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belgisch-luxemburgse Federatie

oktober 
20 50-jarig jubileum aJ-verkenners – Woluwe / brussel

26 ontmoeting predikanten – brussel

27 luxemburgs congres – echternach 

29-1 herfstkampen vonkjes en verkenners

november 
3-10 gebedsweek 

9-11 Jeugdweekend – chevetogne

18 Federatiebestuur – brussel 

18-26 bezoek peter roennfeldt

nederlandse unie

oktober/november
26-28 ats Jongerenweekend
 Info: www.ats-nederland.nl of info@ats-nederland.nl 

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

3-10 gebedsweek 

3 tienerclub
 Info: www.adventist.nl of tienerclub@adventist.nl

4 Uniecongres
 Info: www.adventist.nl of gfrenk@adventist.nl

8-11 kids in discipelship training
 Info: www.adventist.nl of kid@adventist.nl

16-18 vrouwenweekend ‘chocoladeboetiek’
 Info: www.adventist.nl of vrouwen@adventist.nl 

17 ndlg verdiepingsdag
 Info: www.ajvscouting.nl of ajv@adventist.nl 

24 Jeugdrally huis ter heide
 Info: www.adventjeugdverbond.nl of ajv@adventist.nl

30–1 plug-in training
 Info: www.adventjeugdverbond.nl of ajv@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: 5 november 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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08 nieuws

12  nieuws uit de wereldkerk

15 interactief

19 namen in de bijbel

20 kids & Jongeren

21 diversen tam tam

22 Welkom

24 groeispurts

27 advertenties en berichten

28 reflectie

31 aandacht voor

32 in Focus / ad ventje

Verder in dit nummer

“ HET IS FASCINEREND 
DAT GoD ZICH LAAT 
KENNEN: in stilte 
en in gebed”

wie god heeft

In het jaar 386 na Christus betoogde Augustinus ‘wie God heeft, is 

gelukkig.’  Eén van zijn leerlingen maakte daarbij de 

opmerking dat het ‘hebben van God’ betekent ‘het 

kennen en begrijpen van God’, hetgeen de kerkvader 

van harte beaamde. Want zomaar zeggen dat je in 

God gelooft, maakt je niet gelukkig. Daar komt meer bij 

kijken: zoals hem kennen.

Het is een mooie en boude uitspraak tegelijkertijd. 

Het is natuurlijk aantrekkelijk te constateren dat 

het ‘hebben van God’ je gelukkig maakt, toch blijft 

het een uitdaging je God werkelijk ‘eigen te 

maken.’  De insteek van Augustinus, wiens invloed 

op de rest van het christendom eerder onderschat dan overschat 

kan worden, lijkt me overigens wel te stroken met de Bijbel. Daar 

is het werkwoord ‘kennen’ vooral gekoppeld aan het gegeven van 

een persoonlijke, soms zelfs intieme relatie. 

onlangs zag ik een BBC-programma waarin een voorganger van 

de Anglicaanse kerk het belang van stilte voorhield aan totaal 

ongelovige mensen. Ze werden een week lang het klooster mee in 

genomen. De resultaten waren verbijsterend. Alle deelnemers 

hadden in die week iets ingrijpends meegemaakt, in de stilte. Een 

zakenman gooide het sindsdien over een andere boeg, minder 

superstress, en meer aandacht voor anderen. Een vrouw die nooit 

een voet in een kerk had gezet was er van overtuigd dat God tot 

haar in die stilte had gesproken. 

Het is fascinerend dat God zich laat kennen: in stilte en in gebed. 

Dat is persoonlijk en privé. En dat mag nooit de graadmeter 

worden voor hoe een ander gelooft. Toch hebben we die eigen 

‘ontmoeting’ met God nodig, anders wordt ons geloof enkel en 

alleen een systeem van leerstellingen. En dat is het laatste waar 

we op zitten te wachten. 

De gebedsweek (van 3 tot en met 10 november) geeft extra gele-

genheid om – ook samen met anderen – het ‘hebben van God’ te 

vieren. Want volgens de oude kerkvader Augustinus ben je dan 

gelukkig. Ik kan niet anders dan hem gelijk geven.

wim altink

Inhoud Van de voorzitter

16 op bezoek bij

 cees van der ploeg

4 Geloven, denken, doen
 bidden
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bidden

Geloven, denken, doen

om te zien,  
danken en doen
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idden heb ik van huis uit meegekregen. Waar ik 

het voornamelijk van ken, is het bidden voor het 

eten en danken na het eten. Voor het eten werd 

bij ons thuis altijd het onze Vader gebeden. Na 

het eten werd er eerst uit de (kinder)bijbel gele-

zen. Later toen we wat ouder waren werd er na het eten 

door één van de kinderen uit een bijbels dagboek gelezen. 

Als afsluiting werd er altijd een dankgebed uitgesproken 

dat door mijn opa ‘geschreven’ is.

Ik kom uit een gezin van vier kinde-

ren. Ik heb een oudere broer, 

oudere zus en een jonger broertje. 

Ik ben dus de derde in lijn van de 

‘troon’-opvolger. Van huis uit ben ik 

Nederlands Hervormd opgevoed. 

Dit heeft de basis gelegd voor mijn 

latere adventist zijn. Mijn ouders 

zijn altijd heel actief geweest in de 

kerk waar wij kwamen.

Doordat er thuis al werd gebeden, 

ben ik gewend geraakt met het 

gebed. Vandaag de dag heb ik 

daar nog profijt van, hoewel ik dat 

als tiener op school niet wilde inzien. Dat was toch maar 

raar, bidden.

bidden om te zien en te focussen
Waarschijnlijk is het niet het eerste waar u aan heeft 

gedacht, maar bidden is ook een woord dat in de natuur 

gebruikt wordt. Daarmee wordt aangeduid dat een roofvo-

gel op dezelfde plaats in de lucht blijft hangen door snel-

lere vleugelslagen te maken. Zo verschaft de roofvogel, 

met een uitstekend gezichtsvermogen, zichzelf een 

‘mobiele uitkijkpost’.

Ik denk dat het een mooie metafoor is voor ons 

menselijk leven. Is het niet zo dat als wij bidden, wij 

onszelf ook een ‘mobiele uitkijkpost’ verschaffen? 

Wordt ons gezichtsvermogen daar ook niet beter 

van? Voor mijzelf in ieder geval wel, dat komt 

door de manier hoe ik bid. Ik sluit mijn ogen en 

vouw mijn handen. Daardoor ga ik mij concentre-

ren op God en op mijzelf. Ik sluit mijzelf even af 

voor de wereld om mij heen. Ik trek mij als het 

ware terug in een (veilige) cocon, om nog maar 

een metafoor uit de natuur te gebruiken. Dit wil 

echter niet zeggen dat dit de enige manier is. In 

De Weg naar Christus schrijft Ellen White dat wij 

ook in ons dagelijks werk ons hart moeten 

richten op God. op deze manier wandelde 

ook Henoch met God. Deze vaak ‘stille gebe-

B
door André Amsen

den’ zullen als een kostbaar wierrook opstijgen tot de troon 

van Gods genade (blz. 79, editie 1979).

overal en in alle situaties mogelijk
Maar als nuchtere Hollander vraag ik me dan af: waar bid ik 

dan om? Stel dat je aan de moeilijkheden op je werk of thuis 

denkt en je probeert een oplossing te zoeken, maar je komt er 

niet uit. Is het dan voldoende, als er door je gedachten gaat: 

“Heer kunt u mij er bij helpen?” 

Ellen White zegt 

dat er geen tijd 

of plaats onge-

schikt is om een 

gebed naar God 

op te zenden. In 

de drukte op 

straat of tijdens 

een zakelijke 

lunch mogen wij 

een gebed tot 

God richten en 

om zijn leiding 

vragen. Net 

zoals Nehemia dat deed toen hij een verzoek deed aan koning 

Artaxerxes. Een moment van contact met God kan overal 

gevonden worden (idem). ook nu, terwijl ik dit artikel zit te 

schrijven, zodat ik u deelgenoot kan maken van mijn kleine 

maar o zo belangrijke ontdekkingsreis.

Bidden is je hart openen voor God als voor een vriend. Dat wil 

niet zeggen, dat bidden nodig is om aan God bekend te maken 

wat wij zijn of waar we mee worstelen, maar door het gebed 

worden we in staat gesteld om hem te ontvangen (Ibid. blz.74).

 

bidden is ook danken   Binnen de protestants 

christelijke liturgie zijn de volgende onderdelen te 

onderscheiden: aanbidding, gebed om ontferming, voorbede 

en dankzegging. Vaak zijn deze zaken bij erediensten in 

verschillende vormen aanwezig. Door middel van het gebed 

dat wordt uitgesproken door de ouderling van dienst, maar 

ook door de muziek en zang die ten gehore wordt gebracht. 

Dat kan ook thuis ervaren worden, hoewel daar niet zo vaak 

zang zal worden gehoord.

Als ik het lijstje van de liturgie ga afvinken bij mij thuis, dan 

klopt dat wel aardig. Toch zal in de praktijk meer de aandacht 

liggen bij wat we wensen dan bij wat we al bezitten. Ellen 

White constateert dat ook: “Laten we niet altijd denken aan 

wat we nodig hebben, zonder te denken aan al het goede dat 

wij krijgen. Het is niet zozeer dat we te veel bidden, maar dat 

we spaarzaam zijn in het danken.” (Ibid. blz. 83). Soms schiet 

het er gewoon zo gemakkelijk bij in. Het lijkt allemaal zo 

“ EEN MoMENT VAN 
contact met god 
KAN oVERAL 
GEVoNDEN 
WoRDEN”
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vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld dat als ik de kraan open 

draai, dat er fris stromend water uitkomt. Dat ik gezond 

wakker word. En dat ik überhaupt in staat ben om iedere 

maand aan m’n financiële verplichtingen te voldoen! 

Maar bestaat er dan niet één bepaalde vorm hoe je moet 

bidden? In Matteüs 6:7 geeft Jezus aan hoe we het niet 

moeten doen. Hij verwoordt het daar zo aan zijn leerlingen: 

“Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen 

zoals de heidenen, die denken dat ze door de overvloed 

aan woorden verhoord zullen worden.”  Even later zegt 

Jezus dan ook: “Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat 

alles nodig hebben” (32b).

Hoe het dan wel moet? Jezus biedt zijn leerlingen, dus ook 

aan ons, een heel bekend gebed aan: het onze Vader 

(Matteüs 6:9-13). Zonder daar nu verder op in te gaan, 

worden daarin volgens mij alle essentiële zaken verwoord.

bidden kan vragen zijn  Dat we meer moeten danken, 

betekent niet dat we niets zouden mogen vragen. Natuurlijk mag dat. 

Er zijn tenslotte allerlei beperkingen aan/in ons aardse leven. Ellen 

White adviseert: “Ga met alles, wat u niet kunt oplossen, naar Hem 

toe. Niets is voor Hem te zwaar om te dragen. Hij houdt immers de 

wereld in stand en heerst over alle aangelegenheden in het heelal” 

(blz. 81).

Door heel de Bijbel heen zijn er talloze mensen in gebed gegaan. 

omdat er zaken op hun pad kwamen, al dan niet zelf veroorzaakt, die 

zij niet meer op konden lossen. Zelfs Jezus bleef tot op het laatste 

moment aan het kruis in gebed. Als dat voor Jezus geldt, is dat zeker 

van belang voor ons. Zoals Ellen White het verwoordt: “Het is noodza-

kelijk om steeds te bidden. Laat niets tussen beide komen. Doe alles 

wat u kunt om de communicatielijnen tussen uzelf en Jezus open te 

houden” (blz.78).

Geloven, denken, doen

“ DAT WE MEER 
MoETEN DANKEN, 
BETEKENT NIET DAT 
WE NIETS ZoUDEN 
MoGEN VRAGEN. 
NATUURLIJK MAG 
DAT”

6
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bid en werk  Is het niet erg gemakkelijk of 

gemakzuchtig alles wat ik niet kan oplossen God voor te 

leggen?  Is het soms ook niet nodig om eerder de handen 

uit de mouwen te steken dan alleen de handen te vouwen? 

Zeker. “Het is niet Gods bedoeling dat wij kluizenaars 

worden of in het klooster gaan en ons uit de wereld 

terugtrekken, om ons helemaal aan gebed en meditatie te 

kunnen wijden. ons leven moet lijken op dat van Christus – 

tussen de eenzaamheid van de bergen en de drukte van de 

menigte. Wie niets anders doet dan bidden, zal binnen 

korte tijd ophouden te bidden, of zal ervaren dat zijn 

gebeden worden tot vormelijke routine. Als men zich 

buiten het sociale leven stelt, buiten de sfeer, waarin men 

zijn plicht als christen kan vervullen en zijn kruis kan 

dragen, als men niet langer zijn best wil doen voor de 

Meester, die zijn best voor de mens deed, heeft men niet 

langer stof tot bidden en voelt men geen aandrang meer 

tot overdenking. Het 

gebed wordt gericht 

op de eigen persoon 

en wordt zelfzuchtig. 

