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belgisch-luxemburgse Federatie

Maart
16 Jongerendag - antwerpen

23 Feestelijke sabbat – st. Michiel college / brussel

april
13 adra souper  -  namur  (voorstel)

20 Jaarlijkse adra-dag – brussel   (i.s.m. gent)

20 vorming vrouwenpastoraat - Woluwe

26 - 1 algemene vergadering - Frans-belgische Unie

Mei
5 Federatiebestuur

11 adra -  Jaarlijkse offerande voor rampenhulp

nederlandse unie

Maart 
16 Jeugdleidersdag
 Info: www.adventist.nl of ajv@adventist.nl  

22-24 vrouwenweekend
 Info: www.adventist.nl of vrouwen@adventist.nl 

andere belangrijke data
6 apr Jeugdcongres

20 apr Kidzrally

21 apr Volleybaltoernooi

8-11 mei Camporee

6 juni Vrouwen districtsdagen 

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 wilsbeschik-

kingen) vraagt u naar dhr. I. Schorea of mail naar  

ischorea@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 voor aanleveren van kopij: 15 maart.

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 bijbel

20 diversen tam tam

22 Welkom

24 groeispurts

27 tot Ziens

28 extra nieuws

31 aandacht voor

32 in Focus / ad ventje

Verder in dit nummer

“ HET IS VAN 
CRUCIAAL BELANG 
DAT WE pasen 
gedenken en 
vieren”

pasen

De eerste keer dat ik Museum De Lakenhal in Leiden binnen-

trad, stond ik oog in oog met het meesterwerk van de 

schilder Lucas van Leyden (1494 – 1533). Dit schilde-

rij (in een drieluik) heeft als titel ‘Het Laatste 

Oordeel’. Onze dochter Saskia, toen ongeveer 6 jaar, 

stond aan de grond genageld en was overwel-

digd door wat ze zag. ’s Avonds kon ze niet in 

slaap komen, omdat de indringend weergege-

ven poel van vuur en ellende als lot van dege-

nen die ‘ter helle’ varen haar niet kon loslaten. 

Zij zag als het ware de duivelse geesten onder 

haar bed liggen. 

Een goed geschilderd tafereel vertelt meer dan 1.000 woorden 

en kan een ongelofelijke uitwerking hebben. Als een werk van 

schilderkunst je heel erg aanspreekt (in positieve zin), kan het 

je zelfs even boven het alledaagse uittillen. 

In mijn werkkamer hangt een poster, die een imposant werk 

van Matthias Grünewald weergeeft. Het gaat om de Opstan-

ding van Christus, als onderdeel van het Isenheimer Altaar. De 

opengebroken graftombe, de felle rode en oranje kleuren en 

bovenal de uitgestoken, zegenende handen geven de kijker de 

indruk dat Christus zelf aanwezig is. 

We hebben zulke voorstellingen nodig. 

Het is van cruciaal belang dat we Pasen gedenken en vieren.

wim altink

Inhoud Van de voorzitter

16 Op bezoek bij

 andré amsen

4 Geloven, denken, doen
 pasen in de openbaring
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Geloven, denken, doen

WE LEVEN NAAR PASEN TOE. OM ONS HEEN KOMT DE NATUUR TOT LEVEN. 

EN GOD OPENT ONZE OGEN VOOR HET NIEUWE LEVEN IN CHRISTUS JEZUS. 

NIEMAND HEEFT ZO DIEP NAGEDACHT OVER PASEN ALS JOHANNES. HIJ 

SCHREEF: ‘DAAR IS HET LAM VAN GOD, DAT DE ZONDE VAN DE WERELD 

WEGNEEMT’ (JOHANNES 3:29). ALLEEN BIJ HEM VINDEN WE DRIE KEER DE 

UITDRUKKING ‘EN HET PASCHA DER JODEN WAS NABIJ’ (JOHANNES 2:13 NBG). 

een laM 
opent de 
deuren

pasen in de 
openbaring
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lleen hij verhaalt over de reiniging van de 

tempel met Pasen (Johannes 2). Alleen hij 

geeft aan dat Jezus wist dat hij voor Pasen 

zou sterven (13:1). 

En wat vinden we in het boek de Openba-

ring van Johannes? Daar wordt nog meer 

over Pasen gesproken. Er zijn drie uittochten geweest. 

Eerst de uittocht uit Egypte. Daarna de uittocht uit 

Babylon. Maar er is nog een derde uittocht: de uittocht 

uit het geestelijk Babylon. Deze derde uittocht staat in 

het boek de Openbaring van Johannes. De Farao 

verhardde zijn hart. Dat doen de mensen in de eindtijd 

ook. Johannes schrijft: ‘Zij bekeerden zich niet van hun 

verleden’. Dan vallen de zeven plagen. Maar het water 

kan in bloed veranderen. Kwaadaardige gezwellen 

kunnen komen. De zon kan verhit zijn. Maar de mensen 

bekeren zich niet. Ze bekeerden zich niet in Egypte. Ze 

bekeren zich niet in de eindtijd. 

Maar dan ziet Johannes een groep mensen. Ze lopen 

tussen de plagen door. En de plagen hebben geen vat 

A

door Henk van Rijn

op hen. Aan het hoofd van de groep staat een lam. Want dankzij 

het verlossende werk van dat lam is er een derde en laatste 

uittocht mogelijk. Een laatste uittocht uit het geestelijk Egypte. 

Een laatste uittocht uit het geestelijk Babylon. Een laatste uittocht 

uit de zonde. Daar gaat het om met Pasen. Daar gaat het om in 

het boek de Openbaring. Het is Johannes geweest die ons dat zo 

boeiend heeft uitgebeeld. In het boek Openbaring staan de 

gekochten en verzegelden veilig. Ze staan veilig voor de storm die 

aan de wederkomst voorafgaat. 

het lam wordt gekroond   Waarom staan ze veilig? 

Johannes zegt in Openbaring 14 vers 1: “Toen zag ik dit: het lam 

stond op de Sion, en bij het lam waren honderdvierenveertig-

duizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun 

voorhoofd hadden.” En als ze daar staan kunnen de stormen 

woeden, maar hun zal geen haar gekrenkt worden. Daarna wordt 

het lied van Mozes gezongen. We blijven dus in de Paasstijl. En 

dan volgt de eindstrijd. De eindstrijd tussen het lam en het beest. 

Het beest doet net of hij de baas is. Zijn dodelijke wond geneest. 

En de hele wereld gaat hem met verbazing achterna. 

1 lam gods van de gebroeders Jan en hubert van eyck.
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Maar de kroning van het beest loopt op een fiasco uit. Voor 

hemzelf en zijn volgelingen. Maar gelukkig staat de kroning 

van het Lam er tegenover. Want alleen het lam oordeelt in 

gerechtigheid. In Openbaring 5 wordt ons deze kroning 

geschilderd. God de Vader houdt een boek in zijn hand. Dit 

boek heet: het boek van het leven. Maar het wordt ook het 

boek van het lam genoemd, want door Golgota kunnen zij 

die in dit boek geschreven staan blijven leven. Maar in dat 

boek staat nog meer. Het bevat de hele geschiedenis van 

de mensheid. En dan stelt een sterke engel een vraag: ‘Wie 

komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te 

openen?’ Of ‘Wie is waardig het boek te openen?’ (NBG) Er 

volgt een doodse stilte. Niemand heeft er recht toe. En dan 

staat er: ‘Johannes weende zeer! (NBG)’

Maar dan treedt er een lam naar voren. Een lam met een 

snedelitteken. Een lam dat kosjer is geslacht. Het betreedt 

statig de trappen van de troon. De spanning stijgt. Je kunt 

de stilte horen. Zullen de lijfwachten het lam tegenhouden? 

Gods lijfwachten laten hem door, want hij is de messias. 

Alleen hem komt het toe het boek te openen.

pasen heft de vloek op   Pasen is in Christus en 

alleen in hem vervuld. Wie het anders leert, deelt in de 

vloek. De vloek van Pasen. Kies vandaag wie je dienen wilt. 

Het beest of het lam. De overlevering vertelt ons iets meer 

over het verdere leven van Johannes. Hij zou naar Efeze 

verhuisd zijn na de dood en opstanding van Jezus. Daar zou 

hij ook begraven liggen. Er woonden in Efeze in die tijd veel 

rijke en invloedrijke joden. 

Zij zagen Jezus niet als de 

messias. Maar er woonden 

in Efeze ook christenjoden. 

Ze werden vervolgd en de 

deuren van de synagoge 

waren voor hen gesloten. 

Bij de joodse feesten 

werden ze geweerd, dus 

ook bij het joodse 

Paasfeest. 

Sommige christenjoden 

konden de sociale druk van 

familie en vrienden niet 

weerstaan. Ze twijfelden. 

