.  7

oproep tot gebed & vertrouwen in gods leiding bij het komende uniecongres

Als de afgevaardigden van alle advent-
gemeenten bijeen komen...
als leden van christus’ gemeente mogen we erop vertrouwen dat hij zijn kudde leidt. het naderende unie-

congres (28 oktober en 4 november)  wil ik ook in de eerste plaats in dat perspectief plaatsen.
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Dit jaar zoeken we contact met de partners van predikanten. 

Dezelfde vragen, verschillende antwoorden.  Sonja van Amstel 

(1947) is getrouwd met ds. Ton Steens en tweede generatie 

adventist (van moeders  kant). Samen hebben zij twee volwas-

sen zoons en twee kleinkinderen. Zij woont in Zeist en is 

kerklid van de gemeente Huis ter Heide.

waar haal je inspiratie vandaan? 

Iedere maand bezoek ik een gebeds-
groep. We danken God voor mooie 
momenten. Samen bidden werkt enorm 
bemoedigend, je leert van elkaar, het 
bouwt je op en geeft verbondenheid in 
goede en slechte tijden. 

wat is je lievelingsbijbeltekst?

Jesaja 12:2 en 41:10. Ik kan altijd op 
mijn God vertrouwen.    

welke gaven heb je?

Ik denk organiseren. Iets nieuws beden-
ken en dat samen met anderen opzetten 
en uitvoeren. Als het lukt, krijg ik daar 
een kick van. 

wat vind je belangrijk?

Gezondheid.

wist je van je mans roeping toen je hem 

trouwde? welke consessies heb je gedaan? 

Ja, maar ik heb geen consessies gedaan. 
Ik was gewoon verliefd en ben in 
vertrouwen samen de toekomst inge-
gaan. We hadden toch de zegen van 
God ontvangen!  

wat betekent het voor jou om partner van 

een predikant te zijn?

Omdat we allebei van mensen houden, 
heb ik het als een zegen ervaren om 
samen met Ton de gemeenten te 
kunnen opbouwen. 

wat was je geworden als je geen predikants-

vrouw was geweest?

Een dienend beroep. Ik was in het verle-
den al werkzaam als verpleegkundige, 
daarna  als (directie)secretaresse.

hoe ziet de ideale kerk eruit?

Met mensen die de liefde van God 
kunnen weerspiegelen, dan straalt een 
kerk al.

wat betekent duurzaamheid voor jou?

Dat we niet meer in een ‘weggooimaat-
schappij’ moeten leven, maar ons 
bewust zijn van de mooie planeet aarde 
en die mooi houden.

waar word je stil van? wat raakt je?

Onze kleindochter van zeven vroeg 
laatst aan iemand die haar heel dierbaar 
was: “Geloof jij in Jezus?” “Nee”, 
antwoordde die persoon. Waarop zij 
weer zei: “Maar hoe moet dat dan als 
later Jezus terugkomt, dan kent hij jou 
niet.” Dat raakt me diep.

waar wil je na je pensioen gaan wonen en 

waarom juist daar?

Ik zou het liefst zo lang mogelijk willen 
blijven wonen waar ik nu woon. De 
tuin is mooi.  7

In Focus door Henk Koning

sonja van amstel (1947)
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