Men kan niet langer 

bidden voor de noden 

van de mensheid of 

voor de opbouw van 

het koninkrijk van 

Christus en kracht 

vragen voor werk, dat 

men heeft te doen” 

(blz. 81-82).

Het is dus niet bidden 

of werken, of werken 

of bidden, maar 

bidden én werken.

persoonlijk of via 
Facebook en/of 777
Uiteindelijk denk ik dat iedereen 

z’n eigen weg moet vinden in 

gebed. Gebed is en blijft 

persoonlijk. Wat bij de ontdek-

king van jouw persoonlijk gebed 

kan helpen, is de jaarlijkse 

gebedsweek. In de eerste (volle) 

week van november wordt er 

binnen de adventkerk specifieke 

aandacht aan geschonken. Er 

wordt een speciaal magazine 

geschreven waarin iedere dag 

één specifiek onderwerp wordt 

belicht van het thema. In Neder-

land wordt dit vertaald en uitge-

geven in een kleine brochure. Meestal wordt er in iedere gemeente dan 

ook een paar maal per week samengekomen om over het onderwerp te 

spreken en te bidden. 

ook zou je, via de uniewebsite of de app op je mobiel, kunnen aansluiten 

bij 777 van Revival and Reformation. Dat is een beweging die iedere dag, 

zeven dagen per week, om zeven uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds 

een uur gaat bidden. Ieder in zijn eigen tijdzone.

Een andere mogelijkheid is je aanmelden bij de Gebedsgroep: God wil bij 

ons wonen op Facebook. Het enige is dat je dan wel over een Facebook-

account moet beschikken. Er worden hier verschillende voorbede verzoe-

ken geplaatst vanuit de hele wereld. Zo ben je à la minute op de hoogte 

en kan je de zaken mee nemen in je gebed.

conclusie en wens  Laten we twee belangrijke zaken niet 

vergeten als we bidden. “Wat gedaan wordt ter ere van God, moet met 

vreugde gedaan worden, met lofliederen en met dankzegging en niet met 

droefheid en somberheid” (blz. 83, cursivering aangebracht).

En: “Bidden in de naam van Jezus 

houdt meer in dan alleen zijn 

naam te noemen aan het begin 

en einde van het gebed. Het 

houdt in dat men bidt zoals Jezus 

bad, dat men gelooft in zijn belof-

ten, vertrouwt op zijn genade, en 

dat men hetzelfde werk doet als 

Hij!” (blz. 93, cursivering aange-

bracht).

Een zegenrijke gebedsweek 

gewenst!  7

“ WAT GEDAAN WoRDT 
TER ERE VAN GoD, 
MoET MET VREUGDE 
GEDAAN WoRDEN, 
MET LoFLIEDEREN EN 
MET DANKZEGGING 
EN NIET MET 
droeFheid en 
somberheid”
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Nieuws

gemeente enkhuizen

‘Groene binnenplaats’ tijdens 
Monumentendag
open monumentendagen zijn in nederland een bekend fenomeen 

geworden. ook in enkhuizen is er in dat weekend (8 en 9 september) 

heel wat fraais aan monumenten te bewonderen, waaronder verschil-

lende kerkgebouwen. de plaatselijke adventgemeente bezit geen 

eigen kerkgebouw maar geniet al jaren gastvrijheid bij de doopsge-

zinde gemeente en houdt elke sabbat dienst in haar sfeervolle kerk-

gebouw, de ‘vermaning’. 

Edith Garms-Oppedijk 
schrijft: “Vanuit de Raad 
van Kerken is er een werk-
groep gevormd, KIDS (Kerk 
In De Stad), die ieder jaar 
het thema van het betref-
fende jaar uitwerkt en vorm 
geeft in de kerkgebouwen, 
die opgenomen zijn in de 
Monumentenroute. Dit jaar 
betrof dat de Zuiderkerk 
(PKN), de r.-k. kerk, de 
Doopsgezinde Gemeente, 
de Oud-Katholieke kerk en 
de Evangelisch-Lutherse 
kerk.
Het thema van 2012 was: 
‘Groen van toen,’ waarbij 
stilgestaan werd bij de rol, 

het belang en de betekenis 
van groen in relatie tot 
monumenten. De werk-
groep had een programma 
bedacht en heeft in elk der 
deelnemende kerken een 
kleine  groene ‘binnen-
plaats’ gecreëerd, waar niet 
alleen in monumentale of 
regionale betekenis 
aandacht voor ‘groen’ was, 
maar ook getracht werd 
‘groen’ in een religieuze 
context te plaatsen. In 
Genesis 1-3 ontvouwt zich 
al een groene wereld in de 
hof van Eden. We komen 
terecht in een tuin, met 
groen: het was er al op de 

derde dag. Behalve naar 
‘toen’ wijst het bijbels 
gebladerte ook hoopvol 
naar de toekomst: in Open-
baring 22 worden we 
meegenomen naar de oever 
van de levensrivier waar 
een levensboom staat met 
bladeren, die aan de volken 
genezing brengen. In het 
nieuwe Jeruzalem vinden 
we natuur en cultuur op 
een heilzame manier geïn-
tegreerd. Kortom: in de 
Bijbel is ‘groen’ zeker ook 
een betekenisvol thema. 
Door middel van o.a. korte 

doorlopende video-presen-
taties, werd het thema 
verder uitgewerkt met 
aandacht voor en uitleg 
over bijbelse planten en 
bomen. 
Op de zondagmiddag was 
er een wandeling door 
Enkhuizen georganiseerd, 
met aandacht voor de 
meest in het oog sprin-
gende groene elementen: 
de bomen. Op tal van cruci-
ale momenten komen ze 
voor in de bijbelse verha-
len, één keer letterlijk cruci-
aal. Het dorre kruishout 
gaat weer bloeien. Het is de 
levensboom, die andere 
boom uit het scheppings-
verhaal, die weer tot leven 
komt. De deelnemende 
wandelaars werden twee 
aan twee gekoppeld met 
vragen, die onderweg 
besproken konden worden. 
Het monumentenweekend 
werd afgesloten met een 
gezamenlijke kerkdienst. 
Het was voor de plaatselijke 
adventgemeente een goede 
ervaring om ook intensief 
betrokken te zijn geweest 
bij de voorbereiding en 
uitvoering van dit 
programma.”  7
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door Henk Koning

Ron Bekkering stopt na 
ruim 40 jaar in het onder-
wijs. Daarvan werkte hij 23 
jaar op de Christelijke 
Basisschool Oud Zandber-
gen. Ron studeerde af aan 
de Rijkskweekschool in 
Utrecht.
Na wat invalwerk moest hij 
in militaire dienst. Hij gaf 
kort les aan de particuliere 
havo/mavo op het terrein 
van Oud Zandbergen, en 
vertrok toen naar “De 
Bloeiende Betuwe” in 
Rhenoy. In 1989 werd hij 
gevraagd om mee te komen 

werken aan de uitbouw van 
Oud Zandbergen van kleu-
terschool tot basisschool. 
Ron ging die uitdaging 
graag aan. Als Zevende-dags 
Adventist voelde hij zich 
helemaal op zijn plaats op 
deze school. Ron had 
grotendeels klassen in de 
bovenbouw. Dat lag hem 
het beste. Kennis overdra-
gen deed hij graag. Hij staat 
op de school bekend als de 
verhalenverteller. Geschie-
denis, bijbelse verhalen, hij 
bracht ze in woorden tot 
leven! Een warme belang-

meester ron bekkering 
neemt afscheid
de nieuwsbode groot Zeist meldde op 5 september: “meester ron 

bekkering heeft net zijn laatste grote schoolvakantie gehad. daarna 

mocht hij nog twee weken op oud Zandbergen werken. een tijd om 

nog wat klussen te doen, en af te bouwen. want 14 september wordt 

zijn laatste schooldag.

stelling voor zijn leerlingen 
en zijn collega’s kenmerkt 
Ron Bekkering. Van zijn 
oud-leerlingen weet hij 
meestal nog hun naam, en 
hoe broertjes en zusjes 
heten. “Ik vind het leuk om 
ze weer te zien. De meesten 
zijn goed terecht gekomen. 
Het was fijn daar een 
bijdrage aan te mogen leve-
ren. Ik ben dankbaar voor 
mijn tijd hier. Oud Zand-
bergen heeft een hecht 
team. Hier heerst een goede 
sfeer, waarin naast kennis-
overdracht ook de sociale 
aspecten heel belangrijk 
zijn, zoals hoe ga je met 
elkaar om.” Dankbaar is 
Ron ook voor zijn goede 
gezondheid door de jaren 
heen. Ron verheugt zich er 
op meer tijd voor zichzelf 
te krijgen. “Al zal ik niet 

snel ‘nee’ zeggen als er 
een beroep op me wordt 
gedaan om in te vallen. 
Daarnaast ben ik vrijwil-
liger voor de kerk. Ik ben 
ouderling van mijn 
gemeente in Utrecht, 
waar ik zelf ook gedoopt 
ben. Ik onderzoek daar-
naast de mogelijkheid 
om kinderen individu-
eel bij te spijkeren. 
Sommige kinderen 
hebben gewoon wat 
extra aandacht nodig.” 
Maar ook aandacht voor 
de kleinkinderen, waar 
hij en zijn vrouw nu ook 
geregeld oppassen, klus-
sen in en aan huis tot 
het onderhoud van de 
tuin. Na 14 september 
krijgt Ron er de welver-
diende tijd voor!  7
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7  Het artikel in 
de plaatseljke 
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Nieuws

amsterdam

‘Samen een boom planten’
in het weekeinde van 14 september heeft de gemeente  amsterdam-

Zuid zijn intrek genomen in het vormingscentrum te huis ter heide 

om evangelisatieplannen te maken.

ATS-Nederland biedt 
verdieping
het motto van de adventist theological society (ats) afdeling 

nederland is: samen groeien in genade en kennis. om dat te 

bereiken worden jaarlijks twee geloofsverdiepende weekenden 

georganiseerd. aan het begin van het jaar een internationaal 

symposium met een theologisch getint onderwerp dat achter-

grond, informatie en fundament geeft voor het geloof. 

Met het thema “samen een 
boom planten” in gedach-
ten is op sabbatochtend 
gestart met het kijken naar 
alle zeven gemeenten uit de 
Openbaring van Johannes. 
Het bleek toch wel een hele 
klus om alle delen van de 
boodschappen  die bij de 
verschillende gemeenten 
hoorden bij elkaar te 
zoeken, als deze op een 
ingenieuze manier door 
onze predikant Wim 
Wiersma uit elkaar zijn 
‘getrokken’.  Alles wat de 
leden hadden geleerd uit 
deze boodschappen konden 
we even later omzetten in 
het nadenken en plannen 
maken voor eigen evangeli-

Daarnaast wordt in de 
herfst een jongerenweek-
end georganiseerd. Een 
actueel thema wordt vanuit 
bijbels perspectief belicht, 
waarmee theologie prak-
tisch en relevant wordt 
gemaakt.
Het jongerenweekend 2012 
van 26-28 oktober heeft als 
titel: ‘Lord(s) of the Apoca-
lypse. End-time messages: a 
much-needed and Bible-
oriented guide for end time 
enthusiasts.’ De zelf nog 
relatief jonge dr. Martin 
Pröbstle zal gereedschap 
meegeven waarmee onder-
scheid gemaakt kan worden 
tussen allerlei fictie, sensa-
tie- en samenzweringstheo-
rieën enerzijds en het 

satie in Amsterdam. Alle plan-
nen werden aan de Here God 
opgedragen in een gezamen-
lijke avondmaal. 
Omdat de inwendige mens 
ook belangrijk is, hebben we 
de avond afgesloten met een 
Agape-maaltijd. Het was net 
zoals op vrijdagavond heel 
gezellig om de dag af te sluiten 
met het spelen van spelletjes, 
waarbij er heel veel gelachen 
werd. Op zondagochtend werd 
het programma afgesloten met 
het afspraken maken over wat 
er meteen en concreet meege-
nomen gaat worden in de 
gemeente. We kijken ernaar 
uit om de plannen uit te 
voeren en elkaar werkend voor 
de Heer te ondersteunen.  7

bijbelse standpunt ander-
zijds. Het geeft daarmee een 
ankerpunt in Jezus in deze 
continu veranderende 
wereld.
Met het aanbreken van de 
herfst wordt ook al gedacht 
aan het volgende internati-
onale symposium op 19 en 
20 januari. Met als thema 
de Schepping gaan we terug 
tot onze oorsprong; een 
wellicht nog dieper anker-
punt in onze Maker. Het 
belooft weer een geloofs-
versterkend evenement van 
blijvende waarde te 
worden.
Nieuw in Nederland is de 
publicatie van In Perspectief. 
De geselecteerde artikelen 
in dit tijdschrift zijn erop 

gericht om theolo-
gie niet louter 
theorie te laten 
zijn, maar om de 
opgedane kennis 
ook daadwerkelijk 
te kunnen toepas-
sen in de dagelijkse 
praktijk. Om zo, 
inderdaad, samen te 
groeien in de genade 
en kennis van onze 
Heer en Heiland: 
Jezus Christus. 
Info: www.ats-neder-
land.nl of info@ats-
nederland.nl.  7
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door Henk Koning

gemeente leeuwarden

open Dag
de wijkraad bilgaard had op 15 september een open dag georgani-

seerd. gezien de adventkerk van leeuwarden zich in deze wijk 

bevindt, besloot het kerkbestuur ook dit jaar weer mee te werken.