Ze hinkten op twee gedach-

ten. Ze aten van twee walle-

tjes. Ze verschenen op het 

joodse Pascha, maar in het 

geheim waren ze ook chris-

ten. Maar de apostel Johan-

nes keurde dit af. Hij wilde 

op dit punt van geen 

compromis weten. Evenals 

Jozua zei hij: ‘Jullie moeten een keuze maken. Je kunt alleen maar voor 

of tegen Jezus zijn.’

de heer wordt gastheer   Dan wordt de oude apostel 

Johannes ter wille van zijn overtuiging verbannen naar Palermo. Daar 

zaten vooral de rijke invloedrijke joden achter. Ik beweer niet dat 

christenen beter zijn dan joden. Christenen waren toen ook zulke 

lieverdjes niet. Duidelijk is wel dat christenen het in die dagen hard te 

verduren hadden. De oude apostel Johannes schreef vanuit zijn 

verbanningsoord brieven aan de zeven gemeenten van klein Azië 

(Openbaring 2 en 3). 

In die brieven spreekt hij over het aanzitten met Jezus. Het aanzitten 

met hem aan de maaltijd als hij komt op de wolken. Hoe moet dat in 

hun oren geklonken hebben? Alle belangrijke gildefeesten waren voor 

hun taboe. Ze waren nergens meer welkom. Hoe moet dat bij hen 

overgekomen zijn? Zelfs bij het belangrijkste joodse feest, het Pascha, 

werden ze geweerd. Hoe moet dat zijn ontvangen door mensen die 

uit het sociale leven gesloten werden? En dat, omdat ze christen 

geworden waren. Maar de Heer zegt tegen zijn getrouwen: ‘Wees er 

niet verdrietig over.’ Als ik terugkom zal ik een maaltijd aanrichten. 

Geloven, denken, doen

“ die deur die 
Johannes Zag 
openstaan IN DE 
HEMELSE TEMPEL 
STAAT OOK VOOR 
ONS OPEN”
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Een maaltijd 

waarbij alle 

maaltijden in 

het niet zinken. 

Zelf zal ik jullie 

gastheer zijn. 

We zullen dat zo 

vaak herhalen 

als je maar wilt. 

En nu mag de 

apostel Johan-

nes als verte-

genwoordiger 

van dat kleine 

groepje uitge-

stotenen die Jezus erkennen als het Paaslam opklimmen 

naar de hemel. Daar aangekomen ziet hij een stad met een 

tempel, Gods paleis. Als hij dit gebouw nadert, ziet hij hoe 

zich langzaam één van de tempelpoorten opent. Hem 

wordt de toegang niet geweigerd. Daar hadden veel joden 

niet op gerekend. Hoe kan een volgeling van Jezus nu 

toegang krijgen tot de heilige tempel? 

Johannes in de hemelse tempel   Toen na 

de apostolische tijd de relatie tussen joden en christenen 

verslechterde waren christenen  niet altijd meer welkom in 

de synagoge. Waarom zouden ze dan wel toegelaten 

worden in de hemelse tempel? Nu neemt Jezus Johannes, 

een christen uit de joden, mee naar de tempel in de hemel. 

Die tempel gaat voor hem open. En wat ziet hij als hij 

binnengaat? Hij ziet het lam Jezus Christus. Als er enige 

twijfel in het hart van Johannes was geweest over Jezus als 

de messias, dan was die twijfel nu voorgoed verdwenen. 

Jezus is de ware messias. Hij is het lam dat geslacht werd. 

Maar hij ziet nog meer in de hemelse tempel. Hij ziet 24 oudsten, die 

op 24 tronen zitten. Dit was een bekend beeld voor elke jood, want het 

Oude Testament maakt duidelijk dat de aardse tempel 24 verschil-

lende priesterklassen kende. Aan het hoofd van elke klasse stond een 

overpriester en samen vormden ze de tempelraad, ook wel de Hoge 

Raad genoemd. Zo vertelt het boek Handelingen ons hoe Jezus’ leerlin-

gen voor de Hoge Raad gesleept werden. En hoe Paulus door de Hoge 

Raad uitgestuurd werd om christenen in Damascus te doden.

Van die aardse tempelraad hadden de christenen niet veel goeds te 

verwachten. Christus zelf werd door deze raad tot de kruisdood 

veroordeeld. Maar in de hemelse tempel ziet Johannes Jezus staan. En 

hij staat te midden van zijn 24 

oudsten en zij loven en prijzen 

zijn naam. Ze loven en prijzen de 

Jezus die christenen willen 

volgen. Wat een bemoediging 

moeten deze visioenen gebracht 

hebben aan de mensen die 

vervolgd werden om hun geloof 

in Jezus. 

Nu mag Johannes evenals de 

profeten opklimmen naar de 

hemelse tempel en daar de raads-

besluiten van God vernemen. 

Johannes, een volgeling van Jezus 

van Nazaret, treedt in de rij van 

de profeten. 

een uitnodigende 
open deur   Die deur die 

Johannes zag openstaan in de 

hemelse tempel staat ook voor 

ons open. We mogen tezamen 

met Johannes binnengaan. Het boek Openbaring zegt eigenlijk: ‘Houd 

goede moet! U staat er niet alleen voor. Het Paaslam wijst u de weg. De 

laatste uittocht is al begonnen. Het einddoel is in zicht.’

Als u ontmoedigd bent geraakt en op het punt staat het geloof op te 

geven, bedenk dan dat Jezus zijn leven voor u heeft gegeven en u wil 

bemoedigen, zoals hij de gelovigen uit de eerste eeuw bemoedigd heeft. 

Onze tijd begint, wat het geloof betreft, steeds meer op die eerste eeuw 

te lijken. De meeste mensen weten niet meer precies waar het over gaat 

met Pasen. De verhalen uit de Bijbel zijn geen gemeengoed meer. En 

omdat de kennis van Gods Woord verloren gaat, neemt de verwarring 

toe. Waar vroeger in de boekwinkel ‘theologie’ of ‘godsdienst’ stond, staat 

nu ‘esoterie’. Dat is ook de wereld van de paragnosten, helderzienden en 

kruidendokters. 

Mag Gods Geest ons helpen de juiste geloofskoers te varen in deze tijd 

van verwarring en de juiste keuze te maken en het lam te volgen. Zo 

kunnen ook wij delen in de zegen van Pasen. 

Inspirerende paasdagen gewenst!   7

“ ALS IK TERUG KOM ZAL 
IK EEN MAALTIJD 
AANRICHTEN. EEN 
MAALTIJD WAARBIJ ALLE 
MAALTIJDEN IN HET 
NIET ZINKEN. ZelF Zal 
ik Jullie gastheer 
ZiJn”
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Nieuws

Jaïr in (kerst)actie voor 
DAVOR
Net als vorig jaar wilde Jaïr de Jager uit Alphen D.C. 
(beginnende adventgemeente) ook dit jaar iets extra’s 
doen voor de kinderen in Roemenië. Hij verkocht kerst-
kaarten aan familie en vrienden. 
Op deze manier heeft Jaïr 31 euro opgebracht voor stich-
ting DAVOR. Hij overhandigde in de dienst op sabbat 5 
januari de envelop met inhoud aan Mary Daniëls, 
bestuurslid van stichting DAVOR. Namens de kids in 
Roemenië: Bedankt Jaïr voor deze goede actie! www.
davor.nl

gemeente enkhuizen

Wat de toekomst brengen 
moge...?
edith garms-oppedijk en Miranda Jellema-broekhuis schrijven: “40… 

de bijbel strooit kwistig met dit getal. na 40 dagen, weken of jaren 

verandert er iets. in 2012 vierden we dat de gemeente enkhuizen 40 

jaar bestaat! aan de wieg van onze gemeente stond br. wim norg. in 

de beginjaren vormde enkhuizen samen met alkmaar en den helder 

één gemeente. een aantal jaren later werden we zelfstandig. er 

waren toen veel kinderen in de sabbatschool. nu is er helaas geen 

jeugd meer en is enkhuizen een seniorengemeente geworden. 

In de 40 jaar van ons 
bestaan zijn we altijd klein 
geweest. Veel mensen w.o. 
predikanten komen graag 
naar Enkhuizen, want het 
is er zo gezellig en gemoe-
delijk. Deze kwalificatie 
duidt onmiskenbaar op het 
derde uur: dan zitten we in 
een kring, kijken niet op de 
klok behalve op die van de 
parkeermeter en dan is het 
gezellig. Dan hebben we 
contact met elkaar. Wat 
onze gemeente nog meer 
kenmerkt is de geest van 
vrijheid: men is toegewijd, 
ruimdenkend en die ruimte 
is er vooral voor de ander.

