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belgisch-luxemburgse Federatie

december
8 adra lunch – brussels international church

12-16 ‘pulse-Meet’ – aJ leiders divisie – stuttgart

24 kerstsluiting kantoor t/m 1 januari 2013

Januari
13 Federatiebestuur – brussel

19 aJ – Jongerendag - luso-brazilaanse kerk / brussel

Februari
10-13 vonkjes en verkennerskampen - limburg

nederlandse unie

december
7-9 training hoofd kindersabbatschool
 Info: www.adventist.nl of kidz@adventist.nl 

9 Zaalvoetbaltoernooi
 Info: www.adventjeugdverbond.nl of ajv@adventist.nl 

Januari
5 tienerclub 
 Info: www.adventist.nl of tienerclub@adventist.nl

11-13 relatieverrijkingsweekend ‘samen groeien’
 Info: www.adventist.nl of gezinnen@adventist.nl

20 adra contactdag
 Info: www.adra.nl of stella@adra.nl 

27 dag voor ouders
 Info: www.adventist.nl of gezinnen@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. T. De Bruin, algemeen secretaris 

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

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

•   Voor financiële zaken (incl. donaties en wilsbeschikkin-

gen) vraagt u naar ds. W. Altink (waltink@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: 15 december 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

Agenda Vergaderingen & Evenementen2
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08 nieuws

12  nieuws uit de wereldkerk

15 interactief

19 kunst in de kerk

20 diversen tam tam

22 Welkom

24 groeispurts

27 advertenties en berichten

28 extra nieuws

31 aandacht voor

32 in Focus / ad ventje

Verder in dit nummer

“ HET GAAT ER NIET 
oM WAT ER voor 
oNS GEBEURT, MAAR 
WAT ER door oNS 
GEBEURT”

herder

Half november zaten we als personeelsleden van het uniekantoor 

in een Italiaans restaurant. We hadden een eigen boven-

zaaltje, het eten smaakte goed en de sfeer was 

ontspannen. ook in de wandelgangen van het unie-

kantoor merkte je duidelijk dat de spanning van het 

uniecongres achter ons lag. 

Een paar dagen voor het uniecongres begon, had 

ik een aantal privé eigendommen uit mijn kantoor 

mee naar huis genomen. Zoals herinneringen aan 

werkreizen: een typische taxi uit Manilla en de 

Empire State Building uit New York (u begrijpt: 

beide in miniformaat!). op deze manier wilde ik voor me zelf de 

afgelopen vijf jaar afsluiten. Je weet immers niet wat het congres 

zal brengen. 

Inmiddels ben ik teruggekeerd in het mooie lichte kantoor en 

voelt het vertrouwd. Het voelt goed als afgevaardigden en leden 

je bemoedigen en vertrouwen in je uitspreken. Ik ben blij met de 

samenstelling van het nieuwe team en ik ben trots op degenen 

die het congres logistiek zo goed in elkaar hebben gezet. Boven-

dien hebben de leden van het gebedsteam veel warmte en liefde 

gegeven aan allen die het maar wilden. over engelen gesproken…

Enige dagen terug ontving ik een e-mail van een ouderling die me 

schreef “Graag wil ik je laten weten dat ik blij ben dat je herders-

staf voor weer vijf jaar mag en wil opnemen.” 

Zo wil ik graag de toekomst ingaan: als een herder die er voor de 

hele kudde wil zijn. op het congres hebben velen gesproken en 

zijn er verschillende meningen t.a.v. het leiderschapsteam en de 

koers van de kerk naar voren gebracht. Ik wil voorzitter zijn van 

alle adventisten in Nederland en zie de kerk als door God aan ons 

allen toevertrouwd, niet alleen aan de leden van het Algemeen 

Kerkbestuur. 

Met de woorden van Barack obama – die overigens in dezelfde 

week werd herkozen – “het gaat er niet om wat er VooR ons 

gebeurt, maar wat er DooR ons gebeurt.” 

Inhoud Van de voorzitter

16 op bezoek bij

 Familie Zeeman

4 Geloven, denken, doen
 waarom kersfeest?
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Waarom zouden we

vieren?
kerstfeest

Geloven, denken, doen

HET KERSTFEEST IS NIET oNoMSTREDEN. Zo AF EN ToE 

HooR JE oPMERKINGEN IN DE TRANT VAN: HET KERSTFEEST 

IS VAN ooRSPRoNG HEIDENS. DAARoM MoETEN WE ER 

ALS KERK AFSTAND VAN NEMEN. LATEN WE DE FEITEN 

EENS oP EEN RIJTJE ZETTEN.
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at de wortels van het kerstfeest gezocht 

moeten worden in het heidendom is onom-

streden.1 De Germanen vierden rond Midwin-

ter (21 december) al midwinter- of joelfees-

ten (winterzonnewende) waarbij het boze 

werd verjaagd en het licht werd begroet. In de Scandi-

navische talen is jul nog steeds de aanduiding voor 

Kerstmis. In de vierde eeuw zorgden keizer Constantijn 

en de bisschoppen ervoor, dat Kerstmis op 25 december 

zou worden gevierd. Tot dan toe werd in de landen rond 

de Middellandse Zee de zonnegod vereerd: Ra in 

Egypte, Helios in Griekenland en in het late Romeinse 

Rijk was dit de Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon. 

omdat Christus het Licht van de wereld genoemd werd, 

heeft Constantijn mogelijk de viering van Jezus’ 

geboorte op 25 december vastgesteld. Het woord Kerst-

mis betekent eigenlijk Christus-mis, de viering van de 

Eucharistie. De kerstboom gaat terug op een vrucht-

baarheidssymbool. Het was Maarten Luther die begin 

zestiende eeuw de kerstboom verklaarde tot symbool 

van de geboorte van Jezus. De boom herinnert volgens 

Luther aan de boom in het paradijs en de ballen aan de 

vruchten waarvan Adam en Eva aten. We zien dus een 

mengeling van heidense en christelijke symbolen terug 

in het kerstfeest.

D
door Fred de Weger

Feestvieren hoort bij het geloofsleven   
Het woordenboek ‘van Dale’ omschrijft ‘feest’ als een ‘plechtige, 

vreugdevolle viering van een gedenkdag.’ De Romeinse kerk kent 

meer dan twintig hoogfeesten en bijna dertig feesten, sommige 

bekend, andere minder bekend in het Protestantisme. Daar wordt 

dus wat afgefeest. Het is begrijpelijk dat men zich gedurende de 

reformatie ging afzetten tegen veel feesten die men niet als 

Schriftuurlijk zag. Na de reformatie werd alles veel soberder. 

Vergelijk een katholieke kerk maar eens met een protestants 

kerkgebouw. Het Nieuwe Testament spreekt eigenlijk niet veel 

over christelijke feesten. In de evangeliën is sprake van 

feestmaaltijden, bruiloftsfeesten, het feest van het ongedesemde 

brood, het Pesachfeest, het Loofhuttenfeest en het feest van de 

Tempelwijding. In de rest van het Nieuwe Testament wordt naast 

de joodse feestdagen nog het Pinksterfeest genoemd. Paulus is 

duidelijk over feestdagen. In Romeinen 14:5 zegt hij: “De een 

beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn 

alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen.” En 

in Kolossenzen 2:16: “Laat niemand u iets voorschrijven op het 

gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen . . .”2

hoe vierde israël feest?   Als we dus iets willen 

zeggen over de relatie tussen feest en godsdienst, zijn we 

aangewezen op de Hebreeuwse Bijbel, die in de vroege kerk 

5
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ongelukkigerwijze het ‘oude Testament’ ging heten. Toen 

het volk Israël het beloofde land binnentrok kreeg Mozes 

van God te horen, dat het volk een tabernakel moest 

bouwen. En in verband met die tabernakel moesten ook 

een aantal feesten gevierd worden. Nu was feestvieren niet 

iets wat uit die tijd dateert. Toen het volk Israël het land 

Kanaän binnentrok werd daar al uitbundig feestgevierd. 

Het waren ook godsdienstige feesten. Maar feesten van 

een soort waar je je kinderen nu liever niet mee naar toe 

zou nemen. Als de Kanaänitische feesten nu verfilmd 

zouden worden, zou die film niet geschikt zijn voor 

onvolwassenen. Het volk Israël werd daarvoor ook 

gewaarschuwd door God. “De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg 

tegen de Israëlieten: “Ik ben de HEER, jullie God. Volg niet 

de levenswijze van de Egyptenaren, bij wie je gewoond 

hebt, noch de levenswijze van de Kanaänieten, naar wie ik 

je breng. Leef niet volgens hun bepalingen, maar volgens 

mijn regels, houd je aan mijn bepalingen en leef ze na.” 

(Leviticus 18:2-4). Het volk Israël leefde in een agrarische 

samenleving en de feesten waren mede daarop geënt. 

De Kanaänieten leefden ook in een agrarische 

samenleving. Hun godsdienstige feesten hadden te 

maken met vruchtbaarheidsrituelen en 

tempelprostitutie was daar een onderdeel van. Feesten 

zijn goed, maar dan wel met de juiste motieven en op de juiste 

manier. 

Feesten in de vroege kerk   God houdt van ons en wil 

dat we gelukkig zijn. Daarom heeft hij ons een uitgebreide 

gebruiksaanwijzing meegegeven over hoe we met elkaar en met ons 

milieu om moeten gaan, de Thora, de boeken Genesis t/m 

Deuteronomium. En in die boeken staan ook de joodse (bijbelse) 

feesten omschreven. God wil dus dat we feest vieren. Dat hoort bij 

het geloofsleven. Maar hoe moet dat nu in de kerk? We zouden 

gewoon de joodse feesten kunnen gaan vieren. Als u dat wilt gaan 

doen, dan verwijs ik naar het artikel van de hand van Jacques 

Doukhan hierover.3 De eerste christenen waren voornamelijk joden. 

Zij bleven joods nadat zij Jezus als hun Messias hadden erkend. En zij 

zijn gewoon doorgegaan met het vieren van hun feesten, zij het, dat 

de betekenis van die feesten hun vervulling hadden gevonden in de 

Geloven, denken, doen

“ ALS DE 
KANAäNITISCHE 
FEESTEN NU VERFILMD 
ZoUDEN WoRDEN, ZoU 
DIE FILM niet 
geschikt Zijn voor 
onvolwassenen”

6

Advent 09   2012



komst van Messias Jezus. In de eerste eeuwen heeft zich 

een proces voltrokken waarbij de kerk zich van de 

synagoge heeft vervreemd. Hierdoor is de kerk ook 

opgehouden met het vieren van de joodse feesten. De 

vroege christenen werden geconfronteerd met veel 

heidense feesten. Zij hadden twee opties. ofwel volledig 

verwerpen of de feesten aanpassen aan de bijbelse 

normen. Dat laatste is vaak het geval geweest. Neem nu de 

zondag. Is het verkeerd om iedere week stil te staan bij de 

opstanding van onze Heer? Nee, natuurlijk niet. Dat 

heilsfeit is de moeite waard om iedere dag te gedenken. Is 

het verkeerd om iedere zondag naar de kerk te gaan? ook 

daar is op zich niets mis mee. Maar als deze op zich niet 

verkeerde traditie de plaats gaat innemen van een 

uitdrukkelijk gebod van God, namelijk om 

sabbat te vieren, dan wordt het een heel 

andere zaak. Als we de kerkvaders uit de 

eerste eeuwen bestuderen, dan wordt 

duidelijk, dat de basis van de 

zondagviering de zonaanbidding is naast 

het zich afzetten tegen de synagoge. Dat 

men zich afzette tegen een heidense 

dag van aanbidding en er een christelijke 

dag van aanbidding van maakte is op 

zich niet zo erg. Veel van onze 

godsdienstige gebruiken zijn 

cultuurgebonden. Kijk maar eens naar 

Adventkerken in verschillende culturen. 

De leer mag dan hetzelfde zijn, de 

gebruiken zijn dat lang niet altijd. Pas 

echter altijd op, dat je binnen de grenzen 

blijft die de Bijbel aangeeft. 

Zondagviering gaat mank wanneer het ten koste 

gaat van de sabbatviering, die God uitdrukkelijk 

geboden heeft.

en dan nu het kerstfeest   Ja, de 

achtergrond en de afkomst ligt in het heidendom. En 

de dag waarop het feest gevierd wordt is 

hoogstwaarschijnlijk niet de juiste. We vieren echter geen 

bepaalde dag, maar een bepaalde gebeurtenis. Een 

predikant van onze kerk vertelde mij, dat hij tegen het 

einde van het jaar een preek hield, waarin hij stilstond bij 

de geboorte van Jezus. Daar kreeg hij kritiek op, want het 

was niet bijbels om in die tijd aandacht te schenken aan 

een van oorsprong heidens feest. Toen dacht hij in het 

voorjaar: “Kom, laat ik eens in een overdenking stil staan bij 

de geboorte van Jezus.” Toen kreeg hij weer van anderen 

kritiek. Wie gaat er nu in het voorjaar een kerstpreek 

houden? Als je dus iedereen te vriend wilt houden kun je 

dus nooit meer in een preek stil staan bij de geboorte van 

Jezus.

het hoeft niet   Als we nu alle feiten op een rijtje zetten, welke 

conclusie kunnen we dan trekken? om te beginnen kunnen we met 

Paulus zeggen dat iedereen zijn eigen overtuiging moet volgen en dat we 

op dit punt elkaar niet de maat moeten nemen. Als de joden het Pascha 

vieren dan wordt het huis doorzocht en iedere vorm van zuurdesem 

wordt verwijderd. Als je dus maar steeds stil blijft staan bij de heidense 

wortels van het kerstfeest en dit een obstakel vormt in je geloofsleven, 

dan raad ik u aan uw huis ondersteboven te keren en ieder takje, iedere 

kerstbal en ieder versiersel dat met het kerstfeest te maken zou kunnen 

hebben in de vuilnisbak te deponeren. U kunt desnoods op 25 en 26 

december gezellig somberen met erwtensoep en zuurkoolstamppot.