Tineke Jellema schrijft: “Via 
posters en flyers waren de 
activiteiten ruim van te 
voren bekend gemaakt. 
Antoinette Hertsenberg was 
uitgenodigd om ‘s ochtends 
een lezing te houden over 
geloof en voeding.
In de kerkzaal was een grote 
tafel geplaatst met daarop 
een mooie uitstalling van 
fruit, groenten, aardappels, 
pompoenen, enz. Ook 
stonden er lectuurtafels 
met informatie over ADRA 
en ESDA. Alles gedecoreerd 
met bloemen en vruchten. 
Alle aanwezigen kregen bij 
binnenkomst in de hal een 
consumptie aangeboden. 
De opkomst was geweldig. 

geheel op humoristische 
wijze en zette het publiek 
aan tot nadenken over 
gezondheid, voeding en 
geloof. In de middagpauze 
was er voor iedereen een 
warme vegetarische lunch.

Bijzonder veel belangstel-
lenden. Stoelen moesten 
worden bijgeplaatst.
Ook via de voedselbank, 
waar regelmatig dankzij 
onze leden volle kratten 
levensmiddelen naar toe 
worden gebracht, waren 
mensen uitgenodigd deze 
dag met ons mee te bele-
ven.
De eigen muziekgroep 
zorgde voor ondersteuning 
bij de samenzang. Ook de 
kinderen en tieners verleen-
den hun medewerking aan 
het programma. Via de 
PowerPoint presentatie was 
de interessante lezing van 
Antoinette gemakkelijk te 
volgen. Zij bracht het 

Het fraaie weer maakte het 
mogelijk ook het plein voor de 
kerk te gebruiken om daar iets 
te nuttigen en met elkaar in 
gesprek te zijn. Voor de kinde-
ren en iedereen die zich nog 
jong voelde waren er boven-
dien poffertjes en fruitige 
milkshakes.
‘s Middags konden we luiste-
ren naar een uitgebreid gospel-
concert met verschillende 
muzikale talenten. Van het 
meegebrachte fruit was intus-
sen een deel verpakt in papie-
ren tasjes om, met een groet 
van de adventkerk Leeuwar-
den, verder uitgedeeld te 
worden. Wat overbleef werd 
afgeleverd bij de voedselbank, 
waar men heel ingenomen 
was met al de verse producten.
Enthousiaste en blijde reacties 
van mensen kwamen al gauw 
binnen. Ook lieten sommige 
aanwezigen weten vegetarisch 
te gaan eten en waren hiermee 
al gelijk begonnen.
Dank aan alle vrijwilligers die 
deze fantastische en gezegende 
dag mogelijk maakten.”  7

Kerstdozenactie ADRA
Ook dit jaar wil ADRA-NL met Kerst kinderen verrassen. Het doel dit 

jaar is om duizend kinderen in Kosovo gelukkig te maken met een 

kerstdoos. U kunt daaraan meedoen door via www.adra.nl of uw 

plaatselijke ADRA-contactpersoon een doos of dozen aan te vragen. 

De actie is eind september gestart. Het is 

de bedoeling de dozen tussen 19 novem-

ber en 2 december in te leveren op het 

uniekantoor in Huis ter Heide, Amers-

foortseweg 

18. Voor 

verdere info 

zie: www.

adra.nl  7
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Nieuws uit de Wereldkerk

Belangrijk boek over homoseksualiteit
In een lijvig boek van bijna 600 bladzijden zijn de studies en discussies verzameld van een conferentie die in 

2009 door de adventistische Andrews Universiteit in Berrien Springs, MI (VS) werd gehouden. De titel van het 

door de universitaire uitgeverij gepubliceerde boek is: Homosexuality, Marriage and the Church: Biblical, 

Counseling and Religious Liberty Issues. Hoewel volgens sommigen de conferentie nogal eenzijdig was en vooral 

het officiële kerkelijke standpunt belichtte zonder ook andere stemmen voldoende aan het woord te laten, kan 

niet worden ontkend dat het om een belangwekkende uitgave gaat die een belangrijke rol kan spelen in de 

verdere discussie over dit onderwerp binnen de Adventkerk. Het boek is verkrijgbaar via de website van Andrews 

University.  7

Vijf dagen lang konden de 
predikanten ‘bijtanken’ 
tijdens inspirerende 
preken, lezingen, work-
shops en gesprekken over 
allerlei onderwerpen die 
betrekking hadden op de 
taak en roeping van de 
predikant. Daarbij was het 
thema van het congres de 
constante ondertoon: 
‘Making God Known in 
Europe’. De rol van de 
vrouwelijke predikanten 
kreeg regelmatig aandacht 
in de discussies.
Het congres werd georgani-
seerd door de Trans-Euro-
pese Divisie. Tot deze regio 
behoren 22 landen: Enge-
land, de Scandinavische 

Predikanten van Noord en 
Midden-Europa bijeen
van 21 tot 25 augustus kwamen meer dan 700 predikanten (van 

wie velen met hun partner) bijeen in rogaska slatina, een plaats 

in slovenië waar dikwijls internationale adventistische evenemen-

ten worden gehouden, vooral omdat er veel goede en gunstig 

geprijsde hotelaccommodatie voorhanden is. de plenaire bijeen-

komsten werden in een grote tent gehouden die voor deze gele-

genheid was opgezet.

landen, Nederland en een 
aantal landen in Oost- en 
Midden-Europa. Het Neder-
landse predikantencorps 
was met een flinke groep 
vertegenwoordigd.  7

college wordt universiteit
opnieuw heeft één van de adventistische colleges in de verenigde 

staten een statusverandering ondergaan. nadat eerder columbia 

union college en walla walla college in recente jaren de status 

van universiteit hadden verworven en hun naam hadden aange-

past om hun nieuwe universitaire status weer te geven, is dat nu 

voor een college in Florida ook het geval.

Het Florida Hospital 
College of Health Sciences, 
dat heel nauwe banden 
heeft met het grote adven-
tistische ziekenhuis in de 
directe nabijheid, werd in 
1992 gesticht en is daarna 
snel gegroeid. Het totaal 
aantal studenten was in 
2006 nog ongeveer 1.800, 
inmiddels is dit ruim 2.700. 
Het aantal studierichtingen 

op Masters niveau is even-
eens aanzienlijk gegroeid. 
Binnenkort zullen ook een 
aantal doctorale studies 
mogelijk zijn. In overeen-
stemming met deze 
ontwikkelingen is het 
college nu een volwaardige 
universiteit geworden: 
Adventist University of 
Health Sciences.  7
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door Reinder Bruinsma

Inbraak in database 
Ellen G. White Estate
een groep die zichzelf sdanonymous noemt heeft 

onlangs een met wachtwoord beschermde database 

van de ellen g. white estate in silver spring (md - 

vs) gehacked. 

Hoewel er verschillende mensen bij betrokken 
zijn, is slechts de identiteit van één persoon 
bekend. De initiatiefnemer is al geruime tijd 
gewikkeld in een strijd om een hoeveelheid 
documenten van Ellen White in te mogen 
zien, die de beheerders van haar nalatenschap 
niet voor algemene publicatie hebben vrijge-
geven. Hij kreeg die toestemming niet omdat 
aan zijn goede bedoelingen ernstig werd 
getwijfeld.
Het feit dat de beheerders van White’s literaire 
erfenis sommige brieven en andere documen-

ten niet voor 
publicatie hebben 
vrijgegeven, 
wordt door 
sommigen – 
waaronder deze 
hackers – gezien 
als bewijs dat 
Ellen White 
uitspraken zou 
hebben gedaan 
die de kerk in 
verlegenheid 
zouden 
kunnen bren-
gen. Van de 
zijde van de 
beheerders 

van dit materiaal wordt dat met 
klem tegengesproken. Bona fide onderzoekers 
hebben, onder bepaalde voorwaarden, 
toegang tot alles wat Ellen White ooit heeft 
geschreven. In de nabije toekomst zal al het 
materiaal dat nog niet in druk is verschenen 
in een geannoteerde uitgave worden uitge-
bracht. Een van de redenen waarom de kerk 
juridische stappen tegen de dader(s) onder-
neemt is dat deze hebben gepoogd om het 
gehackte materiaal te verkopen.  7

doop van 5.000 personen in  
papua nieuw guinea

Hoop op hereniging gloort in 
Hongarije
nadat 37 jaar geleden een deel van de kerkleden zich afsplitste van de advent-

kerk in hongarije, zijn er in de loop van de jaren diverse pogingen geweest om 

weer tot hereniging te komen.

Aan het einde van een groot-
scheepse evangelisatiecampagne 
in Port Moresby, de hoofdstad 
van Papua Nieuw Guinea, werden 
bij doopdiensten eind augustus, 
ongeveer 5.000 personen 
gedoopt. Naar schatting 3.000 
anderen zullen binnenkort dit 
voorbeeld volgen.
Bij de laatste bijeenkomst van de 
serie, die door evangelist John 
Carter werd gehouden, waren 
meer dan 100.000 mensen 
aanwezig. 
Alle aandacht gaat nu uit naar de 
opvang van de nieuw-gedoopten 
in de adventgemeenten in Port 
Morresby en omgeving. 
In Papua New Guinea is het 

Maar tot op heden zijn er twee 
adventistische kerkgenootschap-
pen in Hongarije gebleven, de 
KERAK (Christian Adventist 
Community) met ruim 1.600 en 
de officiële Kerk van de Zevende-
dags Adventisten met bijna 5.000 
leden. De breuk had voorname-
lijk te maken met de wijze waarop 
de officiële kerk zich destijds (ten 
tijde van het communistisch 
bewind) opstelde t.a.v. de over-
heid en diverse religieuze organi-
saties. In het algemeen kan 
worden gezegd dat de afgeschei-
den groep een conservatievere 
benadering voorstaat van het 
adventistisch geloofsgoed, maar 

adventisme een van de belang-
rijke godsdienstige gezindten. 
Van de ongeveer 6,5 miljoen 
inwoners zijn er ruim 350.000 
adventist, terwijl een groot aantal 
van hun familieleden en andere 
sympathisanten zich ook met de 
kerk identificeert.  7

ook persoonlijke en andere aspec-
ten speelden en spelen een rol.
Kort nadat onlangs de KERAK ds. 
Janos Cserbik als nieuwe leider 
koos, verzocht zijn organisatie om 
een ontmoeting met de leiders 
van de Adventkerk om de weg tot 
een mogelijke toenadering of 
hereniging te verkennen. Tijdens 
een constructief gesprek op 29 
augustus, in het landelijk centrum 
van de Hongaarse Adventkerk, dat 
ruim zeven uur duurde en door dr. 
Bertil Wiklander, de voorzitter van 
onze divisie, werd geleid, werd 
een dialoog gestart die, naar beide 
partijen hopen, uiteindelijk tot 
hereniging zal kunnen leiden.  7

Evangelist John Carter
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door Karel DenteneerExtra Nieuws

Adventkerk neemt deel aan 
herdenking  jodendeportaties
1942... de dossinkazerne te mechelen (belgië) wordt door de nazi’s 

ingericht als landelijke verzamelplaats voor joden en zigeuners die in 

belgië wonen of naar belgië zijn gevlucht. mijn moeder woont op 

enkele passen van de dossinkazerne en het treinspoor loopt vlak voor 

haar ouderlijk huis.