We hebben ons jubileum in 
twee delen gevierd. In 
september bezochten we de 
Broeker Veiling, waarin we 
allen mochten bieden op 
verse groenten en fruit, 

waarna een rondvaart 
volgde op een open schuit 
tussen duizenden eilandjes 
waarop gewassen groeien 
en vogels schuilen. Het was 
boeiend alles te bekijken en 
te bedenken hoe het leven 
daar vroeger was. Tijdens 
een speciale dienst op 13 
oktober hebben we samen 
met onze pastoraal werker 
Miranda Jellema-Broekhuis 
in zang, in woord, in film, 
in dankwoorden en in 
gebed stilgestaan, dat God 

al die jaren met ons is 
geweest en dat ook in de 
toekomst zal zijn. 
We zijn heel dankbaar dat 
we dat mooie getal van 40 
nu ook aan ons bestaan 
kunnen verbinden. Na 40, 
u weet het: verandering… 
wat de toekomst brengen 
moge? Maar we blijven als 
gemeente, hoe kort of hoe 
lang we nog zullen bestaan, 
maar zeker individueel hem 
verwachten.”  7
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door Henk Koning

Relatie verrijkingsweekend
van vrijdag 11 tot en met 13 januari vond er op oud Zandbergen 

speciaal voor koppels een inspirerend relatie verrijkingsweekend 

plaats. Zie hieronder het verslag van nicole sauvillers uit de 

gemeente antwerpen.

“Op 11 januari trok ik met 
hoge verwachtingen én 
echtgenoot naar het relatie 
verrijkingsweekend dat het 
gezinspastoraat van de 
Nederlandse Unie voor de 
tweede keer organiseerde in 
het vormingscentrum. We 
hadden er geen idee van 
wat op het programma 
stond, behalve dat we 
vooraf een temperamen-

tentest moesten invullen. 
En dat onze antwoorden – 
en dus temperamenten – 
hemelsbreed uiteen lagen. 
Of dat nu een goed of 
slecht teken was . . .? 
Tijdens de eerste avond 
zette John Sanches de 
oorsprong van conflicten 
en de factoren die conflict-
management beïnvloeden 
in een bijbels kader. Van 

Genesis (3:1-13) tot Open-
baring (12:7-9, 12) werden 
we geconfronteerd met 
disharmonie en conflict, 
met verzoening en herstel. 
De avond werd afgesloten 
met de toelichting bij de 
temperamententest. En 

gelukkig bleken er geen 
‘foute’ combinaties te 
bestaan, wel specifieke 
manieren van conflictma-
nagement bij de combina-
ties van temperamententy-
pes. Oef! 
Zaterdag volgden we 
verschillende workshops en 
maakten we tijdens een 
verfrissende wandeling op 
het prachtige domein nader 
kennis met de andere deel-
nemers. In totaal namen 21 
koppels, waaronder 3 uit 
België, deel aan dit week-
end. Inspirerende ervarin-
gen werden gedeeld en 
contactgegevens uitgewis-
seld. 
De laatste dag was er geen 
sprake van rustig ‘uitbol-
len’. John Sanches gaf een 
boeiend betoog over diepte 
evangelisatie van het huwe-
lijk. Aan de hand van Efezi-
ers 3: 14-21 leerden we dat 
het huwelijk tot volle bloei 
komt als het gegrondvest 
en geworteld is in de liefde 
van God. Als afsluiter 
volgde een aangrijpende 
eredienst met de hernieu-
wing van onze huwelijksbe-
loften. En als kers op de 
taart kregen we het heug-
lijke nieuws dat in novem-
ber een vervolgprogramma 
voorzien is. Wij kijken er al 
naar uit!”  7

achtste vrienden voor vredenoord Festival succesvol

Op zondag 18 november 
vond alweer voor de 8e keer 
het Vrienden voor Vreden-
oord Festival plaats. Een 
zeer afwisselend muzikaal 
programma werd door 
kinderen aangeboden aan 
de bewoners van Vreden-
oord. Zoals Wouter van 8, 
die de bewoners aan het 
zingen kreeg door een 
sinterklaasliedje te spelen 
op zijn gitaar. De oudste 

deelnemer van 17 jaar 
vormde met zijn zus een 
duo op piano en viool. Het 
concert werd afgesloten 
met een stuk, gespeeld door 
het VVVF-orkest. Een 
geweldige afsluiting.
Naast het concert vindt er 
ook altijd een markt plaats 
in de hal van Vredenoord, 
waar een leuk presentje 
voor sinterklaas of kerst 
gekocht kan worden. Ook 

daar zat de sfeer er goed in 
met het accordeonspel van 
Farida. Menig bewoner 
werd ten dans gevraagd, 
het was gezellig en sfeervol.
De opbrengst van deze 
markt bedroeg 422,21 euro 
en komt ten goede aan 
stichting Davor, die een 
kindertehuis in Roemenië 
ondersteunt. 
(www.davor.nl)
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Nieuws

nieuwe voorzitter belgisch-luxemburgse 
Federatie
ds. reinder bruinsma kan vanaf begin april echt met emeritaat gaan dat hij bijna twee jaar geleden 

onderbrak om het voorzitterschap van de Federatie van adventkerken in belgië en het luxemburg op te 

nemen. op 10 februari hebben de afgevaardigden van de diverse gemeenten hun voorzitter uitgewuifd 

en een nieuwe voorzitter voorgedragen. het is een jongere collega van de uittredende interim voorzitter: 

ds. Jeroen tuinstra. Jean geeroms spreekt met hem:

Oprecht hartelijk welkom, 
Jeroen. Je familienaam 
verwijst naar het noorden van 
Nederland.  Waar ben jij gebo-
ren ? Uit welk nest kom jij?
Ik zag het levenslicht in 
Hattem, een kleine provin-
ciestad, in een adventis-
tisch gezin. Ondertussen al 
de derde generatie. Mijn 
opa, broeder Tap, was 
predikant. De neef van 
mijn moeder was eveneens 
predikant, broeder Lijken-
dijk, net als een directe neef 
van mij, Geert Tap. Ik heb 
nog één gehuwde broer, die 
twee schatten van kinderen 
heeft. 

 Is er iets uit je kinder- of 
tienertijd dat jou als het ware 
getekend heeft met betrekking 
tot je studiekeuze?

pastorale roeping steeds 
meer vorm.

Wat heb jij na je verblijf in 
Yap gedaan? Tot wat heeft jou 
dat geleid?
Ik ben toen gaan studeren 
aan het Newbold College in 
Engeland en werd er gecon-
fronteerd met een ander 
geloofsbeeld dan ik gewend 
was in Nederland. Af en toe 
twijfelde ik aan mijn 
roeping, maar uiteindelijk 
bleek dat gezond te werken. 
Ik beleefde er een heerlijke 
en gezegende ervaring, 
omdat ik hierdoor een 
duidelijke visie kreeg van 
wat een kerk is en hoort te 
zijn. 

Je keerde na het behalen van 
je bachelor in “Pastoral 

Ik heb een gelukkige jeugd 
gekend. Mijn kindersabbat-
schoolleider, Gosse 
Huizinga, heeft mij altijd 
aangemoedigd iets te doen 
met theologie. Op dat 
moment wilde ik dat ooit 
wel eens doen als hobby, 
maar ik was vooral gericht 
op het behalen van een 
einddiploma als accoun-
tant. Dit is langzaam veran-
derd, o.a. omdat ik mij niet 
kon voorstellen dag aan 
dag bezig te zijn met cijfers 
en balansen. Ik ben toen 
voor één jaar als vrijwilliger 
naar het eiland Yap gegaan. 
Het maakt deel uit van 
Micronesië, een eilanden-
groep gelegen in de Stille 
Oceaan. Ik heb er les gege-
ven op een Adventschool. 
Tijdens dat jaar kreeg mijn 

Studies” en je master in “Reli-
gion” terug naar Nederland. 
Waar heb je toen de hand aan 
de ploeg kunnen slaan? Met 
welk resultaat? 
In 2000 werd ik geplaatst 
als proponent predikant in 
Dordrecht en Rotterdam-
Zuid. In deze laatstge-
noemde gemeente was een 
complete vernieuwing 
gaande op het vlak van de 
eredienst en evangelisatie. 
Dat bracht heel veel moois 
met af en toe de nodige 
spanningen. Dankzij mijn 
mentor Henk van der 
Kamp heb ik daar veel 
geleerd. Iedere aanwezige 
in de kerk zit daar met een 
bedoeling, dus niet door 
toeval. God wilde haar of 
hem daar hebben, en de 
rol van de predikant is 
meewerken en niet tegen-
werken. De verleiding is 
soms groot om bepaalde 
mensen niet in je 
gemeente te willen. Ze zijn 
lastig en roddelen veel, of 
maken het leven van 
andere kerkleden zuur. 
Mijn mentor leerde mij 
hoe belangrijk vrede en 
recht zijn in een gemeen-
schap. In Dordrecht was 
een heel leuke en hechte 
jeugdgroep. Het was 
bijzonder fijn daar deel 
van te mogen zijn. Mijn 
eerste kampervaring als 
jonge predikant was met 
deze jongelui van Dord-
recht. Het werd een kamp 
met hindernissen: 
barslecht weer en alles 
letterlijk doorweekt. Een 
start in mineur…met, 
gelukkig,  een formidabele 
groep. Ik vergeet die twee 
stagejaren niet!
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door Jean Geeroms

Je staat nu voor een nieuwe 
opdracht. Heb je al enig zicht 
op wat het voorzitterschap 
van de Federatie van de 
Adventkerken in België en 
Luxemburg inhoudt?  
Ik weet alvast dat dit een 
enorme uitdaging én 
opdracht is. België en 
Luxemburg zijn kleine 
landen met een eerder 
kleine adventistische 

aanwezigheid. Die uitda-
ging en opdracht gelden 
evenwel voor zowat heel 
Europa, zeker het Noorden 
van ons continent. Ik wil 
mij inzetten om te helpen 
aantonen hoe evident onze 
geloofsovertuiging is en om 
haar toegankelijk te maken 
voor de nieuwe generaties. 
We moeten leren luisteren 
naar de jongeren, bruggen 
slaan tussen de generaties 
en ze helpen hun weg te 
vinden in de maatschappij 
waarin wij met zijn allen 
leven. 