Maar het mag wel?   Aan de andere kant, als wij als kerk onze 

roeping bewust zijn en onze prachtige adventboodschap wanneer en 

waar ook maar 

aan de man/

vrouw willen 

brengen, dan 

zou het 

onverstandig zijn om deze gelegenheid voorbij te laten gaan. Tegen het 

einde van het jaar, wanneer de dagen korter worden en alle mensen door 

een bepaalde sfeer gevoelig zijn om stil te staan bij de vrede en dat 

combineren met het aloude kerstgebeuren, kunnen wij onze kerkdeuren 

openen en de mensen bepalen bij het Messiasgebeuren. En dat mag 

feestelijk zijn. Want wat is er feestelijker dan de komst van de Gods Zoon 

naar deze aarde om verzoening te brengen tussen de mens en zijn 

Schepper. Ik wens u allen fijne dagen toe in de hoop, dat u daar op uw 

eigen wijze een feestelijke invulling aan zult kunnen geven.   7

noten
1 Bron: Wikipedia.
2 Bijbelteksten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling.
3 Zie www.adventist.nl/Ministry publicaties

“ PAS ECHTER ALTIJD 
oP, DAT JE binnen 
de grenZen BLIJFT 
DIE DE BIJBEL 
AANGEEFT”
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Nieuws

een veilige kerk bouw je 
samen!
in 2012 is ‘een veilige kerk’ in de adventkerk in nederland geïntrodu-

ceerd. de nederlandse unie wil middels ‘een veilige kerk’ extra 

aandacht geven aan een veilige kerkomgeving voor jong en oud. 

geweld, misbruik, pesten ... het hoort allemaal niet thuis in een chris-

telijke gemeenschap. 

Vaak beseffen we niet wat 
de omvang van het 
probleem is en weten we 
niet hoe we het in de 
gemeente moeten aanpak-
ken. We sluiten onze ogen, 
bedekken het met de 
mantel der liefde en weten 
niet welke wettelijke 
verplichtingen er zijn. Afge-
lopen voorjaar startte ‘Een 
Veilige Kerk’ met een trai-
ningsdag voor predikanten, 
vervolgens waren er vijf 
districtsavonden voor 
ouderlingen en diakenen. 
Zondag 7 oktober namen 
ruim 100 scouting-, jeugd- 
en kindersabbatschoollei-
ders de moeite om samen 
een dag stil te staan bij ‘Een 
Veilige Kerk’. Vanuit AJV en 

het Kinderpastoraat was er 
een afwisselend programma 
gemaakt. In de ochtend 
stond Lex van Dijk, predi-
kant en psycholoog, in zijn 
wijding stil bij Ezechiël 
31:3-7. Genevieve Yeboah-
Grep, psychologe, nam de 
toehoorders mee in de 
verschillende vormen van 
kindermishandeling. Daar-
naast lichtte ze ook de 
wettelijke kaders toe en 
besprak ze het protocol dat 
door de Nederlandse Unie 
is opgesteld. Dit alles werd 
afgewisseld door een aantal 
prachtige specials van 
Esther en Earl Reemnet.
De middag bestond uit een 
drietal workshops. Lex 
stond stil bij het creëren 

van een Veilig Klimaat voor 
de kinderen en de jeugd. 
Genevieve en Deborah 
Geijsvliet belichtten de 
verschillende ontwikke-
lingsfasen van een kind. 
John Sanches besprak het 
effect van misbruik op 
ondermeer het slachtoffer, 
de dader en de gemeente. 
Ondanks dat de bezoekers 

veel (en soms heftige) infor-
matie kregen, logen de 
reacties aan het eind van de 
dag er niet om: “Zeer leer-
zaam”, “Voor herhaling 
vatbaar”, ‘Goed georgani-
seerd”, “Te kort”, etc.
Jeroen Tuinstra en Madelon 
Comvalius kijken terug op 
een geslaagde trainingsdag. 
Daarnaast is het  ook goed 
bevallen om voor de jeugd- 
en kindersabbatschoollei-
ding gezamenlijk een dag te 
organiseren.  7

Meer info zie: www.adventist.nl/

veiligekerk of www.veiligekerk.nl.

8

Advent 09   2012



Om 13.30 uur kwamen de 
vrijwilligers samen om het 
programma nog eens door 
te spreken en samen te 
bidden. Om 14.00 uur arri-
veerde de bus met daarin 
de ‘wereldreizigers’. Aan 
sommigen was door de 
gekleurde stip op hun voor-
hoofd nog te zien waar het 
eerste programmapunt 
afgewikkeld was. Zij werden 
onthaald op drank en 
hapjes en namen plaats in 
de kapel waar een doorlo-
pende diavoorstelling een 
beeld gaf van het gemeen-
televen. 

in vogelvlucht en blij verrast

Na een welkom door Hans 
Wisselink verzorgde de 
huisband enkele geestelijke 
liederen en Ton Steens 
vertelde in vogelvlucht iets 
over onze kerk en ons 
geloof. Daarna werd men in 
groepjes opgesplitst en aan 
een adventist gekoppeld 
om vragen te stellen. Dat 
was een kwestie van: 
gewoon de vragen op je af 
laten komen en vertellen 
waarom je adventist bent 
en wat je leuk vindt aan 
onze kerk. Natuurlijk 
kwamen de bekende onder-
werpen als sabbat, doop en 
gezondheid aan de orde. 
De ruim dertig ‘reizigers’ uit 
Zeist waren blij verrast over 
wat wij hun hebben laten 

zien en horen. Wie wilde, 
kon een Advent mee naar 
huis nemen, een sabbat-
schoolboekje of het boekje 
Wat Adventisten Geloven.
In het hoofdgebouw 
vertelde Henk van Rijn de 
groep over de geschiedenis 
van het landgoed. De 
middag werd afgesloten in 
de basisschool. Daar 
vertelde Jeu Boelen over de 
basisschool en het lespro-
gramma. Om 16.00 uur was 
het programma afgelopen.
We kijken terug op een 
geslaagde voorlichtings-
middag. De aanwezige jour-
nalist vertelde dat hij onder 
de indruk was. Hij zei: “Ik 

huis ter heide

Bustocht heilige huisjes
als onderdeel van een ‘wereldreis’ door Zeist vond op zondag 30 

september een bustocht plaats langs heilige huisjes. dit jaar konden 

belangstellenden de hindoetempel in vollenhoven en de kerk van de 

Zevende-dags adventisten in huis ter heide bezoeken. het was een 

mooie kans belangstellenden iets over de adventkerk te vertellen. 

moet mijn visie op adven-
tisten bijstellen. Jullie zijn 
een open, vrije en spontane 
gemeente van gelovigen. Ik 
dacht daar voorheen anders 
over.”

reacties van deelnemers:

“Ik kom zeker een keer op 
zondag, oh nee, op zater-
dag kijken tijdens een 
dienst.”
“We willen Tom de Bruin 

ook een keer horen spre-
ken. Wanneer heeft die 
zijn stem weer terug?”
“Wat jammer dat onze 
tijd zo kort is; jullie 
hebben zoveel te vertel-
len.”
“Ik merk aan jullie alle-
maal dat jullie enthousi-
ast en bevlogen zijn.”
“We willen zeker een 
keer de kerkdienst 
meemaken.” 7

door Henk Koning

Het gaat om mensen!
met deze titel is op zaterdag 3 november de bewustwordings-

campagne van de projectgroep vluchtelingen van de raad van 

kerken in nederland officieel van start gegaan. 

Doel van deze campagne is 
dat iedereen zich gaat reali-
seren, wat het huidige 
vreemdelingenbeleid voor 
gevolgen heeft in persoon-
lijke situaties en welke 
drama’s zich, misschien 
zelfs in onze naaste omge-
ving, afspelen. De project-
groep probeert hiermee een 
omslag in denken te 

bewerkstelligen. Kerken en 
individuele gelovigen 
worden vanuit de Bijbel 
opgeroepen om te zien naar 
de naaste en vreemdelin-
gen. De projectgroep 
probeert dit te bereiken 
door persoonlijke verhalen 
op een website te plaatsen 
en vraagt deze verhalen 
zoveel mogelijk te versprei-

den in kerkbladen en de 
campagne zichtbaar te 
maken door de poster te 
downloaden en in de 
kerk op te hangen.
In de projectgroep heeft 
de voorzitter van 
Unicare, br. Carel 
Betram, namens onze 
kerk zitting. Persoonlijke 
verhalen kunnen aan 
hem toegezonden 
worden (betram@
zeelandnet.nl).

Voor meer info en de poster: 

www.raadvankerken.nl/vluch-

telingen.
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Nieuws

Advent-senioren ontmoeten 
elkaar op de zevende 
(senioren)dag
er zij licht en daar kan de duisternis niets tegenin brengen, was 

het motto. het oosterlicht college in vianen zat praktisch vol met 

zusters en broeders uit alle delen van het land, die elkaar blij 

begroetten. liederen, overdenking en middagprogramma ston-

den in teken van het thema. de samenzang en de enthousiaste 

inbreng van invocation zette al meteen de toon. 

Br. Jan Rokus Belder 
bepaalde ons vanuit Jesaja 
6 (de roeping van de 
profeet) en Johannes 1 (het 
woord was leven en het 
licht der mensen) bij de 
geestelijke strijd tussen de 
God van het licht en de 
Satan, de vorst van de duis-
ternis. God vraagt ons zijn 
licht te laten zien. Daniël 
deed dat (niet eten, blijven 
bidden, ondanks het 
verbod: een religieuze 
daad). Sommigen worden 
in die strijd tussen licht en 
duisternis geholpen, maar 
de meesten niet. Als het 
goed of slecht met je gaat, 
is dat geen bewijs van Gods 

aan- of afwezigheid. De 
inspirerende overdenking 
werd afgesloten met de 
bemoediging, die Jesaja 
uitsprak: Wees niet bang, Ik 
ben bij je en de wens, dat 
we allen het licht doorge-
ven en straks Jezus in zijn 
glorie gaan zien.
In de middag werd een deel 
van de film ‘De Schepping’ 
enthousiast ingeleid door 
de brs. De Boer en De Jong. 
De film heeft als bood-
schap, dat de mens geen 
toevalsproduct is, maar een 
wezen, dat het geniale 
handschrift van de Schep-
per draagt. Zo zagen wij de 
zes scheppingsdagen in alle 

Enkele uitspraken van bezoekers:

•   Ik ben geraakt door de boodschap van de overden-
king; de film was schitterend, wat een mooie beel-
den.

•   Ik was er voor de eerste keer. Een fijne, goed 
verzorgde dag met een goed programma. Ik ben 
benieuwd naar het eerste deel van de film. 

•   Fantastisch, heel goede dag, ben vol lof, ga zo door!
•   De bewoners van Intermezzo waren blij dat ze geko-

men zijn.
•   De preek was prima; had graag ook het eerste deel 

van de film gezien.
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door Henk Koning

ATS Jongerenweekend
al ruim voor afloop van de aanmeldingsperiode was het vormings-

centrum volgeboekt. het programma “lord(s) of the apocalypse” was 

meer dan de moeite waard. de boeiende presentaties van dr. martin 

pröbstle (professor aan het adventistisch seminarie bogenhofen, 

oostenrijk) gaven stof tot nadenken over welk verschil de advent-

boodschap nu eigenlijk maakt.

Films en internet staan bol van 
allerlei theorieën over het 
einde van een wereld die 
steeds maar slechter wordt, 
maar dat is dan ook waar het 
bij blijft: een roemloos einde 
in het niets. Het bijbels 
perspectief geeft een bood-
schap van hoop op een betere 
wereld in de zekerheid van de 
wederkomst van de Heer van 
de Apocalypse.
Het weekend was niet alleen 
een theoretisch-theologische 
verhandeling, maar gaf ook 
handvaten mee voor de dage-
lijkse praktijk. Vragen over de 
praktische betekenis van de 
boeken Daniël en Openbaring, 
of hoe je dagelijks leven 
anders is als je leeft vanuit het 
apocalyptisch denken, werden 
zowel plenair in discussiegroe-
pen besproken. 
Daarnaast was er ook tijd voor 
ontspannend samenzijn. Ook, 
of beter gezegd, juist in een 
apocalyptisch kader is er 
ruimte voor vreugde in de 
Heer. De deelnemers waren 
bijzonder enthousiast over de 
sfeer, het programma, het 

schoonheid voorbijtrekken. 
Na een optreden van Invo-
cation, werd de dag beslo-
ten met een vesper, waarbij 
br. Belder ons bepaalde bij 
de vraag, hoe wij in het 
dagelijks leven, als rent-
meester, werkelijk lichtdra-
gers zijn in het omgaan 
met Gods schepping. We 
worden uitgedaagd om 
bewust en evenwichtig te 

net zoals in veel landen op de 

wereld is kinderopvang ook in 

suriname een groot probleem.