In totaal ziet ze de volgende 
jaren 22 treinkonvooien voor-
bijrijden, in totaal 25.000 
joden. Volgens de archieven 
van het Joodse Deportatie- en 
Holocaustmuseum te Meche-
len is de oudste 92 jaar en de 
jongste slechts 40 dagen oud. 
Ze worden in beestenwagons 
geduwd en naar Auschwitz en 
Buchenwald gedeporteerd.
Daar aangekomen ging het 

aan de dood. Eén van hen 
had het geluk te behoren 
tot een eenheid van 60 
joden. Deze waren verant-
woordelijk voor de oprui-
ming en de verbranding 
van de lijken in het crema-
torium. Later zou hij onder 
de handen van dokter Josef 
Mengele komen en toch als 
bij wonder deze hel overle-
ven.
Op 9 september deed deze 
man zijn verhaal. In aanwe-
zigheid van Z.K.H. Prins 
Filip (foto), Eerste Minister 
Elio Di Rupo, de Voorzitters 
van Kamer en Senaat, 
verschillende ministers van 
de Federale en Gewestrege-
ringen, alsook heel wat 
ambassadeurs, werd onder 
een prachtig blauwe hemel 
de Shoah van WO II 
herdacht.
In het bijzijn van meer dan 
500 genodigden, waaron-
der veel joodse jongeren, 
werden door de prominen-
ten zes toortsen aangesto-
ken, voor elk miljoen 
slachtoffers één toorts. Op 
de memorialsite heerste een 
ingetogen stilte. Buiten de 
soms pakkende toespraken 
van enkele overlevende 
concentratiekampgevange-
nen, maakte vooral de 
toespraak van premier E.Di 
Rupo grote indruk. Hij 
bood namens de Belgische 
regering zijn excuses aan de 
joodse gemeenschap aan, 
voor de laakbare houding 
van de overheden tijdens 
deze deportaties.
De herdenkingsplechtig-
heid werd afgesloten met 
het door jongeren voorle-
zen van een aantal namen, 
soms van ganse families, 
die vanuit Mechelen 

voor de meesten recht-
streeks naar de doucheza-
len. Men kreeg een stuk 
zeep (later bleek dat het 
gemaakt was van “juden-
fet”), maar in plaats van 
water kwam het dodelijke 
Cyclon B –gas uit de kraan.
Van de 25.000 personen die 
vanuit Mechelen werden 
gedeporteerd, ontsnapten 
slechts enkele honderden 

werden gedeporteerd, 
waarna de sjofar werd 
geblazen en het Kaddish 
(dodengebed) werd gezon-
gen. Een kinderkoor sloot 
af met het Belgisch 
volklied.
2012 … Bij het verlaten van 
de Memorialsite, zagen we 
de groene treinwagon 
staan, die voortaan de 
inkom van deze plaats zal 
markeren. Ik vraag me af 
wat mijn moeder dacht 
toen ze deze groene bees-
tenwagons met joden en 
zigeuners zag voorbijrijden.
Ik vraag me af hoe ik zou 
reageren als het vandaag 
zou gebeuren.
Maar het gebeurt vandaag! 
Wat gaan wij aan onze 
kinderen en kleinkinderen 
vertellen over de genocide 
in Rwanda en in Kosovo en 
wat we vandaag zien gebeu-
ren in Syrië? Als advent-
gelovigen komen we op 
voor godsdienst- en gewe-
tensvrijheid en mensen-
rechten. Onze kerk heeft er 
zelfs een speciaal departe-
ment voor en tracht via 
interventies een verschil 
voor sommigen te beteke-
nen.

Maar, is het voor velen van 
ons toch niet een beetje 
een ‘ver van mijn bed 
gebeuren’, en sluiten we 
onze ogen voor opkomend 
racisme, zelfs onder christe-
nen?
Laten we niet wachten tot 
er op een dag ook voor 
‘onze’ voordeur een groene 
treinwagon passeert.  7

Karel Denteneer is verantwoorde-

lijk voor Godsdienstvrijheid in de 

Belgisch-Luxemburgse Federatie
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Vrouwen in de 
gemeente
Ik heb met veel plezier het stuk gelezen in het 
blad Advent 7. Ik  heb een aantal jaren theolo-
gie gestudeerd en in de eerste instantie wilde 
ik dominee worden. Ik ben later op christe-
lijke scholen godsdienstles gaan geven. 
Paulus (Saul) was farizeeër, dus is het ook 
begrijpelijk dat hij zulke dingen schrijft. Ik 
heb vijf jaar Grieks gehad en het is in het 
Nederlands niet altijd zo geweldig vertaald. 
Saul had het over het wangedrag van de vrou-
wen in de gemeente, zoals het geroddel, etc. 
In de meeste synagoges zitten de vrouwen 
daarom ook boven op een balkon. De eerste 
gemeenten waren verdeelde synagoge’s. De 
kerk zoals wij die nu kennen is anders. Binnen 
het jodendom heeft het ook te maken met het 
feit dat vrouwen een groot deel van hun leven 
onrein zijn, door de maandstonde, zwanger-
schap, en zelfs de menopause maakt 
onrein, etc. Ik heb hier veel dingen over gele-
zen en ik heb gesprekken gehad met joodse 
theologen. Ik weet dat discussie nog lang niet 
is afgerond.
 
3 Wendy Carty, Rotterdam-International SDA Church

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)

reactie redactie
Enige dagen na binnenkomst van deze mail, werd door de communi-

catieafdeling van de Trans-Europese Divisie bevestigd dat de discussie 

rond de kerkelijke inzegening (van de vrouw) een nieuwe fase is inge-

gaan. Kort nadat een drietal unies in de wereld (in de VS en Duits-

land) besloten hadden de inzegening van kerkelijke werkers toe te 

passsen onafhankelijk van iemands gender (geslacht), werd op 19 

september door kerkleiders van de Generale Conferentie besloten een 

studiecommissie te installeren die de theologie van inzegening onder 

de loupe gaat nemen. Het doel is dat deze commissie op de najaars-

vergadering van 2014 hierover een rapport zal aanbieden. De commis-

sie zal worden voorgezeten door Arthur Steele, hoofd van de Biblical 

Research Institute (BRI).

Dit besluit komt een jaar nadat al een soortgelijke beslissing was 

genomen en is een direct gevolg van een verzoek dat afgevaardigden 

deden tijdens de zittingen van de Generale Conferentie van 2010. De 

kerkleiders die in 2014 samenkomen krijgen de gelegenheid zich te 

buigen en uit te spreken over dit rapport, en kunnen vervolgens beslui-

ten de aanbevelingen voor te leggen aan de afgevaardigden op het 

wereldcongres in San Antonio, Texas, van 2015. 

De commisie zal breed worden samengesteld en alle dertien werelddi-

vies vertegenwoordigen.  Ze zal bestaan uit mannen en vrouwen, 

jongeren en ervaren leden, theologen en bijbelgeleerden en mensen 

die al eerder over dit onderwerp hebben gepubliceerd. Buiten de voor-

zitter zaullen er geen officiele kerkleiders in deze studiecommissie 

zitten. Deze commisie zal bestaan uit 102 personen, waarvan mini-

maal 24 vrouw zullen zijn. In de opzet van het werk van deze commis-

sie zal er vooral worden gestreefd om tot een consensus te komen 

m.b.t. dit vraagstuk.

Pastor Ted Wilson, voorzitter van de Generale Conferentie gaf aan: 

“We willen een open proces. We willen horen wat God en de heilige 

Geest ons willen zeggen door bijbelstudie, de studie van de Geest der 

Profetie en door gebed.” Hij voegde er nog aan toe dat niemand iets 

anders wil doen dan Gods wil. 

(Voor meer info: www.ted-adventist.org/news/adventist-church-

launches-committee-to-study-theology-of-ordination/ )
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EMERITUS PREDIKANT CEES VAN DER PLoEG IS RECoRDHoUDER 

‘BEGRAFENISSEN DoEN’. HIJ WAS JARENLANG GEESTELIJK VERZoR-

GER VAN WooNZoRGCENTRUM VREDENooRD EN BEGELEIDDE 

VELE BEWoNERS IN HUN LAATSTE JAREN, DAGEN EN UREN. NU IS 

HIJ ZELF ZIEK EN MAAKT DE BALANS oP VAN ZIJN LEVEN. ‘IK HEB 

ME VERZoEND MET DE DooD.’

cees van der ploeg getroFFen door ernstige Ziekte

Doodgaan kun je 
niet leren
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op bezoek bij Cees van der Ploeg



door Lydia Lijkendijk

H hoorde: langzaam spreken en goed articuleren. En veel 

huisbezoeken afleggen. ‘De adventisten op Vredenoord bezocht ik, 

omdat dat mijn opdracht was. omkijken naar mensen, om te kijken 

of er toevallig iets mis is met hen, is de oeropdracht van de kerk. 

Maar hoewel ik dus niet in dienst was van Vredenoord, heb ik 

hetzelfde gedaan voor de andersdenkenden. ook naar hen heb ik 

omgezien op de manier die bij hen paste. Zoals ik onze mensen 

een fijne sabbat wenste, wenste ik de mensen die zondag vierden 

een fijne zondag.’

‘ik houd van mensen’  Predikant worden was voor Cees 

van der Ploeg geen roeping. ‘Ik hoorde geen nachtelijke stem en 

kreeg ook geen tik op mijn schouder. Het is gegroeid’, zegt hij. 

‘Vroeger wilde ik eigenlijk chirurg worden. En de kinderen op 

straat noemden me ‘de burgemeester’. De politiek had ik ook leuk 

gevonden.’ Maar hij werd dus predikant. En heel lang heeft hij 

gedacht dat hij een slechte predikant was. ‘Ik dacht altijd dat ik de 

mensen tekort deed door een verkeerde beroepskeuze. om dat te 

compenseren, werkte ik hard. ontwikkelde ik een soort antenne 

et eerste wat opvalt als hij de deur open doet, is 

dat Cees van der Ploeg (78) een fitte en kwieke 

indruk maakt. Hij ziet er gezond uit. Maar dat is 

hij niet. Bij hem is kanker geconstateerd, in de 

vorm van uitzaaiingen in zijn lever. De primaire 

tumor kunnen de artsen niet vinden; na een groot 

aantal onderzoeken gaat het waarschijnlijk om een 

zeer traag groeiende tumor, ‘ergens’. Een onzekere 

situatie. ‘Ik heb altijd 120 willen worden, maar ik ga 

dood’, zegt hij, ‘en daar heb ik me mee verzoend, hoe 

moeilijk dat ook is. Doodgaan kun je niet leren, je 

doet dat maar één keer. En in die situatie ga je 

nadenken over hele existentiële vragen. Zoals: wat is 

mijn aandeel eigenlijk geweest in het vergroten van 

Gods Koninkrijk? En is er een hiernamaals? In Johan-

nes 14 zegt Jezus, als hij vertelt over het huis met de 

vele woningen: “Vertrouw op God en vertrouw op 

Mij”. Dat is wat ik mezelf voortdurend voorhoud.’ Het 

leven is een kostbaar gegeven, stelt hij. ‘Een onmete-

lijk geschenk. Ik heb een vrouw en kinderen gekre-

gen. Vrienden en mensen om me heen. Dat waren 

allemaal cadeautjes.’

rooms met de roomsen  In 

zijn werkzame leven is Van der Ploeg veel 

bezig geweest met sterven en 

stervensbegeleiding. ‘Het record begraven 

en cremeren staat op mijn naam’, zegt hij. 

‘Ik heb meer dan driehonderd mensen 

begraven en velen daarvan heb ik tot de 

laatste snik begeleid.’ Het was goed om te 

doen, zegt hij. ‘Ik was verknocht aan 

Woonzorgcentrum Vredenoord. Ik heb een 

goede band gekregen met bewoners en 

pastorale zorg verleend aan hun families 

van welke gezindte dan ook. Ik was Rooms 

met de roomsen, Luthers met de 

luthersen, Gereformeerd met de gereformeerden. Dat moet 

een geestelijk verzorger kunnen, zodat iedereen de 

pastorale zorg krijgt in zijn eigen sfeer, die passend is.’

laagdrempelig  Aan evangelisatie deed hij niet, in 

die laatste levensfase van mensen. ‘Dat komt omdat ik 

ervan uitga dat geen enkele bewoner vrijwillig op 

Vredenoord is, maar door omstandigheden gedwongen. Je 

hoopt dat ze het daar heel prettig hebben, maar niemand 

zit er voor z’n lol. Je moet mensen dan in hun waarde laten. 

Het heeft geen zin meer om in dat stadium nog het 

bijbelboek openbaring uit te gaan leggen. Dat vind ik 

onethisch.’ Wat hij wel deed, was omzien naar mensen. 

Heel laagdrempelig zijn. Preken op sabbat, waar ook bij 

“ omkijken naar 
mensen is de 
oERoPDRACHT VAN 
DE KERK”
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Heb ik nog zes maanden of acht maanden of een paar jaar? Dat ik dat 

niet weet, dwingt me op twee sporen te zitten. Ik ben ziek terwijl ik me 

toch nog goed voel. Hoe lang duurt dat en wat kan ik nog doen? Ik houd 

van lezen, maar een boek dat je leest moet rijpen voor je er bijvoorbeeld 

in je preek iets mee kunt. Theologische boeken zijn geen romannetjes. 