Welke middelen onder andere 
zou je willen aanwenden om 
dit resultaat te realiseren?
Ik heb enkele voorstellen. 
Internet wordt een niet te 
vermijden communicatie-
middel, maar het is echt 

Zij hebben wellicht gemaakt 
dat men je vroeg om het 
jeugdwerk te behartigen. Hoe 
lang heb jij dit m.i. uiterst 
belangrijk departement geleid; 
wat hebben die jaren je 
geleerd? 
In november 2002 ben ik 
gevraagd om dit te doen in 
de Nederlandse Unie. Ik 
was toen 26 jaar oud. Het 
was best een diepe leer-
curve! Ik had me net een 
beetje eigengemaakt wat 
het predikambt inhield, en 
ik mocht me eensklaps 
bezighouden met het 
landelijke jeugdwerk… Ik 
heb dat tien jaar gedaan 
naar beste vermogen. Vorig 
jaar heb ik aangegeven dat 
iemand anders het stokje 
mocht overnemen. Ik 
erken echter met dank-
baarheid dat het tien 
bijzondere jaren zijn 
geweest die mij heel veel 
hebben bijgebracht. Kinde-
ren en jongeren zijn 
menselijkerwijs de levens-
ader van de kerk. Ze staan 

niet het enige. De lokale 
gemeente moet een plaats 
worden en dit ook blijven 
waar men thuiskomt. Waar 
men welkom is. Om dat te 
bereiken moet ieder 
beschikbaar middel worden 
gebruikt.
De plaatselijke gemeente 
moet dus gesteund en 
uitgerust worden. We 
horen een nieuwe geestdrift 
te leren opbrengen in onze 
gemeenten. Ikzelf zal een 
extra inspanning van circa 
twee jaar opbrengen om  
behoorlijk Frans te leren 
spreken, naast het Engels, 
het Duits en het Neder-
lands dat ik nu al beheers.

Heb je nog een laatste woord 
of wens voor iedere persoon 
die dit interview zal lezen?   
Ik heb jullie steun nodig. Ik 
ben nog jong en ken of 
begrijp niet alles. Heb dus 
wat geduld met mij, want 
ik wil samen met u allen 
grootse en Godvererende 
momenten beleven!  7

nog met beide benen in de 
wereld en weten hoe die 
werkt. Als je hen weet te 
binden aan en enthousiast 
kunt maken voor de 
gemeente, dan kan je 
iedereen bij de kerk betrek-
ken en ze daar houden. Ik 
heb een bescheiden 
bijdrage mogen leveren 
aan het “Church of Refuge 
Project” van de Trans-Euro-

pese Divisie. In dat project 
gaat het juist over hoe je 
als kerk of gemeente weer 
heel bewust en integer met 
je jongeren kunt omgaan.

“ DE LOKALE 
GEMEENTE MOET 
EEN PLAATS WORDEN  
WAAR MEN THUIS-
KOMT”
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Nieuws uit de Wereldkerk

Voor het studiejaar 2012-
2013 werden 10% meer 
studenten ingeschreven 
dan in het voorafgaande 
academische jaar. Verder 
woont ook een veel groter 
percentage van de studen-
ten nu op de ‘campus’. Dat 
versterkt het gemeen-
schapsleven, maar is ook 
een extra financiële injec-
tie.
In de afgelopen twee jaar is 
veel gedaan om de accom-
modatie van Newbold te 
moderniseren. Recentelijk 
is een stap gezet in het 
proces om Newbold op een 
andere, duidelijker manier 
op de kaart te zetten. De 
officiële naam van het 
instituut is voortaan 
simpelweg Newbold – 

Newbold College verfrist 
imago
de instelling voor hoger onderwijs van de trans-europese divisie, 

gevestigd in bracknell (uk), ten westen van londen, is druk bezig 

om uit een diep dal omhoog te klimmen. de directeur, dr. philip 

brown, doet er met zijn staf alles aan om het aantal studenten te 

doen groeien. dat is noodzakelijk wil het instituut in zijn huidige 

vorm kunnen overleven. de eerste resultaten zijn positief.

College of Higher Educa-
tion. Tegelijkertijd is een 
nieuw logo ingevoerd en is 
een nieuwe website (www.
ndewbold.ac.uk) beschik-
baar gekomen.  Deze opfris-
sing van het visuele imago 
van Newbold onderstreept 
dat het divisie-instituut 
alles uit de kast haalt om de 
toekomst sterker en met 
nieuw elan tegemoet te 
gaan.
Newbold is een instituut 
met een aantal studierich-
tingen, waarvan theologie 
een van de belangrijkste is. 
Ook de adventistische 
predikanten van de 
Adventkerk in Nederland 
ontvangen er hun oplei-
ding.  7

doorbraak bij archieven 
ellen white
de “ellen g. white estate” is de instelling die de literaire erfenis 

van ellen g. white beheert. de hoofdvestiging ervan is te vinden in 

de kelder-etage van het hoofdkantoor van de adventkerk in silver 

spring (Md), vlakbij de amerikaanse hoofdstad washington.

In dit archief bevinden zich 
ruim 8.300 manuscripten 
(in totaal meer dan 50.000 
getypte bladzijden) van de 
hand van Ellen White.
In de loop van de geschie-
denis is er veel kritiek 
geweest op het feit dat een 
(weliswaar steeds kleiner) 
deel van deze manuscripten 
niet voor publicatie was 
vrijgegeven. De beheerders 
meenden dat er brieven en 
andere documenten waren 
die niet zonder meer met 
het publiek konden te 
worden gedeeld – in ieder 
geval niet zonder informa-
tie over de context waarin 
een en ander werd geschre-
ven. Dit voedde geruchten 

dat er uitspraken van Ellen 
White zouden zijn die, bij 
publicatie, de kerk in verle-
genheid konden brengen 
en dat de kerkelijke leiding 
daarom publicatie wilde 
voorkomen.
Om voor eens en altijd een 
einde te maken aan derge-
lijke geluiden is nu besloten 
alle documenten digitaal 
beschikbaar te stellen. Dat 
proces zal voor juli 2015 
zijn voltooid. Het is opmer-
kelijk dat het dan precies 
honderd jaar geleden is dat 
Ellen White overleed. De 
kerk zal in 2015 op diverse 
manieren aan dit feit 
aandacht besteden.  7
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door Reinder Bruinsma

Morris l. venden 
overleden

Morris L. Venden, een 
bekende adventistische 
predikant en schrijver, is 
op 10 februari op tachtig-
jarige leeftijd overleden, 
na een jarenlange strijd 
tegen een tamelijk zeld-
zame vorm van demen-
tie. Venden heeft tijdens 
zijn leven een aantal 
prominente advent-
gemeenten als ‘senior 
pastor’ gediend, maar 
was ook wereldwijd een 

graag geziene gastspreker. Hij schreef meer 
dan dertig boeken, waarvan vele in diverse 
talen werden vertaald. Morris was enigszins 
omstreden, zowel aan de ‘linker’ zijde als aan 
de ‘rechter’ zijde van de kerk – wat misschien 
tot de conclusie moet leiden dat hij zich theo-
logisch ergens ‘in het midden’ bevond. Hij 
hamerde steeds weer op het gevaar van wetti-
cisme en op onze absolute afhankelijkheid 
van Gods genade.  7

Adventistische 
bewakers
Het zal velen wellicht bevreemden dat er ook 
in het hoofdkantoor van de Generale Confe-
rentie enkele bewakers rondlopen die het 
recht hebben om een (verborgen) wapen te 
dragen. Helaas is het een realiteit dat een 
dergelijke vorm van beveiliging noodzakelijk 
is. Ook bij de belangrijke kerkelijke instituten 
heeft het aspect van veiligheid inmiddels een 
steeds hogere prioriteit gekregen – met name 
ook na recente massamoorden bij academi-
sche instellingen. Recentelijk heeft de adven-
tistische Oakwood University het recht 
gekregen om een eigen politiecorps op te 
richten.  7

new York hoort  adventboodschap

Bijzondere inzegening van 
vrouwelijke predikant
op 16 februari werd in de gemeente sligo (een van de grootste adventgemeen-

ten in de stad washington)  een vrouwelijke predikant ingezegend. de mogelijk-

heid om vrouwelijke predikanten in te zegenen werd vorig jaar opengesteld 

toen o.a. de columbia union (waaronder de gemeente sligo ressorteert) besloot 

voortaan bij het inzegenen van predikanten geen onderscheid meer tussen 

mannen en vrouwen toe te passen.