Zo ook in wintiwai. 

Daar heeft de Adventkerk 
dit probleem erkend en 
probeert al een tijdje 
opvang aan te bieden aan 
ouders in de buurt. Dit 
gebeurt echter in het kerk-
gebouw, wat de nodige 
problemen qua ruimte, 
gemak en veiligheid voor 
de kinderen oplevert. De 
gemeenteleden willen 
graag de 26 kinderen, die ze 
al geruime tijd opvangen, 
een kindvriendelijk onder-
komen bieden, terwijl hun 

heerlijke (gezonde) eten, de 
openheid en toegankelijk-
heid van de spreker. 
Kortom: een gezegend 
weekend waar wij met 
grote dankbaarheid aan 
God op terug kijken. 
Intussen zien wij al uit naar 
het volgende evenement: 
het Internationale ATS 
symposium, dat is verscho-
ven van 19-20 januari naar 
23-24 februari. Maar 
bovenal zien wij, vanuit 
apocalyptisch perspectief, 
uit naar het grootste evene-
ment aller tijden: de spoe-
dige wederkomst van onze 
Koning!  7

leven en daardoor te laten 
zien kinderen van het licht 
te zijn. 
Na de dankwoorden aan 
alle medewerkers en vrijwil-
ligers bleven veel aanwezi-
gen napraten. Fijn was, dat 
zowel Invocation en br. 
Belder bereid waren om 
enkele gaten, die door over-
macht ontstonden, op zo’n 
goede wijze op te vangen.  7

ouders de kost verdienen.
De kerk in Wintiwai ziet dit 
ook als een mooie gelegend-
heid om handen en voeten 
te geven aan het evangelie, 
zowel door het bieden van 
hulp als door het onder-
steunen in de opvoeding 
van deze gezinnnen. De 
kerk als veilige, zorgzame 
plek is een waardige inves-
tering in het grote plan van 
God. Voor de verdere 
uitwerking van dit project 
heeft deze zustergemeente 
hulp nodig. Wilt u meer 
weten of doen, mail zr. 
Cynthia Bakker (gemeente 
Zoetermeer) op cinbak@
ziggo.nl  7

Dr. Martin Pröbstle

Moria Creche in Wintiwai, 
Suriname
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Nieuws uit de Wereldkerk

mexico

Strijd tegen overgewicht
Eind juni werd in New York een bijeenkomst – het Global Obesitas 

Forum – gehouden, waar tientallen experts op het gebied van 

zwaarlijvigheid vanuit de gehele wereld bijeenkwamen en  metho-

den presenteerden om overgewicht, met name bij kinderen en 

jongeren, te bestrijden.  Deze methoden zijn nu nader geëvalueerd 

en met elkaar vergeleken.  De aanpak van de Medische faculteit 

van de adventistische universiteit in Mexico (Montemorelos 

University) behoorde, volgens de experts, tot de tien beste metho-

den onder de vele tientallen die de revue passeerden.

De aanpak, die sinds 2010 uitgebreid is getest, is in wezen een 

eigentijdse versie van de adventistische gezondheidsprincipes die 

al bijna anderhalve eeuw door de Adventkerk worden uitgedragen. 

Daarbij zijn zaken als gezonde voeding, voldoende beweging, rust, 

water en schone lucht de belangrijkste elementen, maar ook een 

positieve levensinstelling waarin hoop een belangrijke rol speelt.

Er werd eerder gesproken 
over mogelijke sancties, 
omdat door het afwijkende 
beleid de eenheid van de 
kerk in gevaar zou zijn 
gebracht.
Tot het nemen van sancties 
is het niet gekomen. Wel 
werd met meerderheid van 
stemmen een verklaring 
aangenomen waarin de 
handelwijze van deze drie 
gebieden wordt afgekeurd 
en waarin de kerk bena-
drukt dat iedereen zich 
dient te houden aan beslis-
singen die tijdens wereld-
congressen zijn genomen.
Inmiddels is duidelijk hoe 
de studiecommissie, die 
zich nogmaals over de 
theologische en andere 
aspecten van dit vraagstuk 
zal buigen, wordt samenge-
steld en hoe de werkwijze 

Vrouwen in het ambt:  
wordt vervolgd
de problematiek van de inzegening van vrouwen in het ambt van 

predikant blijft de gemoederen bezig houden. nadat een drietal 

unies (noord-duitsland en twee gebieden in de verenigde staten) 

hadden besloten vrouwen te zullen inzegenen, ondanks het feit 

dat de generale conferentie nog steeds niet het licht daarvoor op 

groen had gezet, werd met spanning uitgekeken wat de reactie 

van de wereldkerk tijdens de recente jaarvergadering zou zijn. 

zal zijn. Vanuit de gehele 
wereld zal er input zijn. De 
kerkleiding benadrukte dat 
de uitkomst zeker niet bij 
voorbaat vaststaat.
Inmiddels hebben de beide 
Amerikaanse unies de 
eerste inzegeningen aange-
kondigd. Onder de veertien 
vrouwelijke predikanten 
die in Californië voor inze-
gening zijn voorgedragen is 
ook Marit Case-Balk. Zij is 
afkomstig uit Haarlem en is 
na haar studie in de VS in 
Amerika gebleven. Sinds 
2001 is zij lid van de pasto-
rale staf van de Carmichael 
Adventist Church in het 
noorden van Californië. 
Tussen 1991 en 2001 
werkte zij als pastoraal 
werker in het Medisch 
Centrum van de Loma 
Linda Universiteit.  7

Naamsverandering
een van de besluiten waarover tijdens de recente jaarvergadering 

van het wereldbestuur van de kerk (het annual council) weinig 

discussie bestond, was de naamsverandering van een van de 

europese divisies van de kerk. 

Nadat de Portugeesspre-
kende landen in Afrika al 
eerder waren losgemaakt 
van hun Europese partner-
landen, was een naamsver-
andering voor de Euro-
Afrika Divisie noodzakelijk. 
Op voorstel van deze ‘divi-
sie’ werd de naam gewijzigd 
in Inter-Europese Divisie 
(IED). Het word ‘Europees’ 
geeft aan dat er geen gebie-

den meer buiten Europa tot 
deze regio behoren, terwijl 
het voorvoegsel ‘Inter’ 
weerspiegelt dat zowel 
landen uit West, Centraal 
en Zuid-Europa deel uitma-
ken van deze ‘divisie’.  De 
IED, waartoe ook onze 
buurlanden Duitsland en 
België behoren, telt 
178.000 leden.  7

Marit Case-Balk
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door Reinder Bruinsma

Het ‘Zuiden’ haalt  
het ‘Noorden’ in
tegenwoordig spreekt men vaak over de westerse, 

‘ontwikkelde’, wereld (met name europa, noord-

amerika en australië) als het noorden en duidt 

met de ‘zich ontwikkelende wereld’ aan als het 

Zuiden.

In de eerste fase van de geschiedenis van de 
kerk woonden er veel meer leden in het Noor-
den dan in het Zuiden. Dat is al geruime tijd 
niet meer het geval. De kerk groeit onstuimig 
in een aantal gebieden van het zgn. Zuiden, 
vooral in Zuid- en Midden-Amerika en Afrika, 
maar in toenemende mate ook in sommige 
gebieden in Azië. Daarentegen stagneert de 
groei in de Westerse wereld (het Noorden) en 
is in een aantal gebieden zelfs sprake van 
enige teruggang.
Bij de bespreking van het budget voor alle 
activiteiten die vanuit het hoofdkantoor van 
de Generale Conferentie worden georgani-
seerd en/of gecoördineerd, bleek dat er nu ook 
sprake is van een soortgelijke tendens op 
financieel gebied. Robert Lemon, de penning-
meester van de Generale Conferentie, maakte 
bekend dat de bijdragen vanuit het Zuiden 
voor het wereldbudget het bedrag evenaart 
van wat het Noorden afstaat aan de centrale 
organisatie. Daarmee wordt opnieuw onder-
streept dat de Adventkerk inderdaad een 
wereldkerk is.

newbold college

Keough House gerenoveerd

verklaring homoseksualiteit 
bijgesteld
tijdens de annual council vergaderingen in silver spring (vs) van oktober  

stond de houding van de kerk van de Zevende-dags adventisten ten opzichte 

van homoseksualiteit op de agenda. een eerder document dat de positie van de 

kerk ten aanzien van een homoseksuele leefwijze verwoordt werd enigszins 

gewijzigd. 

Heel wat Nederlandse adventpre-
dikanten die aan Newbold 
College hebben gestudeerd, 
hebben een of meer jaren in 
Keough House gewoond, het 
gebouw voor de ongehuwde 
mannelijke studenten. Het 
gebouw dateert van begin jaren 
zestig van de vorige eeuw en was 

Daarbij werd niets afgedaan aan 
het gegeven dat de kerk een 
homoseksuele leefwijze veroor-
deelt, maar wordt duidelijker dan 
voorheen benadrukt dat de kerk 
mensen die hun homoseksuele 
geaardheid praktiseren niettemin 
met begrip en compassie tege-
moet dient te treden.
Een tweede verklaring over same-
sex huwelijken leidde tot meer 

hoognodig aan een ingrijpende 
renovatie toe. Eindelijk is dat nu 
gebeurd. De kamers zijn opnieuw 
ingedeeld en van nieuw meubilair 
voorzien en de sanitaire voorzie-
ningen zijn totaal vernieuwd.  De 
renovatie is voor een groot deel 
gefinancierd uit giften van oud-
studenten en andere donoren.  7

discussie. De reden om dit onder-
werp te bespreken was de gewij-
zigde wetgeving die deze relaties 
in tal van landen nu wettelijk 
sanctioneert. De kerk wil er in 
deze verklaring geen twijfel over 
laten bestaan dat same-sex huwe-
lijken strijdig zijn met wat de kerk 
als de bijbelse norm beschouwt 
en haaks staan op wat de Bijbel 
over het huwelijk zegt.  7

Hoofdkantoor Generale Conferentie (Silver Spring, VS)
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Extra Nieuws Tot Ziens

Vegetariërs leven 6 tot 9 jaar 
langer dan vleeseters
volgens een adventistisch medisch onderzoek (adventist health 

study-2) kan een vegetarische levenswijze de levensverwachting 

vergroten. vegetarisch levende mannen leven gemiddeld 83,3 jaar 

vergeleken met 73,8 jaar voor niet-vegetarisch levende mannen. vrou-

wen die vegetarisch leven worden gemiddeld 85,7 jaar. dat is 6,1 jaar 

langer dan niet-vegetarisch etende vrouwen. 

Dit onderzoek, waaraan meer dan 96.000 participanten 
meedoen, loopt nog steeds. Verder blijkt dat een vegetarische 
levenswijze niet alleen gezond is, maar ook gepaard gaat met een 
lager lichaamgewicht (gemiddeld 15 kilo minder dan vleeseters) 
en een lager risico op suikerziekte geeft dan een dieet waar vlees-
producten deel van  uitmaken. 

Bron: Fraser G, Haddad E. Hot Topic: Vegetarianism, Mortality and Metabolic 

Risk: The New Adventist Health Study. Report presented at: Academy of Nutrition 

and Dietetic (Food and Nutrition Conference) Annual Meeting; 7 oktober 2012: 

Philadelphia, PA. 

Voor meer info zie: www.pcrm.org/.

Gemeente ede
br. h. van loo (78)

Broeder H. van Loo is op 2 augustus overle-
den. Gedurende de afgelopen jaren was hij 
in en uit het ziekenhuis. Br. van Loo was 
een trouwe kerkganger en een man van 
weinig woorden. Hij was in feite een zeer 
praktisch christen die altijd voor iedereen 
klaar stond. Op 7 augustus was de 
afscheidsdienst op de schitterend gelegen 
begraafplaats te Wageningen. Zijn familie-
leden, waaronder kinderen en kleinkinde-
ren, en zijn medegeloofsgenoten zullen 
hem missen. Wij zien uit naar de toekomst 
van God.  7

Gemeente antwerpen 
magda polgar - kisbari

Volgens een spijtig onvolledig bericht in 
het overigens goed verzorgd en wekelijks 
kerkblad “Samen Onderweg” van sabbat  
27 oktober heeft de gemeente Antwerpen 
een lieve zus verloren. De Heer zij dank, 
niet voor eeuwig! Magda rust van haar 
werken, zoals de Bijbel het simpel en toch 
betekenisvol stelt. De uitvaartplechtigheid 
vond plaats in de Adventkerk op maandag 
29 oktober. Advent betuigt, samen met de 
Antwerpse zussen en broers, onze oprechte  
sympathie en medeleven aan het gezin van 
Kristiaan Polgar, de zoon van Magda.  7

14

Advent 09   2012



Satan belegde een wereldwijde vergadering van 
duivels. In zijn openingstoespraak zei hij:  “Wij 
kunnen de christenen er niet van weerhouden 
naar de kerk te gaan. We kunnen ze niet ervan 
weerhouden hun bijbels te lezen en de waarheid 
te kennen. We kunnen ze er zelfs niet van weer-
houden een intieme relatie te vormen met hun 
Verlosser. Als ze eenmaal de band met Jezus 
hebben gekregen, is onze macht over hen gebro-
ken.
Dus, laat ze maar naar hun kerken gaan; laat ze 
feesten aan een gedekte tafel, maar... steel hun 
tijd, zodat ze geen tijd hebben om een relatie met 
Jezus Christus op te bouwen.
Dit wil ik dat jullie moeten doen, zei de duivel. 
Leidt ze af, zodat ze geen contact zoeken met hun 
Verlosser en leidt ze af, zodat ze dit contact niet 
de gehele dag vasthouden.”
 