Welke boodschap kan ik eruit halen waar mensen iets mee kunnen? om 

in mijn preek de boodschap te kunnen brengen waarmee zij kunnen 

leven of doodgaan, is rijping nodig. Als ik nu iets lees, vind ik dat minder 

zinvol. omdat ik niet weet of de ideeën nog de tijd krijgen om te rijpen.’

balans opmaken  Met het einde voor ogen maakt Cees van der 

Ploeg de balans op. ‘Mijn privéleven heeft vaak moeten wijken voor mijn 

werk’, zegt hij. ‘Ik ging midden in de nacht tijdens mijn vakantie naar een 

gemeentelid toe als die in nood belde. Terwijl een ander in dat geval ook 

hulp had kunnen bieden. Daar zou ik nu andere keuzes in willen maken. Ik 

geloof wel dat mijn kinderen mij een aardige vader vinden, maar het had 

wel beter gekund. En natuurlijk moet ik ‘de schuur opruimen’, net als 

anderen die sterven. Daar heb ik nog wat tijd voor nodig. om mezelf af te 

vragen of er dingen zijn die ik nog moet doen. Het opruimen van wat je nog 

dwars zit, draagt bij aan een gevoel van rust en vrede.’ 

Hij weet waar hij begraven wil worden: op Den en Rust in Bilthoven waar 

hij zelf een plekje uit gaat zoeken. ‘En daar lig ik dan wel een tijdje’, stelt hij 

vast. Tegen het sterven ziet hij niet op. ‘Mijn motto is zoals ik zei: “Vertrouw 

op God en vertrouw op Mij”. Dan komt het goed. Die zekerheid gun ik 

andere mensen ook. Ik ben ook niet bang voor het oordeel. Dat zie ik als 

een functioneringsgesprek, een eindgesprek onder vier ogen waarin je 

eindelijk kunt zeggen wat je kwijt wilt. Hoe het daarna is, dat weet ik niet. 

Ik denk aan een koor van stomme mensen die dan jubelen terwijl de kreu-

pelen erbij dansen. Dat zal mooier klinken dan dat Bach daar musiceert.’  7

waardoor ik aanvoelde dat ik ergens nodig was. Het idee 

dat ik niet goed genoeg was, ben ik pas kwijt geraakt rond 

mijn pensioen tijdens een Week van stilte in de Franse 

kloostergemeenschap Taizé. Daar kwamen mensen die ik 

niet kende met hun problemen naar me toe. Blijkbaar 

voelen mensen dat je van ze houdt. En toen dacht ik: 

“Misschien ben ik dan toch wel een goede predikant”.’

Want Van der Ploeg houdt van mensen, dat staat buiten 

kijf. ‘Mensen weten dat ik er altijd voor ze ben. Ze associë-

ren mij met ‘er zijn’ als er iets is met ze. Als het nodig was, 

ging ik ook ’s nachts naar Vredenoord om mensen bij te 

staan in het sterven. Veel mensen hebben op het laatst 

angst voor de dood. Ik maakte me er niet vanaf met een 

kort gebedje, maar praatte met ze en gaf ze de zegen. Daar 

werden mensen rustig van. Ik luisterde naar hun verhalen 

waarvan ik op den duur de details beter kende dan zij. Daar 

moet je geduld voor hebben, ja. Maar als je van mensen 

houdt, dan doe je dat.’

eindig leven  Nadat hij veel mensen heeft begeleid 

aan het einde van hun leven, lijkt nu het einde te naderen 

van zijn eigen leven. De dokter is patiënt geworden. ‘Het 

leven is eindig’, zegt Van der Ploeg. ‘Pech gehad. Dat heb ik 

wel geaccepteerd. Ik weet nu ook waarom ik mijn hele 

leven lang haast had. Ik had geen tijd om voor het stoplicht 

te wachten of voor vertraging van de trein. Zonde van mijn 

tijd vond ik dat. Nu weet ik wat de reden daarvan was: ik 

word waarschijnlijk niet oud.’ Hij zou wel willen weten wat 

de prognose precies is. ‘Ik heb graag alles onder controle. 

van huis uit was cees van der ploeg nederlands hervormd. hij werkte na de 

middelbare school als manager in een chemische fabriek en wilde theologie 

gaan studeren. hij ontmoette zijn vrouw bep die adventist was en in plaats van 

dominee in de hervormde kerk werd hij predikant in de adventkerk na een 

studie theologie aan oud Zandbergen. later haalde hij alsnog zijn bul aan de 

theologische universiteit van kampen.

tijdens zijn 45-jarige loopbaan was hij predikant in Zwolle, twente, utrecht, 

Zeeland en huis ter heide (tijdelijk). jarenlang was hij verantwoordelijk voor het 

departement communicatie op de nederlandse unie. daar sloeg hij bruggen 

naar andere kerken en gezindten. ook sloeg hij bruggen, maar dan tussen 

mensen, door zich in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw samen met een 

aantal theologen van andere kerken te beijveren voor de acceptatie van homo-

seksuele mensen. hij verleende binnen de kerk pastorale zorg aan homofielen 

en lesbiennes en aan hun ouders. ‘vijf procent van de bevolking is homofiel’, 

zegt van der ploeg. ‘in onze kerk gaat het dan om zo’n tweehonderd mensen. 

dat is een behoorlijke gemeente.’ 

de laatste twaalf jaar dat hij werkte was hij geestelijk verzorger van woonzorg-

centrum vredenoord. dat werk deed hij tot zijn 72e. nu preekt hij nog vrijwel 

elke sabbat.

cees van der ploeg woont in amersfoort. samen met zijn vrouw bep heeft hij 

twee kinderen, irene en judith (met schoonzoon Fred antonides) en twee klein-

kinderen, stephanie en alexander.in
 e

en
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door Bert NabNamen in de Bijbel

matteüs
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 Matteüs.

Matteüs, ‘geschenk van JHWH’, was een 
van de twaalf leerlingen die door Jezus 
werden geroepen. Hij wordt traditioneel 
gezien als de schrijver van het evangelie 
dat zijn naam draagt. Zijn roeping 
wordt dan door hemzelf beschreven in 
Matteüs 9:9: “Toen Jezus van daar 
verder ging, zag hij bij het tolhuis een 
man zitten die Matteüs heette, en hij zei 
tegen hem: ‘volg mij’.” Marcus en Lucas 
noemen hem Levi. Om die reden wordt 
vaak ook gesproken van Matteüs Levi.

belastingen

Matteüs was de zoon van Alfeüs. Hij was 
tollenaar in Kapernaüm, eigenlijk een 
soort belastinginner. Kapernaüm was 
een nederzetting aan de oevers van het 
meer van Tiberias. Het wordt ook 
genoemd als de woonplaats van Jezus. 
Het lijkt er dan ook op dat Jezus zijn 
dorpsgenoot deel laat uitmaken van 
zijn bijzondere missie. 
De Romeinse overheid verleende belas-
tingconcessies voor een bepaald gebied, 
met een bepaalde looptijd. De concessie 
ging meestal naar de hoogste bieder of 

een ‘vriendje’ van de regering: het systeem lijkt 
enigszins op de huidige marktwerking in de 
publieke sector. De tollenaar of publicanus garan-
deerde een bepaald bedrag voor de Romeinse 
staatskas, alles wat hij meer kon heffen was 
winst. De tarieven werden wel van hogerhand 
voorgeschreven, maar vaak willekeurig toegepast. 
Daardoor waren tollenaars bij de bevolking niet 
geliefd. Kapernaüm lag in het gebied van Herodes 
Antipas, daarom was Matteüs geen Romeins 
beambte, maar stond hij in dienst van de vorst of 
heeft hij de tolweg van de stad gepacht.

discipel en schrijver

Jezus roept hem als discipel en krijgt daardoor 
een lading kritiek over zich heen. Omgaan met 
tollenaars en hoeren was “not done.” Maar Jezus 
deed het toch, niet zozeer omdat hij hen als 
hoogstaande leden van de bevolking 
beschouwde. Hij stelt hen immers gelijk aan 
zondaars en heidenen (Matteüs 9:9-13; 18:15-17). 
Het lijkt erop dat Jezus met mensen uit deze 
bevolkingsgroepen omging om te laten zien dat 
zij er wel degelijk bij horen, maar ook om hen te 
behoeden voor verdere misstappen. 
Waarschijnlijk was Matteüs de schrijfkunst 
machtig en sprak hij naast zijn moedertaal 
Aramees ook Koinè, het Grieks van die tijd. Hij 
heeft een bepaalde stijl van schrijven waardoor 
hij vaak de schrijver voor de joden wordt 
genoemd. Wij kennen Matteüs vooral vanwege 
zijn evangelie. Bij het lezen van het kerstverhaal 
worden vaak elementen van Lucas en Matteüs bij 
elkaar gevoegd om het verhaal compleet te 
maken. Dat is het mooie van de evangeliën, ze 
vullen elkaar aan.

oproep

Wij worden vandaag ook opgeroepen elkaar aan 
te vullen en ons te gedragen als een “geschenk 
van JHWH”.  7

Bron: Wikipedia

“ JEZUS GING 
MET HEN oM, 
om te laten 
Zien dat Zij 
er wel dege-
lijk bij 
horen, MAAR 
ooK oM HEN 
TE BEHoEDEN 
VooR VER -
DERE MIS -
STAPPEN”
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Kids, scouts en jongeren

openingskamp 2012
in het tweede weekend van september werd het jeugdseizoen geopend door 

middel van het openingskamp. het thema was get connected, gebaseerd op het 

boek van steve case.

Deze Amerikaanse auteur en 
predikant was tevens de gastspre-
ker van het weekend. De swin-
gende band van Alivio begeleidde 
de samenzang gedurende het 
weekend. Dit openingskamp was 
tevens het laatste landelijke kamp 
van de jeugdsecretaris Jeroen 
Tuinstra. Daarom namen we op 
sabbat afscheid van hem met een 
‘dinershow’ getiteld: In de hoofd-
rol. Manon Buiel en Lemuel 
Comvalius presenteerden deze 
avond. Tijdens het avondvul-
lende programma, met Jeroen als 
stralend middelpunt, dienden 
predikanten en jeugdleiders een 

drie-gangendiner op. Tussendoor 
vertelden verschillende gasten 
een anekdote over Jeroen en voer-
den een aantal jeugdgroepen en 
de deelnemers aan de zang- en 
stepworkshop een stukje op.
Zondag gingen de jeugdleden met 
steps op pad en volgden een route 
van 15 km. door de omgeving 
van Huis ter Heide. De commis-
sie, bestaande uit Gertjan Knop-
per, Tessa Obèr, Aïcha Martijn, 
Joshua Gomez, Walter de Boer, 
Erwin Thierry, Sjang den Ouden 
en Marie Rahajaan, kijkt terug op 
een geslaagd kamp.  7

Jong muzikaal talent 
gezocht voor het 
VVV-Festival 2012

Zo’n acht jaar geleden rees bij de kindersabbatschool-

leiding van gouda de vraag: hoe maken we onze 

kinderen bewust van het feit dat ze iets kunnen bete-

kenen voor hun medemens? eén van die mogelijkhe-

den was het organiseren van een muzikale middag 

voor de bewoners van vredenoord.

Inmiddels is deze actie uitgegroeid tot het 
jaarlijks terugkerende Vrienden-van-Vreden-
oord-Festival waaraan kinderen uit adventge-
meentes in heel Nederland meedoen. Met 
veel plezier tonen kinderen hun muzikaal 
talent door op te treden voor de  bewoners 
van woonzorgcentrum Vredenoord. Op 
deze manier bezorgen de kinderen de bewo-
ners een gezellige muzikale middag en ook 
doen ze daarbij podiumervaring op (niet 
onbelangrijk als ze actief inzetbaar gaan 
worden in hun adventgemeente). Ook 
wordt een orkest gevormd waaraan de kinde-
ren mee mogen doen. De kinderen krijgen 
van te voren de bladmuziek welke ze thuis 
kunnen oefenen.
Op zondagmiddag 18 november zal het Vrien-
den-van-Vredenoord-Festival 2012 plaatsvin-
den. Hiervoor zoeken wij jong muzikaal talent. 
Vind je het leuk om op te treden met je muziek-
instrument of met zang, geef je dan op bij Mary 
Daniëls (email: paulusmary@hetnet.nl).  7
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nieuwe uitgave!