De voorbereidingen voor een 
grootscheepse evangelisatieactie 
in New York City zijn in volle 
gang.  In deze stad, met bijna 20 
miljoen inwoners, zullen onge-
veer 400 acties worden gehouden. 
Honderden gemeenten en 
duizenden kerkleden zullen daar-
bij zijn betrokken. Een van deze 
evangelisatieacties zal worden 
geleid door ds. Wilson, de voor-
zitter van de Generale Conferen-
tie. Deze zal plaatsvinden in een 
van de adventgemeenten in 
Manhattan, waar Wilson ooit zijn 
stage deed toen hij zijn loopbaan 
als predikant begon. Inmiddels 
zijn op veel plaatsen in ‘groter’ 
New York toerustingbijeenkom-
sten gehouden om de gemeente-

Het bijzondere van de inzegening 
van Josephine Benton is het feit 
dat zij inmiddels 87 jaar oud is. 
Zij wordt echter beschouwd als 
een pionier die zich een groot 
deel van haar leven ervoor heeft 
ingezet om de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen te promoten 
en men ziet het als niet meer als 
billijk dan dat zij nu ook zelf het 
resultaat ervan ervaart.
Tijdens haar loopbaan was Josep-
hine jarenlang deel van de pasto-
rale staf van de gemeente Sligo. 
Later gaf zij leiding aan het pasto-

leden te motiveren zich achter dit 
belangrijke initiatief te scharen.
De activiteiten in New York 
vormen de ‘aftrap’ voor een 
wereldwijde nadruk op evangeli-
satie in de 650 grootste steden in 
onze wereld, gedurende de 
komende drie jaren.  7

rale team van een andere 
gemeente en had zij de geestelijke 
zorg over een woonoord voor 
bejaarden. Ds. Benton was ooit 
ook de eerste ingezegende vrou-
welijke ouderling in Adventkerk 
in de VS. Haar inzegening tot 
predikant is in zekere zin een 
symbolische daad, maar daarom 
niet minder betekenisvol. Het 
geeft te denken dat deze begaafde 
en toegewijde vrouw zo lang op 
dit teken van de erkenning van 
haar roeping heeft moeten wach-
ten.  7
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Extra Nieuws

Predikantenplaatsen
na het uniecongres van 2012 moest het algemeen kerkbestuur tot 

een aantal overplaatsingen van predikanten besluiten. de taakstellin-

gen vanaf 1 maart ziet u in de tabel hiernaast afgedrukt.

Davor Verjaardagkalender 
Sponsoractie
in samenwerking met de vereniging dare2care van het kinderhuis 

in cornatel, roemenië, is een fraaie verjaardagskalender in vier 

uitvoeringen vervaardigd. keuze uit bloemen, bamboe, blaadjes 

en gele lijnen. 

Voor de gemeenten Ede, 
Zutphen, Amsterdam-
Zuidoost (na 1 september), 
Huizen (na 1 september), 
en Amsterdam-Ghana, 
wordt nog een oplossing 
gezocht. 

veranderingen van  

uniefuncties

Ten aanzien van uniefunc-
ties is het volgende beslo-
ten: Bert Nab is gevraagd 
om een deel van zijn tijd 
aan Rentmeesterschap te 
besteden. Daarnaast is 

In deze kalender zijn mooie 
foto’s van de kinderen bij 
hun geboortedatum 
geplaatst, zodat u eventueel 
de jarige een felicitatie 
vanuit Nederland kunt 
sturen. Stelt u zich zo’n 
glunderend gezichtje eens 
voor bij de ontvangst hier-
van.
Natuurlijk kunt u de 
verjaardagen van familie en 
vrienden hierop noteren.
Bij een eenmalige donatie 
van 20 euro ontvangt u een 
gratis kalender. Sponsoring 
via een incasso-opdracht 

Rudy Dingjan per 1 maart 40% 
in dienst van de Belgisch-
Luxemburgse Federatie. 
Jurriën den Hollander neemt 
Gemeenterevitalisatie van 
Rudy Dingjan over en blijft 
daarnaast verantwoordelijk 
voor Ministerial Association 
en toerusting van ouderlin-
gen/diakenen/sprekers.
Joanne Balk is verantwoor-
delijk geworden voor alle 
publicaties, het sabbatschool-
materiaal, de ESDA en het 
servicecentrum.  7

voor minimaa 10 euro per 
maand of 100 euro per jaar 
geeft recht op twee gratis 
kalenders naar keuze.
Bestel deze kalenders en 
steun de kinderen via de 
stichting Davor, opdat ook 
zij een gelukkige jeugd 
hebben in een tehuis waar 
zorg en aandacht voor hen 
is. Nu en in de toekomst.
Voor verdere info zie de 
nieuwsbrief op www.davor.
nl of stuur een mailtje naar 
tineke@davor.nl of bel 
Tineke Jellema 06 5199 
5537.  7

predikant gemeenten

Martin altink Gouda, X-preszo, Dordrecht

Jan rokus belder Leeuwarden, Zwolle, Assen

guisele berkel Den Haag, Leiden

Miranda broekhuis Leeuwarden, Enkhuizen

paul daniels Zeeland, Terneuzen, Schiedam

lex van dijk Utrecht, Huis ter Heide, Uniek

silbert elizabeth Tilburg, Gorinchem, Amsterdam 
Bon Notisia 

Jacob engelgeer Almelo, Deventer, Enschede

cherrel Francisca Alivio Delft en Unie (Antillean 
Ministry)

Jane Froma-taylor Haarlem, Vredenoord

elise happe-
heikoop

Arnhem, Doetinchem, Nijmegen

henk van der kamp Lelystad (tot 1 juli)

enrico karg Almere,  
vanaf 1 juli: Lelystad,  
vanaf 1 oktober: Amersfoort

duco kerssen Rotterdam Zuid (1 februari),
Zoetermeer (1 mei)

Jan koeweiden Amersfoort (tot 1 oktober)

henk koning Harderwijk, Unie (Advent)

bert nab Eindhoven, Heerlen, Unie 
(Rentmeesterschap)

dwight van 
ommeren

Rotterdam-Noord, Breda, 
Zoetermeer
tot 1 september: Amsterdam 
Zuidoost

rob de raad Apeldoorn, Meppel, 
tot 1 september Huizen

thijs de reus Emmen, Groningen, Hoogeveen, 
Winschoten,
Vanaf 1/9 mentor van Tom Meijer in 
zelfde regio

stennett ross Rotterdam-Crooswijk/RISDAC, 
Spijkenisse, Het Kompas

ton steens Hilversum

Wim Wiersema Amsterdam Zuid, Het Middelpunt, 
Alkmaar, Haarlem, Enkhuizen, vanaf 
1 april begeleider Suzanne Portela 
(pastoraal werker voor 
Portugeessprekenden)
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Anders dan Edwin van den Berg uit Deventer denk 
ik, dat de wetgever de juiste prioriteit stelt: Onze 
samenleving heeft regels en normen die vrijwel 
geheel zijn ontstaan vanuit de christelijke traditie. 
Vrijheden zijn daarin zwaar bevochten en – terecht – 
in grondwetten vastgelegd. Vrijheid van godsdienst 
en vrijheid van meningsuiting zijn voor ons christe-
nen essentieel om ons geloof te kunnen uitoefenen. 
Iedere beperking van deze vrijheid is op voorhand 
verdacht. Zelfs het verbod op Godslastering. 
De wet biedt in het algemeen geen bescherming 
tegen belediging. Het is nu eenmaal niet uit te slui-
ten dat ik een mening heb (en wil uiten) die voor u 
beledigend is. 
Als vrije christenen hebben landen in NW Europa 
zich gastvrij opgesteld voor mensen in nood. Verge-
leken met 50 jaar geleden, leven we daardoor in een 
samenleving waarin er een veranderde mix is van 
mensen die geloven, die niets geloven of die iets 
anders geloven (een andere God, of een andere spiri-
tuele bron). Zij zijn allemaal vrij om dit te verkondi-
gen en daarnaar te leven. Al deze uitingen van 
geloof (of ontbreken van geloof) kunnen voor een 
ander beledigend zijn. 
De meeste christenen zijn allang gewend geraakt aan 
blasfemie. Soms in de vorm van onschuldige grapjes 
(“Staat een man bij de hemelpoort...”), maar soms 
ook zeer vilein. Maar sommige gelovigen vinden in 
elke belediging grond voor heftige reacties in de 
vorm van bedreigingen en geweld. Als ze daarop 
worden aangesproken, snoeren zij hun tegenstanders 
de mond met het verbod op Godslastering. 
Dat geldt ook wanneer ze worden aangesproken op 
situaties waarbij de godsdienstvrijheid  wordt 
misbruikt om de vrijheid van bepaalde groepen in te 