“Hoe kunnen we dat doen?” schreeuwden zijn 
duivels. 
“Houd ze bezig met de onbelangrijke dingen van 
het leven en bedenk honderden listen om hun 
gedachten bezig te houden,” antwoordde hij. 
“Verleid ze om geld uit te geven en te lenen. 
Overtuig mensen ervan lange uren te gaan 
werken voor wel zes tot zeven dagen per week, 
tien tot twaalf uren per dag, zodat ze hun opper-
vlakkige leven kunnen bekostigen. 
Laat hun gedachten overuren maken, zodat ze 
die rustige, kleine stem niet kunnen horen. 
Verleid ze om hun radio, TV, DVD en I-pad 
constant aan te laten als ze in hun huis zijn of 
onderweg. Dit alles zal hun denken blokkeren en 
die band met Christus breken. 

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)

Overlaad de koffietafels met tijdschriften en kranten. Beuk 
op ze in met nieuws: 24 uur per dag, zeven dagen per 
week. Stop hun brievenbussen vol met reclamefolders, 
catalogi van winkels en alle soorten post en promotiema-
teriaal voor gratis producten, gratis dienstverleningen en 
valse soorten hoop...” 

“Laat ze zelfs te buiten gaan in hun ontspanning. Laat ze 
moe terugkeren van hun vertier. Houd ze te druk bezig, 
zodat ze geen tijd hebben om de natuur in te trekken en te 
genieten van de creaties van God. Houd ze druk bezig, 
druk, druk, druk!!  
En wanneer ze bij elkaar komen voor christelijke ontmoe-
tingen, houd ze dan bezig met roddelen en kletspraatjes, 
zodat ze daar vandaan gaan met een slecht geweten. 
Vul hun leven met zoveel ogenschijnlijke goede dingen, 
dat ze geen tijd hebben om de kracht van Jezus te zoeken. 
Heel gauw daarna zullen ze op eigen kracht werken en, 
hun gezondheid en familie opofferen ten koste van het 
doel.”
 
Vol enthousiasme stortten de duivels zich op hun taak, 
zodat christenen overal ter wereld het nog drukker kregen, 
nog meer opgejaagd werden en zich her en der overal naar 
toe haastten. 
Ze hadden weinig tijd voor God en hun gezinnen. Ze 
hadden geen tijd om anderen te vertellen over de kracht 
van Jezus om hun leven te veranderen. 
  
De vraag is: Is de duivel geslaagd met zijn plan? Zeg het 
maar!! 
  
“DRUK”  = D-uivel  R-egeert  U-w  K-euzes!!! 

3 Ingezonden door Anneke van Viersen, Huis ter Heide

Interactief

De vergadering van de duivel (samenvatting)
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oP 9 oKToBER IS HET FEEST IN DE GRoTE ZAAL VAN WALTERBoSCH IN APEL-

DooRN. DE FAMILIE JoHAN EN ANNIE ZEEMAN-PIEBES VIERT MET KINDEREN, 

KLEIN- EN ACHTERKLEINKINDEREN, FAMILIE, VRIENDEN EN GELooFSGENoTEN 

HUN 60-JARIG HUWELIJKSFEEST. NIET ALLEEN EEN REDEN oM HEN TE FELICI-

TEREN BIJ HET BEREIKEN VAN DEZE MEMoRABELE MIJLPAAL, MAAR HEN 

DAARNA oP TE ZoEKEN VooR DIT INTERVIEW. 

Diamanten relatie 
start koninklijk

blij nieuws in de wolken
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door Henk Koning

3   johan Zeeman (87) en annie Zeeman-piebes (84) huwden op 9 oktober 1952. Woonden in hun actieve jaren in veen-
dam. Johans vader was hervormd en annie’s ouders en grootmoeder adventist. Johan was werkzaam als bedrijfsleider bij een 
afvalstoffenbedrijf van zijn vader en later als conciërge en administratief medewerker in het vormingscentrum in veendam. 
annie werkte voor haar huwelijk in het sanatorium in eelde. annie werd in de hongerwinter van 1944 gedoopt en Johan 18 jaar 
later in 1962. beiden waren zeer betrokken bij de adventgemeente veendam tot hun vertrek naar Walterbosch in 1995. inmid-
dels zijn zij verhuisd naar intermezzo in huis ter heide. beiden hebben vier volwassen kinderen: grieto, rita, ineke en Martin, 
elf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Zij vierden op 9 oktober hun 60-jarig huwelijk.

B Johan, omdat hij op dat moment helemaal niet met geloof bezig is.

Eind 1949 keert hij weer terug in Nederland en kan dan gelukkig 

regelmatig zijn geliefde ontmoeten. Drie jaar later volgt hun huwe-

lijk in Muntendam (9 oktober 1952).

predikant in paardentram   Annie komt uit een 

familie met een oude adventtraditie. Haar grootmoeder en ouders 

(Piebes-Jonker) worden al in de jaren tien van de vorige eeuw 

adventist. Er zijn nog maar 

weinig adventisten in 

Nederland. De Adventkerk 

heeft inmiddels een 

verplaatsbare houten tent 

aangeschaft (“ Maranatha”) 

die veel wordt gebruikt in de 

Veenkoloniën om te 

evangeliseren. Ds. Piet 

Schilstra, een van de eerste 

adventpredikanten in 

Nederland, maakt hier graag 

gebruik van. Predikanten zijn 

dan vaak rondreizende 

evangelisten. Hoewel de 

evangelisatietent niet veel 

comfort biedt, is de reis er 

naartoe riskanter. oppositie in 

Veendam en Muntendam van andere gelovigen is van dien aard, 

dat ds. Schilstra, die met de paardentram reist, vanaf de halte 

door de politie beschermd moet worden vanwege een regen van 

stenen. 

armoede en oorlog   Toch worden de grootouders, 

ouders, tantes en een oom van Annie adventist. Ze raken ook 

allemaal zonder werk. Er is dan ook veel armoede onder de eerste 

adventisten.  Annie vertelt: Als ds. Schilstra op een dag mijn 

grootmoeder Jonker bezoekt, vraagt hij: “Wat is er nog in uw 

portemonnee?” Die is leeg! Vervolgens leegt Schilstra zijn 

portemonnee en deelt de inhoud met zr. Jonker. Dat illustreert de 

liefdesband in die dagen.

Annie zelf wordt op 2e kerstdag in de Hongerwinter van 1944 

gedoopt door ds. Piet van oossanen in het Helperbad in Gronin-

ij binnenkomst hoor ik dat ik niet op de 

rommel moet letten. Die kan ik niet waarne-

men, maar er staan wel wat dozen in kamer 

212. De familie Zeeman staat op het punt te 

verhuizen naar Intermezzo (het aanleun-

complex van Vredenoord)  na zeventien goede jaren op 

Walterbosch. 

Natuurlijk wil ik weten hoe het allemaal begonnen is. 

Johan kan zich dat nog goed 

herinneren. Het is zomer 1946. 

De Tweede Wereldoorlog is een 

jaar voorbij. Het is feest in 

Johans woonplaats Veendam, 

want deze kleine Veenkolonie 

wordt met koninklijk bezoek 

vereerd. Prinses Juliana, die twee 

jaar later Koningin Juliana zal 

worden, is een van de genodig-

den. Johan (21) is lid van de 

plaatselijke muziekvereniging. 

Hij en zijn vriend (die sabbatvier-

der is) spelen de sterren van de 

hemel. Na het optreden gaat 

Johan samen met zijn vriend bij 

diens zus en nicht (Annie) op een 

bankje zitten tegenover het 

gemeentehuis. Johan ziet haar meteen zitten en heeft 

haar op de fiets naar het naburige Muntendam 

gebracht. Johan kan helaas vanwege zijn positie in de 

militaire dienst Annie niet al te vaak ontmoeten. Het 

wordt daarna nog lastiger, want begin september 

wordt Johan opgeroepen zijn militaire taak voort te 

zetten in Indonesië. Het enige wat Johan daar van Annie 

heeft zijn haar brieven uit Nederland en haar foto op de 

kilometerteller van zijn auto. Hij is namelijk chauffeur 

geworden bij het strijdmachtonderdeel de genie. Dat is 

een riskante onderneming, waarbij de kogels hem soms 

letterlijk om zijn oren vliegen. Een keer ziet hij de kogels 

voor zijn auto wegvliegen, waarbij hij denkt dat het 

einde van zijn leven gekomen is, en hoort dan een stem, 

die zegt: “God heeft nog een plan met je.” Dat verbaast 

“ HIJ HooRT DAN 
EEN STEM, DIE 
ZEGT: ‘god 
heeFt nog een 
plan met je’”
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“Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw zonden als een wolk; 

keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost.” op dat moment drijven wolken 

over. Johan vraagt intussen in gebed wat de tekst in Jesaja betekent.  Als 

hij daarna omhoog kijkt dan ziet hij boven zich in de lucht drie wolken 

naast elkaar in de vorm van bollen.De middelste lijkt wel een doodshoofd. 

Deze wolk komt eerst dreigend op hem af om hem daarna te zien 

verdwijnen. Johan begrijpt het teken. Zijn zonden zijn als een wolk 

weggevaagd. Hij weet zich een door God vergeven mens. Deze geloofser-

varing blijft zijn leven lang een rol spelen.

Johan heeft altijd de wens gehad bij God te willen zijn. Hij heeft zich ook 

achteraf enorm verbaasd hoe hij tijdens gevaarlijke opdrachten in Indo-

nesië nog geen krasje aan zijn auto heeft opgelopen en al die tijd nooit is 

ziek geweest. Hij weet zich door God beschermd. 

van veendam naar Walterbosch   Johan en Annie 

hebben vele jaren hun beste krachten gegeven aan de kleine 

adventgemeente Veendam. Als ik hen spreek wonen ze alweer 17 jaar op 

Walterbosch. Annie zegt nadrukkelijk: “Met heel veel plezier”. ook hier is 

Johan actief. Hij doet allerhande klussen. Hij draait weekenddiensten. Hij 

verzorgt een voorbedeboekje dat in de gemeente wordt gebruikt en door 

hemzelf via zijn pc wordt ingebracht. De laatste tijd leest hij bij de 

dagwijdingen graag uit het nieuwste dagboek van Reinder Bruinsma. 

ook Annie onderhoudt graag contacten met de bewoners en heeft 

menigmaal de hostess vervangen. Geen wonder dat bewoners vinden 

dat ze niet mogen weggaan. Maar dat gaat toch gebeuren. Eind 

november staat de verhuizing naar Intermezzo gepland.

lessen voor lezers   Hebben ze die? Ja, Annie is gedecideerd: “Je 

moet niet op mensen zien maar op Jezus.” En daarnaast: “Mensen zijn 

allemaal ongelijk. Je moet daarom elkaar altijd blijven respecteren, 

buitenstaanders en leden van de kerk.” 

Met deze wijze woorden danken we fam. Zeeman voor dit boeiende 

gesprek. Advent wenst hen beide van harte Gods zegen voor hun 

toekomst op Intermezzo.  7

gen. Ze is dan 16 jaar. Deze kerst 68 jaar geleden! Ze gaat 

op die dag lopend vanuit Muntendam naar het station in 

Zuidbroek (een uur wandelen) om de trein te kunnen 

nemen naar Groningen. Ze moet dan oppassen, want ze 

wordt van alle kanten beschoten door de Tommy’s van het 

Britse leger. Ze wordt later die dag met een groep jongeren 

deel van Gods ‘leger’ door de doop.

teken in de wolken   Na hun huwelijk woont de 

fam. Zeeman twee jaar bij Annie’s ouders in Muntendam en 

daarna tot 1995 in Veendam in een eigen huis. Het eerste 

huis kan zelfs enige tijd dienst doen als kerkruimte voor de 

kleine gemeente Veendam. 

Maar de eerste tien jaar van hun huwelijk toont Johan geen 

interesse voor het geloof. Als zijn vrouw op een dag het 

boek Triomf van Gods liefde op een stoel laat liggen, begint 

hij het te lezen en wil hij meer weten over het geloof. Na 

bijbelles wordt hij in december 1962 (nu 50 jaar geleden) 

door ds. Wim Twijnstra gedoopt.

Dat leidt in de eerste anderhalf jaar niet tot grote vreugde. 