Bijbels dagboek
een kwestie van kiezen

door Reinder Bruinsma

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

verschenen. het boek voert je in de loop van een jaar door de hele bijbel heen! 

met dagelijkse leessuggesties, waardoor je de bijbel in een jaar helemaal kunt 

lezen. met elke dag een inspirerende meditatie aan de hand van het tekst-

gedeelte 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!

verkrijgbaar:

• via de plaatselijke gemeente

• via het servicecentrum van de nederlandse Unie

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

Alle handjes helpen!
Op 20 oktober 2012 organiseert Something Different een spette-
rend 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 Neder-
landse Gospelgroep die uitsluitend Nederlandse Gospel zingt! 
Maar ook een Surinaams kinderkoor speciaal 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 speeltoestellen.
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Welkom in onze kerk

Gemeente eindhoven
charlene jow (25)

selena sno–van der horst (23)

lieten zich op sabbat 18 augustus lieten dopen in “Het 
Lichtpunt” in Eindhoven. In een goed gevulde kerk lieten 
zich onderdompelen in het doopwater. 
Selena komt al geruime tijd in de kerk en vond het tijd 
worden om zich te laten dopen. Zij is een enthousiast 
gemeentelid en zet haar talenten volop in voor de 
gemeente. Charlene is momenteel in Nederland met vakan-
tie, maar zal in de toekomst vaker bij ons te zien zijn aange-
zien zij een vaste relatie heeft met een van de gemeentele-
den. Zij is dan ook gewoon lid geworden van Eindhoven. 
Zanggroep “Friends” en het lokale praiseteam hebben hun 
beste keeltje bijgezet om de dienst op te luisteren met 
enkele speciale liederen. Ds. Silbert Elizabeth verzorgde een 
uitstekende overdenking en ds. Bert Nab mocht de doop-
handeling verzorgen. In een tropisch hete kerk werd het een 
mooie ochtend. Beide nieuwe leden zijn van harte welkom 
geheten en wij wensen hen veel zegen toe.  7

Gemeente mersch–luxemburg
roxane Yaghma (20)

ali Yaghma (16)

Een bekering komt zelden alleen. Dit geldt zeker voor 
Roxane en Ali, twee jongelui die op 15 september werden 
gedoopt in de gemeente van Rollingen/Mersch. 
Alles begon tijdens de inhuldiging van deze kerk in 1985. 
De inwoners van de hele wijk werden uitgenodigd en 
onthaald op een concert met Filippijnen. De kerkzaal was 

boordevol. De meeste bezoekers kwamen evenwel niet 
uit Mersch, maar vnl. andere Filippijnen uit Luxem-
burg. Op het einde van het concert kwam ds. Marc 
Cools in gesprek met twee dames die beiden adventist 
waren maar niets afwisten van het bestaan van de 
Adventkerk in Luxemburg. Jammer genoeg bleef het 
korte contact zonder gevolg. Jaren later echter, toen 
Marc was teruggekomen uit Afrika, werd de draad weer 
opgenomen met een gezin dat twee kinderen telde. 
Deze kids, Roxane en Ali, zijn intussen groot geworden. 
Zij besloten om gedoopt te worden naar het voorbeeld 
en de opdracht van Jezus.  7

Gemeente terneuzen
In Advent 6 is er melding gemaakt van doopdiensten in  
Zeeland (Terneuzen). Er zijn nog enkele foto's nage-
stuurd die we hierbij graag plaatsen.

1    Doop van Emmy Geelen en Priscilla Jansen op 9 juni in het 
Veerse Meer.

5    Doop van Stefan Zandburg op 16 juni in de Westerschelde 
bij Breskens.

22

advent 08   2012



Tot ziens

Gemeente heerlen
j.j.j. (jan) van den berg (94)

Op donderdag 2 augustus over-
leed, na een periode van 
diverse ziekenhuisopnames, 
onze geloofsbroeder Jan den 
Berg. Hij werd op 20 juli 1918 
in Bruinisse (Zeeland) geboren. 
Hij groeide op met het water. 
Zelf voer hij ook geruime tijd 
mee op binnenschepen. 
Tijdens de Tweede Wereldoor-
log woonde br. Van den Berg 
met zijn gezin in Rotterdam en 

maakte daar het bombardement op de stad mee. Dit 
heeft diepe wonden nagelaten, maar br. Van den 
Berg was er de persoon niet naar om bij de pakken 
neer te zitten. Hij probeerde er steeds het beste van 
te maken. 
Vele jaren heeft hij gewerkt als geschriftenevangelist 
(colporteur) voor de kerk. Een onzeker bestaan met 
wisselende inkomsten. Toch heeft hij dit jarenlang 
(aanvankelijk in de regio Rotterdam en later in Zuid-
Limburg) volgehouden en met enthousiasme de 
beschikbare lectuur aan de man gebracht. Omdat 
zijn vrouw, die reeds jaren geleden is overleden, veel 
ziek was, was Jan van den Berg vaak vader en 
moeder tegelijk, een taak die hij naar vermogen 
vervuld heeft en waar zijn kinderen hem dankbaar 
voor zijn. 
Hij was een man van verhalen. Ieder bezoek aan 
hem werd niet alleen ten zeerste gewaardeerd, maar 
ook doorspekt met allerlei verhalen uit zijn jeugd, de 
binnenvaart en de colportage. Bovenal was br. Van 
den Berg diepgelovig en ook dat kwam in ieder 
gesprek ter sprake. 
Hoewel zijn gezondheid in de laatste periode van 
zijn leven verre van optimaal was, bleef hij steeds 
optimistisch en vol dankbaarheid voor alle zegenin-
gen die hij in zijn leven mocht ontvangen. 
Naast de colportage heeft br. Van den Berg jarenlang 
als lekenspreker gediend in de Nederlandse Unie. Hij 
reisde daarvoor door heel Nederland. Toen hij ouder 
werd, bleven zijn diensten vooral beperkt tot het 
zuiden van het land. Het was zijn lust en zijn leven 
en hij vond het zeer spijtig dat hij met deze tak van 
dienst moest stoppen omdat zijn gezichtsvermogen 

hem in de steek liet. De kerk is hem veel dank verschuldigd.
In aanwezigheid van zijn familie en vele gemeenteleden, is 
Jan van den Berg op 8 augustus naar zijn laatste rusplaats 
gebracht. In de dienst waren er afscheidswoorden van zijn 
oudste dochter Diny, van ds. Leendert Brouwer, voormalig 
predikant van Heerlen en nu werkzaam op de Nederlandse 
Unie, en van ds. Bert Nab, de huidige predikant van Heerlen.
Broeder van den Berg zal gemist worden in de gemeente, 
maar hij was ervan overtuigd dat wij elkaar zullen weerzien in 
het koninkrijk van God. Daar kijken we dan ook naar uit.  7

Gemeente huis ter heide
anna cornelia oranje

Op 7 september overleed zuster Annie Oranje. Zij was lang lid 
van de gemeente Hilversum en meer recentelijk van Huis ter 
Heide (Vredenoord). Ze was een markant figuur in de advent-
gemeenschap. In de jaren vijftig heeft zij gewerkt op het 
adventistisch kindertehuis Zonheuvel in Bosch en Duin. Dat 
was een tijd waaraan zij goede herinneringen bewaarde. In 
een latere fase van har leven is zij op Vredenoord werkzaam 
geweest.
Velen zullen zich haar herinneren als zeer actief en doelge-
richt in haar werk en dagelijks leven. De rouwdienst op 13 
september werd gehouden op Vredenoord en geleid door ds. 
Gerard Frenk. Psalm 139 vormde de basis van de overden-
king. 
Naderhand is er tijdens de koffie samen met de familie nog 
met de nodige humor gesproken over de zeer markante zuster 
en tante die ons is ontvallen.  7

Gemeente hasselt
paul blocken (75)

Paul was een geliefd lid van de gemeente Hasselt. Hij werd op 
2 maart 1968 gedoopt. Het leven heeft hem niet gespaard, 
maar hij vond vrede en berusting in het geloof. Hij heeft 
jaren hard gewerkt in een van de Limburgse kolenmijnen. 
Ook daar  - net als in het leven van alledag - werd hij gewaar-
deerd. Ergens een tandje bijsteken? Geen probleem. Helpen 
was zijn leven. 
De laatste maanden waren zwaar. ’t Was het ene ziekenhuis 
uit en het andere in. Hij verloor zowat alle kracht, niet echter 

3  vervolg op pag 26.
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GroeiSpurts

Normaal komt Het 
Kompas samen in het 
gebouw van het Leger des 
Heils, maar dat zou het 
verwachte aantal bezoe-
kers niet kunnen herber-
gen. De Breepleinkerk 
werd dan ook stevig 
gevuld door honderden 
gasten, die uit het hele 
land deze feestelijke 
gebeurtenis wilden 
meemaken.

De dienst werd omlijst 
door veel zang en muziek, 
waaronder enthousiaste 
bijdragen van het praise 
team van Het Kompas en 
The Gospel Society, o.l.v. 
Leo Davelaar.
Na de schriftlezing door 
Hans Ponte en nadat 
Cherrel Francisca de inspi-
rerende prediking had 
verzorgd, vertelde Sher-
win Garia, de oprichter 

Het Kompas verder als gemeente
op sabbat 29 september werd church plant het kompas in rotterdam officieel geïnstalleerd tot 

gemeente. dit is de vierde gemeente die dit jaar in de nederlandse unie wordt gesticht, na uniek 

(utrecht), het middelpunt (purmerend) en X-preszo (rotterdam). 

 
gemeente. Nog weer later 
nam een van de eigen dope-
lingen van Eben-Haëzer, 
Jurendy Manuela, het roer 
van Sherwin over en veran-
derde de naam tot Het 
Kompas.
Rudy Dingjan (gemeente-

groeicoördinator van de 
Nederlandse unie) bena-
drukte hierna het belang 
van het communiceren 
van Gods liefde door 
adventistische church 
plants en gemeenten. 
Namens het Algemeen 
Kerkbestuur installeerde 
Wim Altink (unievoorzit-
ter) Het Kompas tot 
gemeente. De leden van 
Het Kompas (in totaal zijn 
er 83 leden geregistreerd) 
kwamen naar voren en 
beloofden trouw aan de 
identiteit en opdracht van 
de Adventkerk. De aanwe-
zige predikanten  – waar-
onder Dwight van Omme-
ren en Silbert Elisabeth, 
die tijdens het mede 
oprichten van Het 
Kompas zijn predikanten-
roeping ontving – stelden 
zich met een aantal 
andere aanwezigen in een 
kring op rond de nieuwe 
gemeente en baden voor 
Gods zegen en leiding.

Verschillende omliggende 
gemeenten feliciteerden 
Het Kompas, waaronder 
de ‘moedergemeente’, 
Rotterdam International. 
De predikant van Het 
Kompas, Stennett Ross, 
ondersteunt met grote 
passie het planten van 
nieuwe gemeenten, eerst 
in de Amsterdamse regio 
en nu in Rotterdam en 
omgeving.
Als uitsmijter – het kon 
ook niet anders, want 
evangelisatie en eten gaan 
hand in hand – volgde 
een heerlijke maaltijd, 
met liefde bereid door 
handen van Het 
Kompas.  7

van het eerste uur, de 
geschiedenis van Het 
Kompas vanaf 1997. 
Aanvankelijk leidde hij 
een bijbelstudiegroep met 
de naam Eben-Haëzer. Pas 
in 2004 kwam de roeping 
om uit te groeien tot een 
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door Rudy Dingjan

Suzanne Portela, pastoraal 
werker voor de groep, had 
voor hemelsblauwe, nieuwe 
doopkleden uit Brazilië 
gezorgd, die ook voor het 
eerst werden gebruikt. De 
coach van de groep, ds. 
Wim Wiersema, die de 
doophandelingen 
verrichtte droeg ook een 
nieuw doopkleed waarop 
het logo van de Igreja 
Adventista do Sétimo Dia 
prachtig was geborduurd. 
Het was ook nog even span-
nend geweest: 
-Het verwarmingselement 
van het nieuwe doopvont 
was op Amerikaanse leest 
geschoeid (110V) en dus 
niet klaar voor gebruik. 
Maar met behulp van de 
krachtige verwarmingsap-
paratuur van de zusterge-

Doop Adventgroep Grupo Adventista de 
Lingua Portuguesa Amsterdam
na een wisselvallige week had god voor Maria leila sousa dos santos (40), cleides sousa barros leite (34) en 

haar man Jefferson Jair leite (43) op 1 september een stralende sabbat in petto. stralend omdat de grupo 

adventista de lingua portuguesa, (de portugeessprekende groep in amsterdam) samen met de gemeente 

amsterdam opnieuw drie mensen heeft mogen dopen. stralend omdat deze drie lieve mensen gedoopt 

konden worden in een nieuw doopvont dat die week net, spiksplinternieuw, uit amerika was aangekomen. 

stralend ook, omdat het weer ons boven verwachting verraste en we het doopfeest in de tuin van de 

pelgrimskerk konden houden.

meente Het Middelpunt uit 
Purmerend werd het bad 
gelukkig binnen drie uur op 
een aangename tempera-
tuur gebracht. 
-Het dochtertje van dope-
linge Leila had de avond 
ervoor hoge koorts dus, 
bleef het spannend of haar 
moeder de volgende dag 
wel aan het doopfeest mee 
kon doen. 
-Eén van de leden van het 
kwartet uit de Portugees-
sprekende gemeente in 
Brussel moest helaas ziek 
achterblij-
ven, waar-
door de 
dienst 
begon met 
een drie-
mans 
‘kwartet’. 

mobiel doopvont beschikbaar

Sinds eind augustus is de Portugeessprekende adventgroep in Amster-

dam de trotse bezitter van een verplaatsbaar doopvont. Hiernaast kunt u 

lezen dat op 1 september deze groep een doopfeest kon houden in de tuin 

van de kerk. Dit doopvont is aangeschaft met de hulp van diverse 

gemeenteleden en donaties vanuit Brazilië, maar ook met de toezegging 

van gemeenten dat zij het doopvont een aantal malen zullen huren voor 

100 euro per keer.