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)

perken. Denk aan onderdrukking en misbruik van vrouwen, 
discriminatie van homo’s en geweld tegen humoristen. Zo 
beperkt het verbod op Godslastering de mogelijkheid 
misstanden aan te pakken. 
Kerken en religies hebben een slechte reputatie, waar het gaat 
om bescherming van zwakken en minderheden. In veel 
landen worden vrouwen, christenen en minderheden stelsel-
matig vernederd, onderdrukt, gemarteld en gedood, vrijwel 
altijd onder verwijzing naar de heersende religie. Ook in de 
christelijke historie is er veel om je voor te schamen. Denk 
aan inquisitie, heksenvervolging, slavernij, jodenvervolging 
en kindermisbruik. 
Wie moet de wetgever nu beschermen? Degene die beledigd 
wordt door de vrije uiting van godsdienst of mening? Of 
degene die vanwege de uiting van zijn mening wordt 
bedreigd en mishandeld met een geloof als rechtvaardiging? 
Ik kies nadrukkelijk voor de laatste. 
Wij zijn vrij om mensen die God beledigen te mijden. Ik denk 
dat God zelf wel tegen een stootje kan en onze bescherming 
van zijn Naam niet nodig heeft. En ik ben ervan overtuigd dat 
ons geloof sterk genoeg is om niet te wankelen wanneer ande-
ren het beledigen. Ik juich een wetgever toe, die de vrijheid 
van meningsuiting tot het uiterste verdedigt en daarmee 
mensen, die worden onderdrukt uit naam van een geloof, een 
steuntje in de rug geeft. 

3 Markus Mandemaker, Ouderkerk aan den IJssel

reactie redactie
Het is boeiend te zien dat twee adventgelovigen op valide gronden anders 

tegen deze materie aankijken. Het is waar dat helaas het recht op gods-

dienstvrijheid door sommige gelovigen is misbruikt door andere minderheden 

te schofferen en/of uit te sluiten. Laten we hopen en bidden dat er nog lang 

vrijheid van meningsuiting en geloof mag bestaan in ons land.

Interactief

Godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting
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N
Zomer 2012  Begin 2008 (Advent 1, 2008) laat André optekenen: 

‘Het was niet mijn insteek om carrière te maken. Wel om bij de kerk te 

werken.’ In de zomer van 2012 eindigt de kerkelijke carrière abrupt als 

uniepenningmeester en per 1 maart 2013 werkt André ook niet meer 

voor de kerk, maar is op zoek naar ander werk. Wat ging er volgens jou 

fout? 

Terugkijkend heeft André twijfels of er vanaf het begin onvoorwaar-

delijke bestuurlijke steun was in zijn nieuwe functie. Hij heeft nog 

steeds de indruk dat er met een paar indringende gesprekken en een 

goede opleiding/begeleiding oplossingen gevonden hadden kunnen 

worden. Ook geeft hij aan dat hij achteraf gezien niet alle gegeven 

signalen door medebestuurders heeft (h)erkend. Daarnaast begrijpt 

hij ook zelf fouten gemaakt te hebben.

Hij benadrukt echter dat zijn ontheffing van zijn functie als penning-

meester “niets te maken heeft met frauduleus handelen, verduiste-

ring of een greep uit de kas. Al die jaren zijn er externe controles van 

de General Conference Auditing Service op de boekhouding geweest 

en op de financiële transacties van de unie. Voor het jaar 2012 is daar-

naast ook een Nederlands accountantskantoor benaderd.” De formele 

redenen van het voormalig Algemeen Kerkbestuur om hem voor het 

congres van zijn functie als penningmeester te ontheffen is tweele-

dig: het onvoldoende zicht hebben op het beheer van de financiën en 

iet vertrouwd met de kerkelijke cultuur, poli-

tiek en praxis begint André in 2005 enthousi-

ast aan zijn taak als boekhouder voor de 

kerk. Vrij snel daarna (op het uniecongres 

van 2007) wordt hij door de afgevaardigden 

benoemd tot uniepenningmeester. Hij heeft 

zichzelf in een eerder interview omschreven als ‘punctu-

eel, leergierig en openstaand voor mensen’ (Advent 5, 

2010). Als ik hem nu vraag wat hij het leukst in zijn taak-

stelling vond, geeft hij aan dat dat het werken met 

medewerkers op kantoor, lokale penningmeesters en 

medegelovigen in het land was. Hij genoot ervan om te 

zien dat een lokaal initiatief vaak kon worden aange-

vuld met (financiële) middelen van het landelijk kantoor 

en vervolgens in de lokale gemeente weer enthousi-

asme genereerde. Mooie plannen moeten tenslotte op 

de basis en in de praktijk worden uitgevoerd. 

Ook het internationale karakter van de kerk en de jaar-

lijkse ontmoeting met collega’s van andere unies en 

financieel deskundigen van de Trans-Europese Divisie 

vond André inspirerend. Daar haalde hij energie en 

passie uit. 

OP EEN ZEER ZONNIGE DAG, DIE GEVOELENS OPROEPT VAN EEN NADE-

RENDE LENTE, ONTMOET IK ANDRé AMSEN. HOEWEL ANDRé BLIJ IS DAT 

DIT INTERVIEW PLAATSVINDT, WORDT HET GEEN ZONNIG GESPREK. 

ANDRé HEEFT EEN TRAUMATISCH JAAR ACHTER DE RUG EN KIJKT DAAR 

MET ZEER GEMENGDE GEVOELENS OP TERUG.

Het einde van een  kerkelijke carrière, 
    het begin van...
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door Henk Koning

Het einde van een  kerkelijke carrière, 
    het begin van...

3   andré aMsen wordt in 1977 in amsterdam geboren en is in een christelijk gezin opgevoed. na de middelbare school volgt 
hij een opleiding Mbo en boekhouden. hij is daarna werkzaam als verkoper/boekhouder in de autobranche.  op 2 oktober 2004 
wordt hij door ds. Wim altink in de noordzee gedoopt. in het voorjaar van 2005 begint hij als boekhouder op de nederlandse 
Unie. hij trouwt op 12 juli 2007 met annemarie bakker uit de adventgemeente leiden. later dat jaar wordt hij op het uniecon-
gres benoemd tot penningmeester van de nederlandse Unie. door een besluit van het voormalig algemeen kerkbestuur is hij 
dat niet meer per 1 juni 2012. Zijn hobby’s: (snelle) auto’s, Formule 1, lezen, puzzelen en hardlopen. hij hoopt in 2014 zijn eerste 
marathon te lopen en woont met zijn vrouw in amersfoort.
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delicate processen 

rond personeel.” 

Daarnaast vindt hij 

het van belang dat 

de kerk altijd in 

gesprek blijft en het 

begrip ‘hoor en 

wederhoor’ toepast. Dat heeft hij sterk gemist, maar dat zou een duidelijk 

beginsel moeten zijn van alle bedrijfsvoering.

god, geloof en gebed  In het najaar 2012 schreef André in 

Advent een mooi artikel over het bidden. Dat gebeurde in een voor hem 

moeilijke periode. Heeft het geloof en je gebed steun gegeven in deze 

moeilijke periode? André antwoordt eerlijk dat dit wel eens lastig was/is. 

“Soms klinkt het zo goedkoop als iemand, die iets aan de situatie zou 

kunnen veranderen, zegt voor je te bidden en het toch onveranderd blijft. 

Natuurlijk raakt het me wel als een onafhankelijk persoon zoiets zegt.” 

Zelf weet André zeker dat hij alle vertrouwen kan hebben in God. Hij 

geeft aan dat hij dat soms niet gevoelsmatig ervaart en het, net zoals de 

pas afgetreden paus Benedictus zei, lijkt alsof God stil is. André begrijpt 

dat het echter meer is dan gevoel en dat hij op grond van zijn geloof mag 

weten dat hij volledig kan vertrouwen op God. Maar ook hiervoor is tijd 

en groei nodig. 

toekomst  Een van je hobby’s is hardlopen. Je droomt mogelijk van 

een mooie tijd bij een marathon in 2014. Heb je nog andere dromen? “De 

passie en het enthousiasme lijken nu weggezogen. Maar ik moet leren 

onderscheid te maken tussen kerkelijke structuren en de kerkorganisatie 

aan de ene kant en het geloofsleven en de idealen van de gemeente en 

kerkgangers aan de andere kant. Maar ook dan blijft staan dat ieder 

mens – ook een gelovige – kan falen, maar op God kun je altijd 

vertrouwen!”