Al die tijd worstelt Johan met zijn gezondheid. Het wordt zo 

erg dat zijn vader (in wiens bedrijf hij werkt) hem voor-

houdt: “Je wordt nu wel een behoorlijke belasting voor mij, 

je moet zien dat je ander werk krijgt.” Johan ligt tijdens zijn 

ziekte vaak buiten op bed. Hij heeft inmiddels lessen van 

de Stem der Profetie aangevraagd en leest o.a. Jesaja 44:22 

“ mensen Zijn 
allemaal ongelijk. 
JE MoET DAARoM 
ELKAAR ALTIJD 
BLIJVEN RESPECTEREN, 
BUITENSTAANDERS EN 
LEDEN VAN DE 
KERK”
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door Douwe BoermaKunst in de Kerk

overwinning

materiaal

MDF en acrylverf en een roest-

vrijstalen buis

jaartal

2007

afmetingen

2,4 m X 0,25 m X 0,10 m

Wacht rustig af, dan zullen jullie zien hoe de HEER, die jullie, 

Juda en Jeruzalem, bijstaat, voor jullie de overwinning 

behaalt (2 Kronieken 20:17).

“kerstfeest”?

waarom vieren we eigenlijk kerst,

historisch gezien in een verkeerde tijd.

eerst enkel met een boom en kaarsjes

nu worden we met van alles verblijd.

vooral zeer grote en dure cadeaus

worden door de kerstman geschonken.

het kerstmaal veel te veel en groots

we zijn in de commercie gezonken.

voor christus was er geen plaats

toen hij in betlehem werd geboren.

maar hoe zit dat vandaag in onze tijd

hebben we het zicht op hem verloren?

hij kwam naar de wereld voor ons

niet omdat we het kunnen vieren.

hij vraagt ons in hem te geloven

en lief te hebben in hart en nieren.

als je van hem doordrongen bent

hem lief hebt met heel je hart

is het altijd feest omdat je weet;

hij deelt met mij vreugde en smart.

de vrede van kerst alom bezongen

is ver te zoeken in de wereld van nu

velen lijden en hebben gebrek

wat zegt dat aan mij en aan u?

Zoek vrede in christus, dat kleine kind,

hij werd groot en stierf aan een kruis

en bracht zo ons vrede en eeuwigheid

hij alleen brengt ons straks thuis.

Anita den Boer-Kosmeier 

15 december 2009

Op één van mijn reizen als schip-
per van HJS ‘Maartje’ (van ca. 
1.500 ton) zag ik deze roestvrijsta-
len pijp staan. Het schip voerde 
van Duisburg naar Charleroi met 
een lading roestvrijstaal afval, van 
injectienaald tot aanrechtblad. Al 
starende over de Rijn kwam ik tot 
de ontdekking dat deze roestvrij-
stalen pijp veel overeenkomsten 
heeft met mijn leven. 
Op vele plaatsten is deze pijp 
gedeukt en beschadigd. Al 
varende en overdenkende dacht 
ik aan de bovengenoemde tekst 
uit Kronieken. Hierdoor reali-
seerde ik mij dat ondanks de 
schade en deuken die je oploopt 
in het leven, je de overwinning 
alleen kan behalen door te blijven 
staan in het geloof. Het is mijn 
wens met u te delen dat ondanks 
de schade, de pijn, het verlies en 
de teleurstellingen die u  oploopt, 
u mag blijven staan om te ervaren 
dat God u uiteindelijk de over-
winning geeft.   7
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1100
Gebonden, 376 blz.

Prijs tot 31 december e 11,00

(na 1 januari 2013 e 15,00)

Mike Tucker

de openbaring van Jezus 
(Johannes)
geen angst meer bij het lezen van het laatste 
bijbelboek

dit boek biedt geen ingewikkelde theologie en 
het probeert niet de details van alle symbolen van 
de openbaring uitvoerig te verklaren. het gaat de 
schrijver in de eerste plaats om de geestelijke bood-
schap van het laatste bijbelboek: er is geen reden 
om bang te zijn voor toekomstige verschrikkingen. 
openbaring is een boek van hoop, omdat het je een 
uniek inzicht geeft in de liefde van Jezus christus.

Groot formaat paperback, 2011, 160 blz.

Normale prijs 12,50. Tijdelijk tot 31 december 9,95.

Ellen G. White

christen-zijn op de manier van Jezus
een praktisch commentaar op de bergrede

een nieuwe, vlot leesbare, 
vertaling van een van de 
klassiekers van ellen White. (het 
boek verscheen eerder onder de 
titel: gedachten van de berg der 
Zaligsprekingen).

Paperback, 2010, 144 blz.

Prijzen en aanbiedingen zijn geldig 

tot 31 december 2012. Boeken die je 

voor 15 december bestelt heb je nog 

voor de Kerst in huis!

Jon Paulien

de wereld verandert –  
de taak blijft gelijk

een spraakmakend boek voor iedereen die zich 
afvraagt hoe je in onze geseculariseerde maatschap-
pij nog mensen voor je geloof kunt interesseren. hoe 
moet je de boodschap ‘vertalen’ om door mensen die 
nooit in de kerk komen te worden gehoord? hoe moet 
de kerk veranderen, zodat meer mensen zich welkom 
voelen? hoe kan je contact leggen met mensen die 
huiverig staan tegen elke vorm van godsdienst?

Groot formaat paperback, 2009, 195 blz.

Mike Tucker leidt het predikantenteam van de bijna tweeduizend leden 

tellende adventistengemeente in Arlington, in de Amerikaanse staat 

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

adventistische televisieorganisatie die o.a. wekelijks de kerkdiensten in 

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

seminars over het versterken van je huwelijksrelatie. Hij heeft daarnaast 

een aantal boeken geschreven.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voor een gratis internetcursus. 

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

www.adventist.nl

ISBN / EAN  978-94-90339-00-5

GEEN ANGST MEER BIJ HET LEZEN 

VAN HET LAATSTE BIJBELBOEK

DE OPENBARING VAND
E O

PEN
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 VA

N
 JEZ
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S 

MIKE 
TUCKER

JEZUS

MIKE TUCKER

1106004-118-cover Openbaring.indd   1

4-8-11   13:52

9,95

7,95

14,95

hoe bestel je?
stuur je e-mail naar de coördinator van het servicecentrum: jbalk@adventist.nl.  

portokosten en orderkosten worden in rekening gebracht.  

Je betaalt na ontvangst van een factuur.

of: via de lectuurcoördinator van je gemeente (geen porto of orderkosten)

sinds kort ook:
via de webwinkel – www.adventist.nl  klik op de homepage of ‘webwinkel’. 

let op de voorwaarden. het is nu ook mogelijk online te betalen.

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 leessugges-

ties, 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!
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23,50

Richard Rice

het rijk van god
het christelijk geloof vanuit een  
adventistisch perspectief

dit boek biedt een gedegen, maar goed 
leesbaar, overzicht van wat zevende-dags 
adventisten geloven. de auteur gaat 
moeilijke vragen niet uit de weg, maar 
biedt dikwijls ruimte voor meer dan één bena-
dering. Met literatuuropgave voor verdere studie.
Gebonden, met stofomslag en leeslint, 2011, 400 blz.

Richard Rice 

geloven doe je samen
hoe je opnieuw van de kerk gaat houden 

leerstellingen zijn cruciaal. leefstijl is heel belang-
rijk.Maar deze twee aspecten vallen pas op hun 
plaats als je samen met anderen je geloof belijdt 
en beleeft. volgens de schrijver is ‘het gezin van 
god’ het beeld dat bij uitstek het wezen van de kerk 
definieert. daaruit trekt hij een aantal belangwek-
kende conclusies.
Groot formaat paperback, 2009, 220 blz.

eXtra voordeel!!!
bovenstaande twee boeken van 
richard rice samen nu tijdelijk

Het rijk van God

Richard Rice (geb. 1944) doceert sinds 2007 theologie aan de 
Loma Linda Universiteit in 
 Californië (VS). Daarvoor werkte hij als hoogleraar aan de nabij

gelegen La Sierra   Universiteit. 
Rice is zevendedags adventist, maar heeft als theoloog ook aanzienlijke invloed buiten zijn eigen  kerkelijke kring. Hij heeft  diverse belangwekkende publicaties 

op zijn naam. Hij promoveerde 
in 1974 aan de Universiteit van 
Chicago.

Het rijk van God biedt een inleiding in de christelijke theologie vanuit een adventistisch perspectief. Het laat duidelijk zien hoe op veel punten het geloof van de adventist aansluit bij de algemene protestantse traditie, maar ook ten aanzien van een aantal thema’s een geheel eigen geluid laat horen. 

De auteur benadrukt dat iedere gelovige diep moet nadenken over de implicaties van zijn geloof en dit boek wil daarbij helpen. Voor  iedereen die in Christus gelooft is het cruciaal om de reikwijdte van het rijk van God, in de wereld en in het eigen leven, te begrijpen en te beleven. 

Dit boek richt zich zowel tot de leden van de  adventistische geloofsgemeenschap als tot  anderen daarbuiten die kennis willen nemen van hoe adventisten hun christelijke geloofs-overtuiging invullen.

Uitgave: Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten  |  www.adventist.nl  ISBN/EAN  000-00-00000-00-0 
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geloof 
vanuit een  adventistisch  perspectief

HRVG_cover.indd   1

10-12-2010   21:11:0819,95

ellen White - Wie was zij en 
hoe lees je haar boeken?

George R. Knight

Maak kennis met de echte ellen White. Wat 
betekenen haar boeken in onze tijd?

Paperback, 236 blz., 2008

op zoek naar een eigen identiteit
George R. Knight

ontdek hoe de theologie van de adventkerk zich 
geleidelijk ontwikkelde

Paperback, 192 blz, 2007

beknopte geschiedenis 
van het Zevende-dags 
adventisme
George R. Knight

een fascinerend overzicht: van een 
handjevol mensen tot een kerk van 
16 miljoen
Paperback, 114 blz, 2007

8,50

drie boeken over de geschiedenis van de kerk
wil je meer weten over ellen white en over de geschiedenis van je kerk? je kunt kiezen uit drie heel 
toegankelijke en verhelderende boeken van george knight. 

12,95
let op:  
als je deze drie boeken 
tegelijk koopt, betaal je 
niet 29,95 maar

22,50

8,50

12,95

Engelse boeken (uit voorraad leverbaar)

•   the body of christ – Reinder Bruinsma  

Een theologie van de kerk 14,95

•   exploring the Frontiers of Faith – ‘Festschrift’ in Honour of  

Dr. Jan Paulsen. 28 hoofdstukken over uiteenlopende  

onderwerpen betreffende geloof, Bijbel, en kerk 20,00

•   the gospel of love and real evangelism - Peter Prime 16,00

•   last day events (paperback)  - Ellen G. White 8,50

•   last day events (gebonden) - Ellen G. White 19,50

•   satan’s trojan horse - Norman Gulley 15,00

•   day of the dragon – Clifford Goldstein 10,00

•   promises for the last days -  Ellen G. White 15,00

•   serendipity bible  -  gebaseerd op de New International Version, 

een bijbel voor mensen van deze tijd met veel extra informatie  

voor persoonlijke bijbelstudie  en studie in groepen 20,00

Kijk in de webwinkel op www.adventist.nl voor meer Engelse boeken 

die uit voorraad leverbaar zijn. Kijk ook op www.adventistbookcenter.

org of bestel via www.amazon.com.



Welkom in onze kerk

Gemeente nijmegen
emmelie mourillon (19)

bjorn van der valk (32)

In het bijzijn van familie, vrienden en gemeenteleden 
gaven op sabbat 25 augustus, Bjorn en Emmelie op indruk-
wekkende wijze getuigenis van hun geloof. Deze twee 
leden van jeugdgroep Nijmegen zijn hun eigen weg 
gegaan. Emmelie is opgegroeid in een adventistisch gezin. 
Zij kiest nu als volwassene zelf voor het geloof. Bjorn heeft 
ervaren hoe het is om met weinig geloof op te groeien. Een 
aantal jaren geleden is hij de Adventkerk in Nijmegen 
binnengewandeld en daar gebleven. Hij ziet het verschil 
dat God maakt in zijn leven “het geloof maakt vrij”. Ds. 
Bert Nab staat tijdens de overdenking stil bij de woorden 
uit Handelingen 22:16 “wat aarzel je nog”. Er zijn deze 
morgen diverse mooie muzikale bijdragen. Bij deze twee 
jonge mensen bestaat geen twijfel, zij zijn klaar om hun 

verbond met de Eeuwige te sluiten. Br. Bert Nab doopt 
zr. Emmelie Mourillon en zr. Elise Happé br. Bjorn van 
der Valk. Emmelie en Bjorn zullen nu hun eigen weg 
vervolgen. Misschien blijven zij dichtbij, mogelijk 
reizen zij naar de andere kant van de wereld. Maar 
beiden weten zich omringd door Gods aanwezigheid 
en vrienden van het (advent)geloof.  7

Gemeente huizen
br. karlie kartosoewito (62)

Zr. Yully kartosoewito-kho (50)

Als gevolg van bijbelstudies van br. Hutabarat en br. 
Manalief gaf het echtpaar Kartosoewito eind augustus 
aan om gedoopt te worden. Br. Kartosoewito is van 
Javaans-Surinaamse afkomst en zr. Kartosoewito-Kho is 
van Indonesische. Ondanks de geplande doopdienst in 
Bergheim (zie bericht op pagina 32) hebben zij met 
goede redenen verzocht spoedig gedoopt te willen 
worden. Tijdens een recente tandartsbehandeling van 
zr. Kartosoewito bracht een röntgenfoto twee kleine 
spijkertjes in haar tandvlees aan het licht. In het Indo-
nesisch heet dit “Susuk”. Dat heeft te maken met 
zwarte magie en is het lichaam ingebracht door een 
dukun (medicijnman). Toen br. en zr. Kartosoewito nog 
actief waren in de pinkstergemeente, werd er voor hen 
een speciale gebedsdienst voor bevrijding van zwarte 
magie gehouden. Klaarblijkelijk was Yully nog niet 
helemaal van bevrijd. Nadat beiden een tijd bijbelles-
sen hadden gevolgd, raakten zij spoedig overtuigd van 
de adventboodschap en de sabbat. Op grond daarvan 
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Welkom in onze kerk

wilden zij graag zo snel mogelijk gedoopt  worden in de 
Adventkerk. Dat gebeurde op sabbat 15 september in 
Hilversum door ds. Dwight van Ommeren. Br. John 
Manalief preekte over het thema: Bad & Good News in 
the Bible (Openbaring 6:14-17 en Jesaja 25:4).