Er is geen mooier doopfeest dan een doop in het gebouw waar je weke-

lijks bijeenkomt. Het doopvont kan in een halfuur worden opgebouwd en 

heeft een diameter van drie meter. Door een ingenieuze constructie is er 

maar 2.000 liter water nodig. Hierdoor kan met de meegeleverde verwar-

mingspomp het water binnen drie uur op een aangename temperatuur 

worden gebracht.

De Portugeessprekende adventgroep wil andere gemeenten de mogelijk-

heid bieden hun doopvont te gebruiken 

tegen 100 euro en de reis- en transport-

kosten. Voor verdere info mail: superan-

drade@gmail.com.

Via onderstaande link kunt u zien hoe het 

doopvont wordt opgebouwd en gebruikt. 

http://www.portablebaptistry.com/store-

front/index.php?cPath=22&osCsid=edgjn

1ev7hlp5e80j6bmvg9lt7

De zaal was vol en we 
hadden heel veel vrienden 
van de doopkandidaten in 
ons midden. Na een gloed-
volle preek van Suzanne 
Portela die door Silvia 
Andrade vertaald werd, 
gingen we buiten in de tuin 
van de kerk verder om de 
drie dopelingen te dopen in 
de stralende zon.
Nadat Maria Leila Sousa 

dos Santos, Cleides Sousa 
Barros Leite en haar man 
Jefferson Jair Leite feestelijk 
in de gemeente waren 
opgenomen, overhandigde 
Suzanne aan de nieuwge-
doopten een roos met het 
verzoek die bloem te geven 
aan diegene met wie je 
samen in Gods koninkrijk 
wil zijn. Eén van hen had 
aan één enkele bloem niet 
genoeg en vroeg om een 
hele bos. 
Als afsluiting hebben we 
een gezamenlijke potluck 
gehouden met leden van de 
Portugeessprekende groep 
en de gemeente Amster-
dam. De Grupo Adventista 
de Lingua Portuguesa staat 
niet stil. Er is alweer een 
nieuw doopfeest gepland 
voor 27 oktober.  7
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Tot ziens

zijn vertrouwen. Toen zijn toestand snel verslechterde was 
Paul meer bezorgd om zijn vrouw Els en de vier kinderen dan 
om zichzelf. Op sabbat 15 september, zijn voorlaatste dag in 
dit leven, waren  drie van de laatste woorden die hij bewust 
hoorde: “Dank u, papa!” Uit de mond van de vier kinderen.
De ontroerende herdenkingsdienst werd door veel mensen 
bijgewoond. Een van de wensen van Paul was het laten horen 
van een stukje uit de beroemde ‘Nabucco’. Persoonlijk heeft 
hij van deze woorden en melodie gehouden. Hij vond er 
kracht en hoop in. Een hoop waarvan hij, mee door dit lied, 
bij deze gelegenheid nog wenste te getuigen. Het werkte. Ook 
niet-gelovige aanwezigen waren duidelijk geraakt door het 
lied en de prediking van Gods Woord.
Paul was niet bang voor de dood. Bij momenten van twijfel 
vond hij telkens weer hoop en vertrouwen in zijn Heer. In de 
zekerheid dat hij herenigd zal worden met zijn lieve Els en de 
kinderen wanneer de Heer zelf zal neerdalen uit de hemel, is 
hij ingeslapen. Tot ziens, lieve broer!

Gemeente dordrecht en 

ikn-team
lambro triantos (44)

De Openhof kerk in Zwijndrecht was tot de nok gevuld. Na 
zes weken ziek zijn heeft Lambro Triantos de handdoek in de 
ring moeten gooien. Deze strijd heeft hij niet kunnen 
winnen. Ruim 500 (en 100 online) bezoekers waren getuigen 
van de indrukwekkende wijze waarop afscheid werd genomen 
van een dierbaar mens. 

Ds. Martin Altink leidde en begeleidde de uitvaartdienst 
op vrijdag 31 augustus. Diverse nationale en internatio-
nale sprekers deelden persoonlijke verhalen. Muziek en 
zangstukken gaven het geheel een integer randje. De 
plechtigheid kon via live-stream gevolgd worden. Een 
groot dankjewel aan AdventVision & Afscheid Wereld-
wijd voor deze aangeboden service. 
Op afscheidwereldwijd.nl/triantos is een videoregistra-
tie te zien. Ergens in die 42 donkere dagen is “Circle of 
Friends” geboren. De naam is afgeleid van het gelijkna-
mige lied gezongen door de dames van Point of Grace.  
Een lied dat Lambro had uitgekozen om de relatie weer 
te geven tussen de weeskinderen en hun vrienden bij 
Internationale Kinderhulp Nederland (IKN). Tijdens 
Lambro’s laatste dagen en na zijn overleden is Circle of 
Friends gegroeid tot een monument van vriendschap.
Door de pijn heen heeft Lambro zijn zorg voor de wees-
kinderen niet los gelaten. In afsluiting van zijn leven 
wilde hij doorgeven hoe belangrijk uw hulp is voor de 
toekomst van deze kwetsbare groep kinderen. Het is 
een open uitnodiging om u aan te sluiten bij Lambro’s 
Circle of Friends. Op de homepagina van www.interna-
tionalekinderhulp.nl vindt u meer informatie.
Een verscheidenheid aan familie, kennissen en vrien-
den ervaren een groot verlies. Maar het grootste gemis 
zullen ongetwijfeld zijn vrouw Kalin, twee kinderen 
Dimitri en Dionysia, zijn broer Vasili en ouders Magda 
en Dimitri ondervinden. Onze gedachten zijn bij jullie.
Lambro stierf zoals hij leefde. Met een groot geloof en 
vertrouwen in een liefhebbende Vader. Voor hem is het 
een tijdelijk afscheid. Dit echode duidelijk in de 
afscheidswoorden die hij met zachte maar vaste stem 
sprak: “We gaan elkaar snel weer zien”.  7
NAMENS HET IKN-TEAM, MEITy BODENSTAFF
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Advertenties en berichten

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.

Stichting Historisch Archief 
van de Nederlandse 
Adventkerk
shana (stichting historisch archief van de nederlandse adventkerk) 

zorgt ervoor dat ons historisch gedachtegoed bewaard blijft. voor 

onszelf, om het nog eens te raadplegen en om vroeger bij het nu te 

kunnen betrekken.

Bijvoorbeeld op momenten 
dat er iets te vieren valt, als 
een gemeente een zoveeljarig 
bestaan viert. Maar ook om 
datgene wat kostbaar is voor 
ons, te bewaren voor toekom-
stige generaties. Daarbij kan 
bijvoorbeeld gedacht kan 
worden aan het gebruiken van 
het materiaal van SHANA voor 
een schoolscriptie.
SHANA wil graag het verleden 
levendig houden, om verschei-
dene redenen. Ons erfgoed 
bevat veel kleurrijke verhalen 
en veel interessante wetens-
waardigheden. Wanneer u 
daar regelmatig van op de 
hoogte gehouden wilt worden, 
bestaat er nu de mogelijkheid 
om donateur te worden van 
SHANA. Voor 15 euro per jaar 

bent u dat al. In ruil daar-
voor is SHANA van plan 
om minimaal één keer en 
liefst twee keer per jaar een 
speciale donateursbijeen-
komst te organiseren. Illus-
tere vertellers zullen hier-
voor worden uitgenodigd 
en vele dingen die u nog 
niet wist kunt u dan te 
weten komen. Ook krijgt u 
twee keer per jaar een rond-
schrijven, waarin u op de 
hoogte wordt gehouden 
van de werkzaamheden 
van SHANA.

Geïnteresseerd in ons erfgoed? 

Wordt dan nu donateur en maak 

minimaal 15 euro over aan SHANA 

op rekeningnummer 19.85.48.052, 

o.v.v. donateur SHANA 2012.

ADRA zoekt voor haar Nederlandse kantoor  
in Huis ter Heide (Utr.)

een communicatiemedewerker
(20 uur per week)

een fondsenwerver 
(20 uur per week)

Kennis, kunde en passie zijn kernbegrippen waar ADRA naar op zoek 
is. We zoeken mensen die in een klein team de schouders eronder 
willen zetten en gezamenlijk zich maximaal willen inzetten om de 
doelstellingen van ADRA te behalen. Beide functies worden aange-
boden voor een jaar met de mogelijkheid tot verlenging bij uit de 
behaalde resultaten gebleken geschiktheid.
Geboden worden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaar-
den passend bij het niveau van de functie.
Voel je voor een nieuwe stap in je loopbaan, stuur dan vóór 1 novem-
ber 2012 een e-mail met je motivatie en de argumenten voor je 
geschiktheid voor een van de functies, met in een bijlage je curricu-
lum Vitae, aan Geert Hendriks (directeur): geert@adra.nl. De eerste 
sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 13, 14 en 15 november. 

De functieprofielen voor de beide functies en informatie  

over ADRA is te vinden op www.adra.nl/vacatures.

Studie niet afgemaakt? op zoek naar een betaalde baan? Komt u 

niet rond met uw inkomen? Neem contact met ons op voor een 

DIRECT WERKEND carrièreadvies! 

www.succesmeetbaar.nl

27

advent 08   2012



28

advent 08   2012



Extra Nieuws

vanuit de west

De leden vanuit de West, 
die eind jaren ´80 in de Bijl-
mermeer woonden en 
aanvankelijk in de advent-
kerk aan de Keizersgracht 
kerkten, kwamen destijds 
door de week voor de 
bidstond bijeen ten huize 
van o.a. wijlen zr. Wadilie-
Hek. Een klein groepje 
leden stond aan de wieg 
van de gemeente Amster-
dam-Zuidoost.  
Toen de eerste bijeenkom-
sten werden gehouden in 
de Bewonersvereniging van 
de flat Kralenbeek, bleek al 
spoedig dat de inrichting 
niet geschikt was. Pilaren 
belemmerden het zicht op 
wat voor in de dienst 

Beide gemeenten zijn 
ontstaan vanuit de advent-
gemeente in Reigersbos. 
‘s Middags kwam een dele-
gatie van de churchplant 
“De Fontein”, ook ontstaan 
merendeels vanuit Amster-
dam-Zuidoost. Ook de 
beheercommissie van de 
Driestromenkerk was verte-
genwoordigd. Na de 
eredienst is er genoten van 
heerlijk eten. Elke aanwe-
zige kreeg een pen cadeau 
met in het Engels en het 
Nederlands het thema als 
opschrift. 

moederkerk levensvatbaar?

Mogelijk denkt u dat als er 
zoveel groepen en gemeen-
ten (vijf in de afgelopen 
twintig jaar)  ontstaan zijn 
vanuit de gemeente 
Amsterdam-Zuidoost,  is 
die nog wel levensvatbaar? 
Er deed zelfs  het gerucht de 

gebeurde en de ruimte was 
te klein. De leden lieten 
zich echter niet demotive-
ren. Er werd nog een 
poging gedaan in een 
andere flat, maar de leden-
groei was er niet tegen 
bestand. De groep moest 
serieus omkijken naar een 
geschikter gebouw. Met 
hulp van Jan de Jonge 
kwam men in contact met 
de beheercommissie van de 
Driestromenkerk in Reigers-
bos. Deze kennismaking 
zou uitlopen tot een jaren-
lange vriendschap. Ds. N.D.  
Schuitevoerder gaf leiding 
aan deze jonge gemeente. 
Zo begon een gemeente 
met leden van diverse 
landen. Later zou het de  
‘moedergemeente’ van 
diverse gemeenten worden. 

een waar feest

Op de jubileumsabbat was 
het niet meer dan gepast 
om ds. Schuitevoerder het 
woord te geven in de 
eredienst. Hij heeft zijn 
sporen verdiend in onze 
gemeente. Tijdens de Bijl-
merramp heeft hij gehol-
pen waar hij kon. Hij werd 
vertaald door onze huidige 
predikant ds. Hans Ponte. 
De opvolgers van br. Schui-
tevoerder waren de predi-
kanten Steens, Altink, Ross, 
Blackman en Ewoo. 
In de ochtend zongen het 
Ghanese jeugdkoor en de 
vrouwen van de gemeente 
van Amsterdam-Zuidoost. 
De pianist was Alexander 
Douglas uit Manchester, 
UK. 
De gemeente Bon Notisia 
(uit Amsterdam-Zuidoost) 
en Almere Parkwijk waren 
ook vertegenwoordigd. 