“Heel toepasselijk in dit verband: in mijn hal thuis hangt de bijbeltekst 

Spreuken 3 vers 5b: ‘Vertrouw op de Here met uw ganse hart!’”  7

het hem bieden van bescherming tijdens het uniecongres 

voor lastige vragen van congresgangers. 

André ging naar eigen zeggen ‘apathisch’ met deze situatie 

om. Hij wist zich geen houding te geven en hoopte op 

onverwachte steun. Hij betreurt het dat er ondanks alle 

correspondentie, gesprekken en overleg geen adequate 

oplossing is gevonden.

afstand en andere taken  Inmiddels is André 

begonnen met solliciteren. In februari heeft hij de nog 

openstaande vakantiedagen 

opgesoupeerd. Dat betekent dat hij 

sinds februari niet meer op kantoor 

komt. Hij heeft het gevoel dat deze 

fysieke afstand ook nodig was om 

mentale afstand te kunnen opbouwen 

en om daarmee weer een nieuw begin 

te kunnen maken. Er is een 

outplacement traject gestart, waarin 

een coach deze fase begeleidt. André 

weet echter dat er in deze tijd van 

crisis geen garanties bestaan. 

Wel heeft hij de huidige uniepenning-

meester laten weten dat hij bereid is 

vragen te beantwoorden en waar het kan support te 

bieden. Al is het alleen maar om bepaalde valkuilen te 

kunnen voorkomen. 

Mocht werk nog lang uitblijven dan zal hij serieus op zoek 

gaan naar vrijwilligerstaken in zijn woonplaats Amersfoort. 

Op dit moment biedt hij zorg aan zijn ouders en zet hij zich 

met een groep vrijwilligers in voor de financiële verslagge-

ving van het huidige Adventist Frontier Missions-project in 

Thailand.

lessen  Hoe ga je met deze situatie om en kunnen we 

hier met elkaar lessen uit trekken? Natuurlijk doet dit je 

zelfvertrouwen geen goed. Ook je vertrouwen in je 

medemens loopt een flinke deuk op. “Ik zal er op den duur 

wel uitkomen”, zegt André, “maar dit heeft wel tijd nodig”. 

Voor de kerk als organisatie is het volgens André vooral 

belangrijk bepaalde procedures en protocollen die voort 

zouden moeten komen uit personeelsbeleid vast te leggen 

en vooraf ook duidelijke verwachtingen uit te spreken en 

verantwoordelijkheden onder de aandacht te brengen. 

Vooral na een uniecongres, zeker bij een geheel nieuwe 

staf, zie je volgens André dat het ‘collectieve geheugen’ 

verdwenen is. Juist dan is het cruciaal dat procedures 

vastliggen.

“Ook zou de kerk vaker functioneringsgesprekken moeten 

laten plaatsvinden, ook met functionarissen en eventueel 

feedback zoeken (zowel intern als extern) bij lastige en 

“ ik Zal er op den 
dUUr Wel UitkoMen, 
Maar dit heeFt wel 
tiJd nodig”
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Kunst in de Kerk

‘hart van steen’
Dan zal ik hen eensgezind maken en hun een 

nieuwe geest geven! Ik zal hun versteende hart uit 

hun lichaam halen en hun er een levend hart voor 

in de plaats geven. Dan zullen ze mijn wetten 

gehoorzamen en mijn regels in acht nemen.

Ezechiël 11:19-20, NBV

Het Kruis

Wie sleept zich daar door de straat

Met op zijn rug een kruis

geslagen, bespot, vernederd

en door het volk verguist.

getekend door een moeilijk leven

gaat deze veroordeelde man.

als een dier voortgedreven

totdat hij echt niet meer kan.

heel even is er mededogen

bij een romeins soldaat.

Zijn kruis wordt hem afgenomen

gelegd op iemand die daar staat.

Ze brengen hem naar golgota

veroordeeld tot de dood

niemand kon hem aanklagen

het onrecht is zeer groot.

daar stierf onze verlosser

voor de zonden van ons tesaam

en het was onontkoombaar

iets waar ik mij voor schaam.

Maar de dood kon hem niet houden

Mijn heer is waarlijk opgestaan!

door zijn lijden mogen we juichend

straks de hemel binnen gaan.

kijk niet wanhopig om je heen

Maar zie op naar de opgestane heer

hij draagt je door dit leven

en komt heel spoedig weer!

Anita den Boer-Kosmeier

2013

door Douwe Boerma

God zal ons een nieuwe geest geven. Hoe vaak worden we 
niet in beslag genomen door gebeurtenissen zoals teleurstel-
ling in een broeder of zuster, ziekte, verlies van een dierbare, 
actuele gebeurtenissen, zoals crisis, kortingen, ontslag en 
andere materiële zaken. 
Als er vroeger iets ergs gebeurde in onze omgeving (het dorp 
waar ik woonde) werd er vaak gezegd: ‘Daar word ik koud 
van’ of ‘het wordt koud om het hart’. 
Als het u, door wat voor omstandigheden ook, koud of kil om 
uw hart wordt, houd dan de bemoediging voor ogen dat ons 
koude versteende hart vernieuwd kan worden door een 
levend warm hart.    7

Materiaal

staal, glas, steen 

+ lamp

Jaartal

1999

afmetingen

80 cm hoog, 70 

cm breed, 35 cm 

diep
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Kids, scouts en jongeren

Investeren in de toekomst!
inspirerend, gezellig, super, vernieuwend, actief, leerzaam, geweldig! 

dit zijn een aantal kreten waarmee de hoofden van de kindersabbat-

school hun trainingsweekend beoordeelden. vijfenveertig kindersab-

batschoolleiders uit twintig verschillende gemeenten waren van 8 

t/m 10 december naar oud Zandbergen gekomen om nieuwe ideeën 

voor hun kindersabbatschool op te doen. 

door Madelon Comvalius

Het afwisselende programma 
bood de aanwezigen verschil-
lende workshops; zoals mime, 

zang, knutselen, fotoverha-
len en creatief met bloe-
men. Tijdens de workshop 
gebed leerden de kindersab-
batschoolleiding verschil-
lende gebedsvormen voor 
kinderen. In de tijdelijk 
gecreëerde winkel konden 
christelijke knutselwerkjes 
worden aangeschaft.
Daarnaast is ook stilgestaan 

bij onder andere Kids in 
Discipleship en een Veilige 
Kerk. Clair Sanches vertelde 
over Messy Church, een 
evangelisatieproject waar-
mee je op een laagdrempe-
lige manier gezinnen 
buiten de kerk bereikt.

Madelon Comvalius kijkt 
terug op een geslaagd weekend 
en is zeer dankbaar dat er in de 
kerk zoveel mensen tijd willen 
investeren in de kinderen. 
Wellicht de belangrijkste taak 
in de kerk, de kinderen zijn 
tenslotte onze toekomst!  7
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Egyptereis gaat 
door. Wilt u toch nog 
mee?
de werkgroep senioren organiseert dit jaar een 

reis naar west-egypte, met o.a. een piramidebe-

zoek, een meerdaagse cruise op de nijl, een 

bezoek aan de bibliotheek van alexandrië, en 

het tempelcomplex van karnak.

Er zijn nu al meer dan twintig deelnemers 
en de reis gaat door! De reis vindt plaats 
van 28 april t/m 9 mei en bedraagt 1.499 
euro. Hij is volledig verzorgd (alle maaltij-
den, fooien, visum, eigen bus en excursies, 
ook naar Abu simbel, inbegrepen). Wilt u 
ook nog mee, laat dat dan z.s.m. aan Irene 
Sedney weten (06 – 23059120 / irene_
egypte2013@yahoo.nl)  Zij stuurt u dan de 
formulieren en voorwaarden en gaat in 
overleg met Drietour om te zien of er nog 
plaats is in het vliegtuig. Groepsgrootte 30 
deelnemers.  Deelname dus nu op 
aanvraag.  Als u reisleider Hans Ponte, die 
eind februari nog ter plekke in Egypte is 
geweest,  iets wilt vragen kan dat via 06 – 
83 701 747 hansponte55@gmail.com.
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Bijbels 
dagboek
een kwestie van kiezen

door Reinder Bruinsma

na lange tijd is er in de adventkerk 

in nederland weer een nieuw 

bijbels dagboek verschenen. het 

boek voert je in de loop van een 

jaar door de hele bijbel heen! Met dagelijkse leessuggesties, 

waardoor je de bijbel in een jaar helemaal kunt lezen. Met elke 

dag een inspirerende meditatie aan de hand van het tekst-

gedeelte dat voor die dag in het leesrooster staat. een fantasti-

sche gids voor jezelf, maar ook een prima cadeau voor anderen.