Gemeente huis ter heide
sebastiaan boelen (31)

Sabbat 15 september. Een bijzondere dag in de 
gemeente Huis ter Heide. Sebastiaan Boelen wordt 
gedoopt. Na een intensieve bijbelstudie onder leiding 
van ds. Tom de Bruin gaf Sebastiaan uiteindelijk zijn 
hart aan de Heer. De beslissing voor deze daad heeft 
Sebastiaan veel strijd gekost. 
Geen strijd met zijn omgeving, maar vooral een strijd 
in en met zichzelf. Dit maakte hij zelf nog eens duide-
lijk door een indrukwekkend getuigenis. 
Daarin vertelde hij van zijn leven en de ervaringen tot 
nu toe. Die ervaringen waren niet altijd positief en 
werden gekenschetst door negatieve invloeden, crimi-
naliteit en verslaving. Maar onder leiding van de heilige 
Geest en met steun van zijn vrouw Sylvia koos hij 
uiteindelijk voor de Heer. Alle aanwezigen waren diep 
onder de indruk. Ook ds. Bert Nab, die zijn vakantie 
ervoor onderbrak, bracht dit in zijn prediking nogmaals 
onder de aandacht. De vreugde en dankbaarheid aan 
God voor deze wending in zijn leven vierde Sebastiaan 
met familie en vrienden maar vooral met zijn vrouw 
Sylvia, hun zoon Ilan en hun pas geboren dochter 
Lynn. Een gedicht, door Sylvia voorgedragen, bena-
drukte dit. De gemeente Huis ter Heide verwelkomde 
het nieuwe lid met vreugde, volledige instemming en 
dankbaarheid aan God.

Gemeente rotterdam-noord
judreanne lee (26)

De gemeente Rotterdam Noord had op 6 oktober weer een 
prachtig doopfeest. Op deze mooie dag maakte Judreanne 
haar keuze voor God zichtbaar. Dat was exact zes maanden 
nadat zij voor de eerste keer de kerk Rotterdam-Noord had 
bezocht op Goede Vrijdag. De doopdienst werd bijge-
woond door gemeenteleden, familie en vrienden van 
Judreanne. Helaas konden enkele zusters er niet bij zijn 
i.v.m. een vrouwenweekend in de Ardennen, maar dankzij 
Skype hebben zij toch een gedeelte kunnen volgen. Ook 
de moeder van Judreanne – op Aruba – heeft via Skype het 
doopfeest kunnen meemaken. De dienst werd muzikaal 
begeleid door het praiseteam. In zijn inspirerende over-
denking stond ds. Dwight van Ommeren stil bij de vraag: 
Wat moet ik doen? Een vriendin van Judreanne droeg een 
voor haar geschreven gedicht voor en een drietal vriendin-
nen luisterden met een speciaal lied de dienst op.
Op de vraag hoe zij die dag heeft ervaren zei Judreanne: 
“Het was een prachtige dag en ik had echt een geweldig 
gevoel. Ik voelde een liefde die ik heel mijn leven wil erva-
ren! Het voelt als een ‘huwelijksdag’ met God. Jezus Chris-
tus betekent dan ook voor mij mijn Redder, Verlosser, mijn 
hoop. Zonder hem ben ik een verloren mens. Voor de 
mensen die de keuze om te dopen nog niet hebben 
gemaakt, zou ik zeggen; als je de kans en de roeping 
krijgt, twijfel dan niet! Je verliest niks, het is een win-
winsituatie.”  

3  vervolg op pag 26.
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GroeiSpurts

Met Health Adventure kan 
je als christen op een 
eenvoudige wijze verbin-
ding leggen tussen het 
maatschappelijk vraagstuk 
‘gezondheid’ en de adven-
tistische gezondheidsbood-
schap. De mensen om je 
heen vormen de doelgroep: 
vrienden, collega’s, buren 
en natuurlijk medechriste-
nen! Het leuke van dit 
avontuur is dat je voor een 
periode van tien weken let 
op je (vegetarische) 
voeding en ook samen 
beweegt (wandelen of 
hardlopen). Dit kan ook 
voor sommige adventisten 
een spannende uitdaging 
zijn. Per groep van rond de 
twaalf deelnemers zijn er 
minimaal twee HA 
coaches, die toerusting 
hebben ontvangen op het 
gebied van voeding, bewe-

In beweging met Health Adventure
het team van health adventure heeft op 7 oktober van het algemeen kerkbestuur groen licht gekregen. 

er is in het afgelopen jaar o.a. een werkboek geschreven, een trainingsweekend georganiseerd en er is 

gestart met twee pilots in alphen a/d rijn en hengelo (ov.)  health adventure staat nu ter beschikking 

van de adventkerk in nederland.

weekend kost per coach 100 
euro. Mocht je niet aan een 
groep kunnen deelnemen, 
maar wel een financiële 
bijdrage willen geven, dan kun 
je lid worden van de ‘Vrienden 
van Health Adventure’ door 
een minimale bijdrage van 25 
euro te storten op bankreke-

ning 11 77 77 773, t.n.v. 
Kerk Zevende-dags Adven-
tisten te Huis ter Hiede, 
onder vermelding van 
Health Adventure. Je 
ontvangt het digitale 
Health Adventure Maga-
zine, met daarin allerlei 
interessante gezondheid-
stips en lekkere recepten. 
Uiteraard zal hier ook de 
meest recente informatie 
over de lopende groepen in 
te lezen zijn.

In de training van de 
coaches krijgt de inzet en 
betrokkenheid van de 
plaatselijke gemeente ook 
de nodige aandacht. Dit 
kan zich uiten in de vorm 
van:
•   Het organiseren van 

gezamenlijke activiteiten 
als kookworkshops, pick-
nicks of natuurwandelin-
gen, waardoor er onder-
linge contacten mogelijk 
worden.

•   Het financieel steunen 
van de coachtrainingen 
en van gemeenteleden 

ging en coaching. Het doel 
van het programma is 
samen dit avontuur te bele-
ven, waardoor bestaande 
relaties en vriendschappen 
zich verdiepen. 

Hoewel de Nederlandse 
unie en de Trans-Europese 
Divisie aanloopsubsidies 
hebben verleend, is het de 
bedoeling dat Health 
Adventure een zelfstandig 
draaiend programma 
wordt. Er zijn inkomsten 
nodig voor het onderhou-
den van de website, mate-
rialen en de trainingsweek-
enden. Een deelnemer aan 
Health Adventure 
betaalt 50 euro voor tien 
weken, waarvan de helft 
bestemd is voor de samen-
komsten, om zo de gezonde 
hapjes en drankjes te 
bekostigen. Een trainings-

Samen sporten trainingsweekend 
HA coaches, maart 2012
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door Rudy Dingjan

2013: de blijde hoop
de trans-europese divisie organiseert in 2013 het project ‘de blijde hoop’ (the great hope project), in 

navolging van de oproep van de wereldkerk om aandacht te vragen voor de 

grote strijd tussen goed en kwaad.

Aanvankelijk wilde men 
dat het boek De Grote Strijd 
van Ellen White huis aan 
huis verspreid werd, maar 
dat idee werd door de 
diverse Europese unies om 
verschillende redenen 
ontraden. In onze gesecula-
riseerde samenleving 
neemt het overgrote deel 
van de bevolking über-
haupt geen tijd meer voor 
het lezen van dikke boeken, 
laat staan van religieuze. 
Daarnaast speelt ook duur-
zaamheid een rol – Kun je 
het ecologisch verantwoor-
den miljoenen boeken te 
drukken, waarvan er moge-
lijk  99% ongelezen bij het 
oud papier zullen belan-
den? – en het feit dat je van 
dit boek, dat honderd jaar 
geleden voor het laatste 
herzien werd, niet kunt 
verwachten dat het recente 
actualiteiten van het 
wereldnieuws bevat.

sprankelend magazine

Daarom heeft de 
Trans-Europese Divi-
sie aan Clifford 
Goldstein – eindre-
dacteur van de 
sabbatschool bij de 
Generale Confe-
rentie en onder-
meer de schrijver 
van 1844 Bijbels 
verklaard – 
gevraagd een 
eigentijdse tekst 
over de grote 
strijd aan te leve-

ren. Deze is inmid-
dels gereed en wordt 
nu verwerkt in een 
sprankelend full color 
magazine van 64 
bladzijden. De 
Engelse titel wordt 
Escape.
Dit magazine zal tegen 
de zomer ook gereed 
zijn voor het Neder-
landse en Vlaamse taal-
gebied. Daarin zullen 
advertenties verschij-
nen voor het boek De 
grote strijd, het evangeli-
satieboek Ongelofelijk, 
met de daaraan gekop-
pelde website, en de 
ESDA-bijbelcursussen.
De Trans-Europese subsidi-
eert dit project aanzienlijk, 
zodat de productiekosten 
voor het Nederlandstalige 
Escape magazine laag zullen 
uitvallen. We hopen dan 
ook dat volgend najaar 

honderdduizenden magazi-
nes hun weg naar Neder-
landse en Vlaamse huis-
houdens zullen vinden. In 
2013 ligt de focus van de 
Nederlandse Unie hierop. 
Daarom zal Houvast 
volgend jaar niet verschij-
nen.  7

die deelnemen aan het 
Health Adventure. Even-
tueel kan de gemeente 
ook deelnemers met een 
bescheiden financiële 
draagkracht sponsoren.

•   Voorbede voor en 
aanmoediging van het 
plaatselijke Health 
Adventure team.  

Isis Dijkstra en Tabitha 
Dingjan kunnen in 
gemeenten, church plants 
en huisgroepen meer 
vertellen over het draaien 
van Health Adventure. 
Voor verdere informatie of 
het maken van een 
afspraak, mail naar heal-
thadventure@live.nl.
In het weekend van 1-3 
maart 2013 zal het eerstvol-
gende trainingsweekend 
voor coaches plaatsvinden. 
Wil je daaraan deelnemen, 
meld je dan snel aan. Er 
zijn maximaal 16 plekken 
beschikbaar.

3  Hartelijke groet van Isis en 

Tabitha 

5 Kookworkshop pilotgroep 
Alphen aan de Rijn, juni 2012
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Tadeusz Borowski was born in 1922 in Poland. Taken as a political prisoner by the Nazis at 21 years old, he was sent to Auschwitz, where he worked as a slave labourer. The ending of this story, however, was painfully and tragically ironic: though not facing the gas chambers, Tadeusz Borowski couldn’t face his own inner demons, and he committed suicide in 1951. 

He gassed himself. 

Borowski, a writer, recounted one chilling incident in the camp. He and other political pris-oners were playing soccer in a fi eld near where trainloads of Jews were brought for extermina-tion. One day, as a goalkeeper, he noticed that a transporter had arrived and unloaded thousands of people, who were assembled on the platform. He turned around and continued playing, only a few minutes later to look back and see the platform empty. 

In other words – between a few saves, maybe a few banana kicks and instep passes – thousands had been taken away and murdered. And the players, most not even paying attention, just continued their game!

GOD AND EVIL
in collision

‘We had been fi ghting for two years,’ he wrote, ‘and killing had become a daily activity. I felt no pity for anyone. My childhood had gone by without my knowing, and it seemed as if my heart had frozen.’

8  | E S C A P E  L I V E  W I T H  P U R P O S E
escapeFINAL.indd   8

11/5/2012   4:13:37 PM

It’s not that these men were necessarily bad; they were just, as we all are, hard-ened in the harshness and prevalence of evil. Who of us, while munching on breakfast, doesn’t calmly listen to, or watch on TV, or read about one tragedy after another without missing a bite? Wow, darling, the BBC says fi ve thousand children died from a cholera outbreak in Uganda last week. Please, pass the sugar, will you?
‘What were you doing,’ wrote Annie           Dillard, ‘on April 30, 1991, when a series of waves drowned 138,000 people? Where were you when you fi rst heard the astounding, heart-breaking news? Who told you? What, seriatim, were your sensations? Who did you tell? Do you weep? Did your anguish last days or weeks?’1   

Please! Most who even heard about it prob-ably felt more angst about their football team losing in the semi-fi nals than they did about the 138,000 drowned Bangladeshis.  
Ishmael Beah had been a child soldier dur-ing the civil war in his native Sierra Leone. At 13 years old, he was forced into the army to fi ght against rebel insurgents. For the next few years, this fun-loving child, who should have been in school, was doped up and trained to kill, which he did with great skill and dexterity. 