Gemeente Amsterdam-
Zuidoost viert 20-jarig 
bestaan
op sabbat 22 september vierde de gemeente amsterdam-Zuid-

oost een zeer bijzondere dienst. met het thema: “beginnen is 

menselijk, voleindigen is goddelijk “ keek de gemeente dankbaar 

terug op haar 20-jarig bestaan. het verhaal van de niet oprakende 

olie en meel van de weduwe van sarepta was op deze dag de rode 

draad door het programma. 

5  De predikanten toen (ds M. Schuite-

voerder)  en nu (ds. Hans Ponte).

11  Deel van onze kinderen, toekomst van de gemeente.

1 Zaaloverzicht Driestromenkerk.
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Extra nieuws

ronde dat Amsterdam-Zuid-
oost opgeheven zou zijn. 
Het tegendeel is waar. Alles 
dat in de hand van God 
gelegd wordt, is ontzagwek-
kend goed en oneindig. Het 
is een wekelijkse ervaring 
dat de HEER met deze 
gemeente is. Hij kan 
immers evengoed met 
weinigen voor een over-
winning zorgen als met 
velen. Het lied “De kerk 
van Jezus Christus” komt in 
de gemeente Amsterdam-
Zuidoost elke week tot 
leven. 

olie en meel tot zijn komst

Elke sabbat komen er in de 
gemeente te Reigersbos 
leden bij elkaar. Buiten-
landse studenten, bezoe-
kers uit binnen- en buiten-
land en leden. Samen 

bedanken zij de Heer van 
de oogst voor wat hij doet 
en nog zal doen privé en in 
de gemeente. Het perspec-
tief dat God biedt aan onze 
gemeente is goed. De 
bodem is vruchtbaar. Moge-
lijk dat er vanuit Amster-
dam-Zuidoost nog meer 

In Israël heeft John Lascu 
onder andere meer dan 300 
personen mogen dopen en 
twee nieuwe gemeenten 
gesticht. Hij spreekt vloei-
end Roemeens, Engels en 
Hebreeuws, maar heeft ook 
al een goede basiskennis 
van de taal van Molière. 
John en zijn vrouw Zoica 
zullen op 6 oktober hun 
‘blijde intrede’ doen in de 
Roemeense gemeenten van 
Brussel en Braine l’Alleud.

Christian Bultinck, een in 
1960 geboren Vlaming, zal 
met ingang van 1 januari 
2013 op basis van een half-
time dienstverband de gele-
deren van de Vlaamse 
predikanten komen verster-
ken. Zijn aanstelling als 
predikant in de Adventkerk 
is de laatste schakel van een 
keten die zich over een 
groot aantal jaren heeft 
gevormd. Chris werd gebo-
ren in een rooms-katholiek 
gezin, kwam in contact met 
een bijbels evangelische 
kerk en besloot theologie te 

gemeenten mogen worden 
gesticht tot eer van de 
HEER van de oogst. Met de 
huidige predikant, ds. Hans 
Ponte, is men vastbesloten 
de adventboodschap aan 
heel Amsterdam te bren-
gen, omdat de liefde van 
Christus dringt. De 
gemeente is dankbaar voor 
ieder die op welke manier 
ook geholpen heeft en nog 
helpt. Bovenal dank aan 
hem die een ieder in staat 
stelt te werken tot zijn eer. 
Moge ook de gemeenten en 
groepen die gesticht zijn 
vanuit de Moederkerk die 
groei mee maken dat ook 
zij ‘kinderen’ mogen krij-
gen. Moge de HEER 
toestaan dat de meel en olie 
niet opraken, totdat hij 
komt.  7
ARLINE BLANKER  

(SAMENVATTING)

gaan studeren in Heverlee - 
Leuven. Hij voltooide zijn 
studie aan de theologische 
faculteit in Brussel en 
begon zijn loopbaan als 
predikant in de de 
Verenigde Protestantse Kerk 
van België. Hij heeft 
tenslotte vol liefde fulltime 
gewerkt als hoofdaalmoeze-
nier binnen het gevange-
niswezen en op deze wijze 
heel wat mensen tot de 
Heer geleid. Chris was al 
vele jaren in contact met 
predikanten en andere 
leden van de Adventkerk. 
Hij werd tenslotte als lid 
van de gemeente van Gent 
opgenomen. Dit resulteerde 
in een halftime aanstelling 
als predikant. Vooralsnog 
blijft hij ook werkzaam als 
hoofdaalmoezenier. 
Welkom en Gods zegen, 
Chris! 

In een volgende Advent 
volgt ander goed nieuws 
met betrekking tot de 
Portugeessprekende 
gemeente.  7

laatste nieuws adra-nl
Vanaf woensdag 15 oktober heeft ADRA-
Nederland een nieuwe website. Kijk snel op 
www.adra.nl om het zelf te zien.

Tweemaal welkom in de 
Belgisch-Luxemburgse 
Federatie
het federatiebestuur heeft tijdens haar zoektocht naar een ervaren 

predikant voor de  groeiende roemeense gemeenschap binnen de 

belgische adventkerk diverse personen geïnterviewd. de keuze is 

gevallen op de 56-jarige john lascu die de laatste twaalf jaar in israël 

heeft gewerkt, na in roemenië zelf de kerk te hebben bediend. 

5 Werkers van het eerste uur vlnr Br Jimmy van Leeuwarde, Carlo, Zr Arline 

Blanker, Zr Rochel en ds Stennett Ross.

55 Vrouwenkoor uit de gemeente Amsterdam ZO
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Aandacht voor

Nathalie volgde de studie 
Maatschappelijk Werk & 
Dienstverlening aan de 
Christelijke Hogeschool 
Ede, en leidde aldaar twee 
bezinningsbands, zong bij 
de Urbangospelband uit 
Amsterdam o.l.v. Eveline 
Cocu, en trad daarnaast op 
in uiteenlopende kerkdien-
sten, zichzelf begeleidend 
op de piano. Nathalie kreeg 
door haar geloofsrelatie met 
God inspiratie om eigen 
nummers te schrijven.

contact

Nathalie bad om muzikan-
ten die haar konden 
versterken in haar missie: 
de luisteraar bemoedigen in 
hun contact met God. In 
2009 ontmoette zij Mark 
Pardijs (akoestisch gitarist) 
en Richard Margarita 
(percussionist). Hun geza-

menlijke doel is het door 
God gegeven talent in te 
zetten ter opbouw van zijn 
Koninkrijk. Zowel eigen 
nummers als covers spelen 
zij op een verfrissende 
manier. Ook begeleiden zij 
samenzang, waardoor zij 
een gehele dienst muzikaal 
kunnen ondersteunen. Het 
werk is uitgegroeid tot een 
muziekbediening. Niet de 
muziek op zich, maar het 
contact maken met de luis-
teraar en het delen van 
haar ervaringen met God, 
maakt dat zij de luisteraar 
iets persoonlijks mee wil 
geven. Door de intieme, 

akoestische bandbezetting 
wordt hun muziek ook 
onder de wat meer traditio-
nele of oudere kerkgangers 
gewaardeerd. Tegelijkertijd 
vinden jongeren de origi-
nele stijl aansprekend.

bediening

Nathalie richt zich als 
bandleider op de muzikale 
en geestelijke inhoud van 
de bediening. Ze is 
getrouwd met Mark Pardijs 
en woont sinds 2011 in 
Deventer, waar zij eveneens 
kerken. In het dagelijkse 
leven begeleidt Nathalie 
mensen met een verslaving 

en/of psychiatrische 
problematiek en biedt zij 
nazorg aan ex-gedetineer-
den. Sinds deze zomer heeft 
Nathalie ook de manager-
taken van de band overge-
nomen.

optredens

De afgelopen jaren heeft de 
band veel optredens 
verzorgd in jeugddiensten, 
bruiloftskerkdiensten en 
andere gelegenheden. Vorig 
seizoen traden zij zo’n vijf-
entwintig keer op. Vorig 
jaar werd Nathalie telefo-
nisch geïnterviewd door 
GrootnieuwsRadio, en 
onlangs speelde zij op een 
landelijke studiedag van 
organisatie Open Doors. 
Daarnaast namen zij in 
opdracht van de Neder-
landse Unie de CD ‘Sabbat-
liedjes voor Peuters en Kleu-
ters, deel 2’ op. In 2010 
heeft de band een eigen 
CD, ‘ First Impressions’, 
opgenomen; deze is via hun 
site te bestellen. Een derde 
van de opbrengst van de 
CD-verkoop gaat naar IKN.
Graag zou Nathalie haar 
bediening meer willen 
inzetten in adventgemeen-
ten. Voor meer informatie 
over wat zij kan betekenen 
voor uw gemeente, een 
bruiloft, een jubileum of 
een andere sfeervolle gele-
genheid, kunt u kijken op 
www.nathaliebooij.nl of 
mailen naar info@nathalie-
booij.nl. We ervaren veel 
zegeningen als band, en 
weten dat we zonder God 
niets te bieden hebben. 
Bidt u ook mee voor 
uitbreiding van deze bedie-
ning?  7

musiceren met 
een missie

nathalie booij, 26 jaar, en lid van adventgemeente Zwolle, is al jaren 

bezig met het maken van muziek. opgegroeid in een muzikale, 

adventistische familie, maakte ze rond haar 17e een bewuste keuze 

voor god. in diezelfde tijd werd zij door verschillende mensen aange-

moedigd haar eigen weg te vinden in het maken van muziek. 
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Dit jaar zoeken we contact met de partners van predikanten. 

Dezelfde vragen, verschillende antwoorden.  Brendalee 

Martis-Elizabeth (1968) is getrouwd met ds. Silbert Elizabeth 

en tweede generatie adventist. Samen hebben zij een zoon 

Silbertico (19).

waar haal je inspiratie vandaan?

Ik word geïnspireerd door de verhalen 
in de christelijke vrouwenbladen en 
ideeën voor mijn programma’s wanneer 
ik aan het winkelen ben.

wat is je lievelingslied/bijbeltekst?

Mijn lievelingslied is: “Lord you ‘re 
Holy’’ van Helen Balor en ik houd van 
opwekkingsliederen. Mijn lievelingsbij-
beltekst is 1 Korintiërs 13.

welke gaven en hobby’s heb je?

Organiseren en fotograferen.

hoe ziet de ideale kerk eruit?

Mijn ideale kerk heeft elke sabbat een 
andere vorm van kerkdienst en het is 
een kerk die ‘out of the box’ denkt.

wat vind je belangrijk?

Ik vind het belangrijk te weten dat het 
goed gaat met onze ouders in Curaçao; 

te genieten van het leven samen met 
mijn gezin en mijn geloof vrij te 
kunnen uitoefenen in Jezus.

wist je van je mans roeping toen je hem 

trouwde?

Nee, toen was hij net begonnen met de 
opleiding voor röntgenlaborant.

wat betekent het voor jou om partner van 

een predikant te zijn?

In het begin vond ik het moeilijk omdat 
het een grote uitdaging was voor mij en 
het is nog steeds zo. Maar als predikants-
vrouw vind ik het belangrijk hem te 
ondersteunen en ook te motiveren. Voor 
zover mogelijk is, ga ik overal met hem 
mee. Uiteraard genieten we ook samen 
van de leuke kanten van zijn werk. 

hoe ziet jouw vrijdagavond eruit?

Het voorbereiden van het avondeten 
doen we gezellig samen. Na het eten 

blikken we terug op de afgelopen week, 
hoe het is gegaan en daarna openen wij 
de sabbat om daarna lekker naar muziek 
te luisteren.

wat zou je het liefste willen?

Ik zou graag willen reizen naar de zeven 
gemeenten van Openbaring 2 en 3 in 
Turkije.

waar word je stil van? wat raakt je?

Ik word stil wanneer ik de nabijheid van 
Jezus voel /zie door wat hij voor mij 
doet.

wat was het leukste moment van de 

afgelopen week?

Mijn leukste moment was toen ik 
(samen met mijn vriendinnen) het 
lady’s night programma bijwoonde.  7

In Focus door Henk Koning

brendalee Martis (1968)
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