‘We had been fi ghting for two years,’ he wrote, ‘and killing had become a daily activity. I felt no pity for anyone. My childhood had gone by without my knowing, and it seemed as if my heart had frozen.’2 

But, at 16, Ishmael had been rescued by UNICEF and brought to a rehabilitation centre with other child soldiers in an attempt to get them off  drugs and re-integrated into society. This all sounded nice, except for one great problem: the well-meaning UNICEF staff  had put in the same rehabilitation centre those who had been child soldiers for the army with those who had been child soldiers for the rebels! 
 ‘It hadn’t crossed their minds,’ wrote Ishmael, ‘that a change of environment wouldn’t immediately make us normal boys; we were dangerous, and brainwashed to kill.’3 

Indeed, right there in the compound, some of these rebel child-soldiers attacked the army child soldiers with bayonets. Ishmael pulled out a smuggled grenade and threw it at them. A grenade. The MPs came running in to break up the fi ght; the kids knocked them down, grabbed their weapons, and began shooting at each other. 

What else would they have done? All that these kids knew was violence. This is what you had to do; this is how you survive. It was how the world, their world, worked.  

Of course, we’re not like the child soldiers of Sierra Leone. But we’re not that diff erent, either. We’re used to things that we shouldn’t be used to. We accept for granted things that we shouldn’t accept. And that’s because we get so acclimatised to our environment that even the harshest things don’t faze us, and we can be-come exceedingly insensitive to them. After he had a fellow communist’s wife executed, Stalin said to the distraught husband, ‘Don’t worry, Boris, we’ll get you another one.’

Author Philip Caputo – in his memoir about serving in Vietnam – wrote about his idealism in wanting to respond to John F. Kennedy’s famous phrase, ‘Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country.’ He thought he could do something for his country by serving in Vietnam.

He wrote: ‘In the patriotic fervor of the Ken-nedy years, we asked, “What can we do for the country?” and the country answered, “kill VC.” ’ 4  

We accept for granted things that we shouldn’t accept. And that’s 
because we get so acclimatised 
to our environment that even 
the harshest things don’t faze us, and we can become exceedingly 

insensitive to them.
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TWO MASTERS
AT WAR
We see it, we feel it, we 
experience it, not only in our own 

lives, but on a grander scale in 

world events themselves!

Are there reasons to 
hope? What are they 

and why should we 
believe in them?

h

IS THERE 
ANY HOPE 
FOR US?
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between right and 
wrong, good and bad?
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Gemeente enschede
erik loevering (27)

kezia switsma (55 )

Sabbat 6 oktober was een feestelijke dag voor de gemeente 
Enschede. Zij kreeg twee nieuwe leden: Erik Loevering door 
de doop en Kezia Switsma op de belijdenis van haar geloof. 
In een afwisselende dienst met veel muziek en voordrach-
ten hielden Kezia en Erik een ontroerend getuigenis van 
hun geloof.
Kezia heeft haar hele leven al in God geloofd en is op jeug-
dige leeftijd in Indonesië gedoopt. Door haar huwelijk met 
Ferry kwam zij in aanraking met zevende-dags adventisten. 
Tien jaar geleden verliet zij de Adventkerk en werd lid van 
een Pinkstergemeente. Door de pensionering van haar man 
kregen zij samen meer tijd om over het geloof te praten en 
besloot zij dit jaar dat zij samen met haar man door één 
kerkdeur wilde gaan. 
Erik groeide op in de Adventkerk, maar keerde in de puber-
teit de kerk en het geloof de rug toe. Na veel meegemaakt te 
hebben keerde hij enkele jaren geleden terug in de kerk. In 
zijn getuigenis dankte hij zijn ouders die altijd voor hem 
zijn blijven bidden en achter hem bleven staan.
Ds. Jacob Engelgeer hield een mooie preek over de rust in 
de Heer en doopte daarna Erik. 
Beide nieuwe leden werden hartelijk welkom geheten door 
de predikant, de ouderling, het hoofd van de diaconie en 
de jonge kerk. Zij ontvingen felicitaties, mooie boeken en 
prachtige bloemen. Daarna werd er gezellig nagepraat bij 
de koffie en zelfgebakken cake.

Gemeente deventer
mark pardijs (30)

Sabbat 20 oktober was een heugelijke dag voor de 
Adventkerk in Deventer. Op deze dag werden 
officieel Mark en Nathalie Pardijs-Booij (zie 
Advent 08/2012, blz.31) welkom geheten als 
broeder en zuster in onze kerk. Zij waren al een 
jaar lang regelmatige kerkbezoekers, maar namen 
alle tijd om te zoeken naar een gemeente die 
overeen zou komen met beider belevenis, alvo-
rens zich te binden. Mark was lid van een evange-
lische gemeente en daar al bijbels gedoopt. 
Nathalie woonde en werkt in Zwolle. Na hun 
trouwdag op 7 juli 2011 wonen beiden in Deven-
ter. Na veel gebeden en gedegen onderzoek beslo-
ten beiden om lid te worden van de Adventkerk 
Deventer. Voor Nathalie gold ‘slechts’ een over-
schrijving vanuit Zwolle. Mark maakte twee 
opeenvolgende keuzes: een overstap vanuit een 
andere protestants christelijke kerk naar de 
adventgemeente en – samen met zijn vrouw – de 
kerkkeuze voor Deventer. De eredienst op 20 
oktober werd dan ook in menig opzicht een ener-
verende belevenis. Beiden gaven bovendien aan 
zich op muzikaal gebied voor de gemeente 
Deventer in te zetten. Compleet met wederzijdse 
ouders werd het met recht een eredienst.
De dankbare gemeente Deventer wenst onze 
‘nieuwe’ broeder en zuster veel voorspoed en 
Gods rijke zegen.

Welkom in onze kerk26
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Welkom in onze kerk

Gemeente brugge
nadine van parijs (47)
     
Sabbat 15 september was voor Nadine een bijzon-
dere dag. Deze sabbat startte met een periodiek 
weerkomend gezamenlijk ontbijt, waaraan 28 perso-
nen deelnamen. De sfeer was blij en diep geestelijk 
gekleurd. Na deze maaltijd volgde de bediening van 
het geestelijk voedsel. De kerkzaal was gevuld met 
geloofsgenoten en vele vrienden die door hun 
aanwezigheid wilden delen in de vreugde van  
Nadine. Zij  verlangde sterk om gedoopt te worden 
en als zus in de grote adventfamilie haar geloof in en 
liefde voor Christus te belijden. 
Johan Delameillieure ging voor in de dienst, die 
besloten werd met een korte receptie, voorzien van 
smakelijk gebak dat door de Brugse zusters was 
gebakken.  7

Gemeente antwerpen
lilian nelson (33 )

ruben backeljau (13)

Lilian is een Surinaamse verpleegster die al een jaar-
tje in België woont, samen met haar echtgenoot 
Eddy en hun kinderen. 
Zij werd in haar thuisland als kind gedoopt in de 
Evangelische Broedergemeente, maar was blij om nu 

als volwassene zelf te kunnen kiezen voor de Heer, haar 
Verlosser. Door haar doop op sabbat 27 oktober volgde zij 
haar lieve Eddy die al eerder werd gedoopt. Lilian zingt graag. 
Haar lievelingslied “Nog voordat je bestond” begeleidde haar 
als het ware in de doop. 
Na Lilian was het de beurt aan de 13-jarige Ruben. Geboren 
en getogen in een adventgezin, woonde hij van kindsbeen af 
de kerkdiensten bij. Hij groeide uit tot een actief lid van de 
lokale AJ - verkennersgroep. Twee jaar geleden al was het zijn 
wens om gedoopt te worden. Nu was het zo ver. De jeugd-
groep zong het lied “Heel mijn leven wil ik U wijden” als een 
geloofsbelijdenis. 
Op verzoek van Ruben werd de plechtigheid afgesloten met 
het mooie “Agnus Dei”, gebracht door de lokale Paiseband en 
de kids.  7

Geloofsgroep anzegem
rebekka vanbrabant (18)

elenora vanbrabant (16)

Gent, 30 september. In het bijzijn van tientallen familieleden 
en geloofsgenoten, waaronder een vijftien Gentenaren en 
Kortrijkzanen, hebben de twee zussen hun geloof in de Heer 
beleden. 
Door hun doop zijn ze nu bovendien ook zusters in het 
geloof. Tweemaal familie dus.
Het doet een gelovig iemand altijd veel deugd jonge mensen 
te zien die uitkomen voor hun geloof en die dat bevestigen 
door de doop. 
Deze plechtigheid werd naar goede gewoonte omkaderd 
door gepaste  liederen en poëzie, en uiteraard bloemen! Ook 
aan Rebekka en Elenora wil Advent Gods rijke zegen 
toewensen. 7
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Extra Nieuws

De 850 Antilliaanse broe-
ders en zusters die bijeen 
waren gekomen, werden op 
verscheidene manieren 
aangemoedigd om ook 
buiten de ‘bekende en 
bestaande’ kaders te kijken 
naar God, onze relatie met 
God en hoe we zijn bood-
schap kunnen overdragen. 
Het gevarieeerde dagpro-
gramma werd ondersteund 
door een getalenteerd 
praiseteam en band, infor-
matieve presentaties en 
prachtige muzikale en 
gebarendans acts.
Tijdens de eredienst en 
vespers heeft dr. Miroslav 
Pujic, de Communicatiese-
cretaris van de TED, de 
overdenkingen verzorgd. 
Samen met zijn vertaler, 
Johnny Miguel, heeft hij de 
gemeente uitgedaagd om 
‘out of the box’ te kijken 
naar God en de wijze 
waarop wij hem aanbid-

het evangelisatieproces. 
Het is elke keer weer zeer 
bijzonder om te zien hoe de 
broeders en zusters van 
Antilliaanse komaf samen 
komen om de Heer te loven 
en de contacten weer aan te 
halen.
Dit jaar is er zowel binnen 
het commitee als onder de 
bezoekers de wens geuit om 
de formule van het 
programma te vernieuwen. 
Vrijwilligers zijn gezocht 
om het commitee te onder-
steunen in deze herformu-
lering. Tot nog toe hebben 
negen mensen uit verschei-
dene districten zich gemeld 
en er wordt binnenkort een 
vergadering belegd. We 
houden u op de hoogte en 
bidden voor Gods leiding 
in deze nieuwe stap in de 
bediening aan onze Antilli-
aanse broeders en zusters. 7

den. De presentaties van ds. 
Rudy Dingjan en dr. Dani-
elle Koning waren even 
onderbouwend. Tijdens 
haar presentatie heeft 
Danielle verteld hoe en 
waarom ze zich voorbereidt 
op het ‘out of the box’ 
missieplan naar Thailand. 
Velen zijn geïnspireerd 
door haar plannen en 
hebben kenbaar gemaakt 
haar op velerlei wijzen te 
willen ondersteunen. Ds. 
Dingjan heeft op zijn beurt 
de aanwezigen gevraagd 
om dieper na te denken 
over de mogelijkheden die 
er zijn om (na)zorg te 
bieden aan bezoekers en 
nieuw gedoopte 
leden. Van clip-
jes en de 
lunchtractatie 
tot aan de 
afsluiting van de 
dag was 
tot in 

de puntjes verzorgd. Ook 
de combinatie van het 

panel en de sketch, waar-
bij Caresse Mercalina de 
rol van een gemeentelid 
op zich nam die met 
haar vragen en frustra-

ties naar de 
ouderlingen 
stapte, sloeg 
goed aan. De 
algemene 

feedback 
van de 
bezoekers 
was dat ze 

door dit 
onderdeel, 
maar ook door 
de activiteit 
van Fabian 
Barromeo, 
aan het 
denken zijn 

gezet over hoe 
ze zelf staan in 

Antilliaanse rally
na een uitvoerige voorbereiding door een klein team is op 16 juni 

weer een antilliaanse rally gehouden in Zoetermeer. het thema 

was “don’t box me in”.
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Extra Nieuws

Vanaf 9.30 uur is iedereen 
welkom en om 10.00 uur 
gaan de deuren van de 
grote zaal open voor deze 
feestelijke dag, die draait 
rond het thema God 
vernieuwt. Het programma 
toont aan dat zowel in het 
verleden als in het heden, 
maar ook in de toekomst 
altijd vernieuwing plaats-
vindt waar God is.

kinderen en jeugd

De kinderen van 4 tot 12 
jaar volgen de hele dag een 
eigen programma. Kleuters 
van 4 en 5 jaar kunnen 
alleen deelnemen, als er 
voor hen begeleiding is van 
een hen bekende oudere. 
Gezichtsherkenning is voor 
deze leeftijdsgroep essen-
tieel. De plaatselijke 
kindersabbatscholen en 
jeugdgroepen werken ook 
mee aan het kinderpro-
gramma. De jongeren van 
13 t/m 26 jaar hebben ‘s 
middags een apart 
programma, waarin zij 
onomwonden al hun 
vragen kunnen stellen aan 
ds. Wilson. De dag eindigt 
rond 16.00 uur.

kostbaar

Iedere toogdag is kostbaar – 
in twee betekenissen.  In de 
eerste betekenis is iedere 
toogdag waardevol, omdat 
hij de enige gelegenheid is 
waarop alle leden en vrien-
den van adventgemeenten 

Benoeming Algemeen 
Kerkbestuur 
Uniecongres 2012

op het vijfjaarlijkse congres van 

afgevaardigden van het kerkge-

nootschap (gehouden op 28 okto-

ber, 4 en 11 november te scher-

penzeel) werd het volgende 

nieuwe algemeen kerkbestuur 

gekozen:

•   voorzitter

 ds. Wim Altink

•   algemeen secretaris

 ds. Tom de Bruin

•   penningmeester

 Istrahel Schorea

•   staffunctionaris vorming en 

toerusting

 ds. Jurriën den Hollander

•   staffunctionaris gemeentegroei

 ds. Rudy Dingjan

•   staffunctionaris jeugd

 ds. Hans Ponte

•   directeur van een stichting 

gelieerd aan de kerk

 Jeu Boelen

•   assessoren

 - ds. Guisele Berkel, Den Haag

 - ds. Bert Nab, Veldhoven

 -  prof. dr. Hans van Westrhenen, 

Bilthoven

 -  Frieda Souhuwat-Tomasoa, 

Capelle a/d IJssel

 - Juliette okyere, Amsterdam

 -  ir. Frensley Panneflek, Son en 

Breugel

 -  ir. Dick Mostert, Hengelo (o)

In de eerstvolgende Advent zal er 

meer informatie worden opgeno-

men over het verdere verloop van 

het uniecongres en de beleidsplan-

nen voor 2012 – 2017.

Ds. K.C. van Oossanen schreef een 

boeiend artikel met de titel “Hoe 

letterlijk moeten we de Bijbel nemen?” 

U kunt het lezen via de uniewebsite: 

www.adventist.nl/Ministry Publicaties

in Nederland samen 
kunnen komen voor 
aanbidding, ontmoeting en 
inspiratie. Toogdagen over-
bruggen afstanden, leeftij-
den en culturen. 
In de tweede betekenis kost 
iedere toogdag meer geld, 
omdat het aantal adventis-
ten in Nederland aanzien-
lijk groeit. Het vinden van 
een passende en betaalbare 
locatie wordt steeds lastiger 
en kostbaarder. 

toogdagfonds

Om het organiseren van 
toogdagen in de toekomst 
veilig te stellen, start de 

Nederlandse unie het Toog-
dagfonds. Op de komende 
toogdag kunt u dat fonds 
helpen opbouwen via een 
(eenmalige) bankmachti-
ging uit uw programma-
boekje. U kunt ook nu al 
helpen dit fonds te vullen, 
door uw bijdragen over te 
maken op banknummer 
11.77.77.773, t.n.v. Kerk 
Zevende-dags Adventisten, 
en vermeld daarbij dan 
‘Toogdagfonds’.
Alle gemeentebesturen 
hebben per brief een 
verzoek ontvangen om, 
naar gelang de grootte van 
hun gemeenten, God 
vernieuwt financieel moge-
lijk te maken. Vele vrijwilli-
gers treffen al voorbereidin-
gen om ervoor te zorgen 
dat alle programmaonder-
delen goed zullen verlopen. 
Het wordt dus weer een 
feest. Mis het niet!  7

toogdag 9 maart in Zwolle

God vernieuwt
de toogdag 2013 zal plaatsvinden op 9 maart in de ijsselhallen te 

Zwolle. op deze afwisselende ontmoetingsdag is de hoofdspreker 

ds. ted wilson, de voorzitter van onze wereldkerk.
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Extra Nieuws

sponsorkaarten en andere 
wenskaarten aan de man te 
brengen. Veel wandelaars 
maar ook eigen mensen 
lieten zich verleiden tot het 
eten van lekkere pannen-
koeken en broodjes met 
koosjere worst en zuurkool. 
Afgerond met een kopje 
koffie of een koele drank. 
De zon, de persoonlijke 
contacten, de “Paise Band” 
en de liederen zorgden voor 
een extra fijne ambiance. 
Het financieel eindresultaat 
van de actie was bij het 
schrijven van deze bijdrage 

van Advent nog niet 
bekend. Bekend is wel dat 
de hopelijk  vele honder-
den euro’s een welkome en 
nodige steun zijn voor dit 
ADRA noodhulpproject. 

Foto’s: Elie Melis

Gemeente Huizen
Na de eredienst op sabbat 27 oktober werden alle leden en bezoe-
kers een heerlijke Indonesische maaltijd aangeboden. De 
gemeente was vooral dankbaar en feestelijk gestemd vanwege de 
verschillende doopdiensten die in de maanden daarvoor hadden 
plaatsgevonden. Op bijgaande foto zijn alle dopelingen te zien 
op de eerste rij. Op de achtergrond ds. Wim Altink en Henk 
Koning.

Dankbaar voor wie zich jaar 
in jaar uit inzetten om dit 
feestelijk  parkgebeuren 
vorm te geven. Dankbaar 
ook ten overstaan van God 
die zowel jongelui als 
volwassen kerkleden blijft 
inspireren om een extra 
centje op een ludieke 
manier in te zamelen voor 
het humanitaire werk van 
ADRA. 
De opzet was ditmaal fond-
sen werven voor een nood-
hulpproject in NIGER, 
opgezet door ADRA Zwit-
serland in samenwerking 
met België, Frankrijk en 
Luxemburg. Dit ten 
behoeve van duizenden 

mensen die hun thuisland 
Mali zijn ontvlucht. Mili-
tair geweld met een fana-
tiek godsdienstige achter-
grond van tot de tanden 
gewapende milities, die in 
Libië hadden gevochten en 
die nu dank zij de meege-
nomen wapens duizenden, 
hoofdzakelijk christelijke, 
landgenoten in vele dorpen 
en steden de wijk deden 
nemen. Naar inderhaast 
opgetrokken tentenkam-
pen zonder water, voedsel, 
medische en sanitaire voor-
zieningen in Niger.
Op deze 30e septemberdag 
scheen de zon. Een extra 
reden om met een glimlach 

antwerpen

ADRA – Sponsordag
op 30 september werd voor de  22e opeenvolgend keer in antwer-

pen de adra – sponsordag gehouden in het mooie nachtegalen-

park! wanneer men weet dat dit evenement hoofdzakelijk een 

initiatief van jongelui is, kan men moeilijk anders dan grote ogen 

opzetten en heel dankbaar zijn. 
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door Roelie Huiting, DeventerAandacht voor

Toch vind ik steun en moed 
om door te gaan bij Psalm 
39:8: “Wat heb ik dan te 
verwachten, Heer? Mijn 
hoop is alleen op u geves-
tigd.”
Bij die God kan ik mijn 
verdriet en onzekerheid 
vertellen. Hij is mijn hulp, 
troost en toeverlaat. 
Maar zoiets laat je nooit los. 
Het is als een wond die 
telkens opnieuw open gaat. 
Dat doet heel veel pijn.
Tijdens een kerstpreek, 
enige jaren terug, wijst de 
predikant op een adverten-
tie van een moeder wiens 
zoon spoorloos is. Na die 
preek laat ik weten: “Ik ben 
die moeder…” En barst in 
tranen uit. Maar wat een 
zegen als er mensen zijn die 
voor je bidden. Om niet 
alleen te staan.
Toch komt telkens weer die 
pijnlijke gedachte: “Waar is 
hij?” Het doet me denken 
aan de verloren zoon 
(Lucas 15). Gelukkig staat al 
die jaren de gemeente naast 
mij in al mijn verdriet. Zij 
geeft mij kracht en moed 
om door te gaan.

Eind november 2006, 
dertien jaar verder, zoekt 
Raymond contact met ons. 
Op 3 december staat hij 
voor ons. Dat maakt diepe 
indruk. We zijn God hier 

intens dankbaar voor. 
Omarmingen volgen en we 
laten emoties de vrije loop. 
Eindelijk thuis (net als het 
boek van Henri Nouwen). 
Achter de horizon schuilt 
weer hoop. Wat een gebeds-
verhoring. Gebed is het 
machtigste wapen dat we 
hebben!

Na dit bezoek neemt hij 
regelmatig contact met ons 
op. Soms vertelt hij iets 
vertrouwelijks. Onze doch-

ter Anja fleurt helemaal op 
nu ze haar broer weer ziet. 
Heel langzaam groeit het 
contact met Raymond. Het 
zijn kleine juweeltjes na 
een donkere nacht. Hij 
krijgt intussen een vrien-
din. En op 24 februari 2008 
wordt hij gedoopt. Een 
indrukwekkende ervaring 
en een zeer bijzondere dag. 
Als we hem maanden later 
op zijn verjaardag willen 
bezoeken en vooraf een 
afspraak proberen te 
maken, ontdekken we dat 
het moeilijk is hem te berei-
ken. Twee dagen na zijn 
verjaardag wordt er gebeld 
uit de zorginstelling, waar 
hij verblijft. Of Raymond 
bij ons is… Opnieuw is hij 
uit ons leven verdwenen. 
Anja heeft daar, net als wij, 
veel verdriet van. Enige tijd 
hierna ontmoet zij een 

collega met wie zij in het 
huwelijksbootje stapt. Waar 
God een deur sluit, opent 
hij een venster. Maar 
Raymond weet niet dat zijn 
zuster getrouwd is. Hij is 
onbereikbaar.

Via een uitzending van de 
E.O. (Nederland zingt) in 
2011 kom ik onder de 
indruk van een getuigenis 
van een vrouw die zich 
door God in de steek gela-
ten voelt en weer tot het 
besef komt dat allen die 
vermoeid en belast zijn rust 
kunnen vinden bij God 
(Matteüs 11:28). Dit opent 
ook mijn ogen. God geeft 
ook mij rust. Onder zijn 
vleugels vind ik bescher-
ming (Psalm 91:1,2). 

Ik ben dankbaar dat ik alles 
in Gods handen mag 
leggen. Hij is de Vader die 
op de uitkijk staat, als 
Raymond als de verloren 
zoon thuiskomt. De 
hemelse Vader ziet zeker 
naar hem om.  7

Samenvatting van een getuigenis

onder uw vleugelen mag ik 
schuilen
op 5 augustus 1993 is een dag om nooit te vergeten. op deze dag 

verdwijnt onze zoon. er volgen dertien jaar van kwellende onzeker-

heid, verdriet en machteloosheid. boosheid soms. en talloze vragen. 

soms denk ik ten onder te gaan. 

“ IK BEN DANKBAAR 
DAT IK ALLES IN 
gods handen 
MAG LEGGEN”
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door Henk Koning

Gezien de veelheid aan doopdiensten benutten we deze keer 

de rubriek In Focus voor een mooi doopbericht uit de 

gemeente Huizen. 

Gemeente huizen

Zr. ingrid leginem sanches-martodrono (53)

Zr. niluh arini (30)

De gemeente Huizen, 
met Indonesische gasten 
uit Nederland  en Duit-
sland, was van 5-7 okto-
ber voor een retraite in 
Bergheim (Duitsland). 
Het werd een bijzonder 
weekend, omdat twee 
zusters door ds. Rob de 
Raad werden gedoopt. 
Ruim 80 deelnemers 
kijken terug op een 
gezegend weekend.
Ingrid is van Suri-

naamse afkomst. Haar ouders waren moslim. Een 
missionaris bracht haar ouders het evangelie, waarop zij 
besloten zichzelf en hun twee dochters te laten dopen. 
Ingrid bezocht tot haar 16e elke zondag de katholieke 
kerk. Een jaar later kwam zij naar Nederland. In 2011 
vertelde zij haar man dat zij graag naar de kerk wilde 
gaan. Een paar maanden daarna brachten pijnklachten 
haar in contact met Lily Sondakh, die haar massagebe-

Welkom in onze kerk

handelingen 
gaf. Tijdens de 
behandelingen 
praatten zij over 
het geloof. Lily 
heeft haar 
uitgenodigd op 
zaterdag met haar naar de kerk te gaan. Sindsdien komt 
zij naar de kerk, volgt bijbellessen en heeft besloten 
zich te laten dopen. 
Niluh komt uit Indonesië en is opgegroeid in een 
Hindoegezin op Bali. Als kind moest zij volgens het 
Hindoegeloof drie keer per dag bidden en aan allerlei 
religieuze ceremoniën deelnemen. Haar vader is een 
gerespecteerde man in de locale Hindoegeloofsgemeen-
schap, die geloofsgenoten met raad en daad bijstaat. 
Niluh heeft dus al een sterke geestelijke basis gevormd, 
waarop zij altijd vertrouwde. Ondanks de begeleiding 
van haar vader had God andere plannen voor haar. Dat 

bleek toen zij in Nederland 
kwam. Door een droom 
liet God haar zien dat 
alleen hij waarachtig God 
is en aanbidding waard is! 
Door bijbelles van br. 
Manalief en haar goede 
vriendin Antin Wilgehof 
heeft zij God beter leren 
kennen en besloten zich te 
laten dopen.  7
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