Stevig gebonden boek met leeslint, 376 blz.

1500



Welkom in onze kerk

Gemeente groningen en 
winschoten
vonchi Martes (35)

Jaap penninga (66)

In de Adventkerk van Groningen was het op sabbat 
27 oktober feest voor twee gemeenten. In een geza-
menlijke doopdienst van Groningen en Winschoten 
werden twee mensen aan de gemeente toegevoegd: 
zr. Vonchi Martes werd lid van de gemeente Gronin-
gen en br. Jaap Penninga van de gemeente Winscho-
ten.
Ds. Thijs de Reus bepaalde de dopelingen en de 
gemeente bij de gelijkenis van de verloren zoon. 
Vooral voor Vonchi is dat een verhaal dat past bij 
haar ervaringen in het leven. Ooit gaf zij als achtja-
rig meisje haar hart al aan Jezus. Net als de verloren 
zoon verliet zij het huis van de vader, maar nu is zij 
daarin teruggekeerd. Met elkaar zijn wij daar heel 
erg blij om.

Het levensverhaal van br. Jaap Penninga is heel 
anders. Hij kent de Adventkerk al heel lang, want 
zijn vrouw is daarvan al jaren lid. Hij bezoekt zelf 
ook al geruime tijd trouw de diensten. Naar aanlei-
ding van het zien van de film ‘De Schepping’ voelde 
br. Penninga de stem van God om nu ook de laatste 
stap te zetten en zich te laten dopen.  7

Gemeente Zoetermeer
rené alexander honsbeek (46)

Op sabbat 15 december beleefde de gemeente 
Zoetermeer in de Adventkerk van Den Haag een 
doopfeest met prachtige zang en muziek. Door zijn 
doop gaf René Alexander aan Jezus Christus te 
willen volgen. Na de doophandeling door ds. 
Dwight van Ommeren werd René opgenomen als lid 
van de gemeente Zoetermeer. Ds. Duco Kerssen 
stond in zijn overdenking, getiteld ‘Welkom thuis’, 
stil bij het verhaal van de verloren zoon uit Lucas 
15. Hij belichtte dat zowel de weggelopen zoon, als 
de zoon die achtergebleven was, een liefdevolle 
Vader hebben, die ze altijd thuis welkom heet. De 
titel ‘Welkom Thuis’ was van toepassing op René’s 
ervaring, omdat hij jarenlang een trouwe cursist is 
geweest van ESDA en sommige lessen zelfs driemaal 
succesvol heeft doorlopen. Na een warm welkom 
door de aanwezigen voelde René zich ook echt thuis 
in de gemeente Zoetermeer. Er werd na de dienst in 
een gezellige sfeer nog nagesproken onder het genot 
van een natje en een droogje.  7

Gemeente almelo
Marianne van der wurp (50) 

Johan prinsen (71)

Op vrijdagavond 8 februari was er feest in de 
gemeente Almelo: Marianne van der Wurp en Johan 
Prinsen lieten in het openbaar weten Jezus te willen 
volgen. Beiden zijn al jaren vaste bezoeker van de 
gemeente, maar hadden de stap richting de doop 
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Welkom in onze kerk

nog niet gezet. De dienst begon met een voor 
Johan bijzonder lied “Wat de toekomst brenge 
moge, mij geleid des Heren hand”.
In zijn getuigenis vertelde Johan dat zijn moeder 
en hij 50 jaar geleden via een ESDA-folder bij de 
Adventkerk kwamen en dat deze boodschap hem 
nooit had losgelaten. Marianne vertelde via een 
mooie PowerPoint presentatie dat ze zich bij God 
veilig en geborgen weet. De Psalmen zijn voor 
haar een bron van inspiratie.
Ds. Jacob Engelgeer bepaalde de doopkandidaten, 
familie,  vrienden en gemeenteleden bij de woor-
den uit Lucas 19 en Psalm 139 en verrichtte de 
doophandeling.
Een bijzondere plek was ingeruimd voor een 
recent opgericht koor uit de gemeente Almelo 
dat speciaal voor deze doop een lied had ingestu-
deerd (Dat ’s Heeren zegen op u daal).  7

Gemeente rotterdam-noord
athalia r. buitenman (23) 

Marcha n. aaron (30) 

hercules sousa vera cruz (18)

werden op sabbat 2 februari werden tijdens een vreugde-
volle dienst gedoopt. Athalia en Marcha werden lid van de 
gemeente Rotterdam-Noord, terwijl Hercules lid werd van 
de churchplant “Tempu pa Dios” in Capelle aan de IJssel, 
die ook goed vertegenwoordig was. Ds. Dwight van 
Ommeren sprak in zijn overdenking getiteld ‘Vertrekkende 
passagiers’ over de reis van de doop. Een ervaring waarbij 
de gelovige een reis maakt van het bekende naar het onbe-
kende, van het oude naar het nieuwe leven met Jezus 
Christus en van de dood naar het leven. Naast mooie 
zangspecials konden de aanwezigen ook genieten van, en 
volop meedoen aan de opgewekte samenzang o.l.v. het 
praise team. Er heerste een aangename sfeer en de aanwe-
zige gemeenteleden, familie en vrienden, en niet in het 
minst de doopkandidaten, kunnen terugkijken op een 
gezegende dienst en een mooi doopfeest.  7
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GroeiSpurts

Voor beide gemeenten gold 
dat zij zich met een grote 
groep leden terdege voorbe-
reid hadden, net zoals de 
gemeenten die vorig jaar 
dit project gedaan hebben. 
Door met elkaar in gebed te 
gaan voor zo’n mooie 
uitdaging is de onderlinge 
band heel hecht geworden. 
Die saamhorigheid heeft 
indruk gemaakt op het 
personeel van de zalen en 
op de bezoekers.

vervolg

In Leiden vinden er op dit 
moment lezingen plaats 
over argumenten voor het 
bestaan van God. Er is een 
aantal vaste bezoekers, die 
ook belangstelling hebben 
voor andere activiteiten. 
Omdat zo’n 80 mensen via 
de feedbackkaarten hebben 
aangegeven belangstelling 
te hebben voor ‘Bijbelse 
profetie en actualiteit’ star-
ten er  begin april een serie 
lezingen over ‘De openba-
ring van Jezus Christus’. 
Ook starten er huisgroepen, 

Film ‘De Schepping’ in Leiden en Rotterdam
op de zondagen 13 januari en 10 februari ontvingen de gemeenten leiden en rotterdam-noord in respec-

tievelijk de stadsgehoorzaal in leiden 800 en in de rotterdamse schouwburg 1.110 gasten voor de film 

‘de schepping’. omdat er posters beschadigd waren, hield leiden rekening met eventuele demonstra-

ties, maar dat beperkte zich tot één persoon, die voor  de deur haar pamfletjes aanbood.

mensen die kennis gemaakt 
hebben met de gemeente 
uitgenodigd kunnen worden. 
Te denken valt aan een spreker 
over Schepping/Evolutie, maar 

ook willen we de mogelijk-
heden onderzoeken om iets 
met gezondheid te doen.  
Deze activiteiten zullen dan 
later in het jaar plaatsvin-
den.
In Rotterdam bestond het 
follow-up programma uit 
een week met zeven presen-
taties: ‘De aarde als 
getuige’, ‘Het menselijk 
lichaam als getuige’, ‘Water 
als getuige’, ‘Profetie als 
getuige’, ‘De Bijbel als 
getuige’, ‘Het heelal als 
getuige’ en ‘De zevendaagse 
week als getuige’. Verschil-
lende sprekers presenteer-
den deze lezingen. Naar 
deze presentaties kwamen 
gemiddeld 50 mensen, van 
wie zo’n 15 van buiten de 
kerk. Uitgesmeerd over de 
gehele week zijn er zo’n 45 
niet-adventisten via de film 
naar deze presentaties geko-
men. De meesten hebben 
hun contactgegevens gege-
ven, omdat zij geïnteres-
seerd zijn in bijvoorbeeld 
groeps- of persoonlijke 
bijbelstudie.  7

waarvoor diverse mensen 
aangaven belangstelling te 
hebben. Het is de bedoeling 
regelmatig activiteiten te 
organiseren, waarvoor 

7  Het team van  
Rotterdam-Noord

5  Het team van Leiden.
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door Rudy Dingjan

startersweekend
van 8 tot 10 februari zijn op oud Zandbergen ruim zestig leden van dertien teams voor gemeente-

stichting samengekomen voor een toerustingsweekend. voor het eerst zaten daar ook drie teams uit 

belgië bij: uit antwerpen, charleroi en hasselt. 

Naast predikanten, presen-
teerden ook voormalige 
teamleden van projecten 
die nu al gemeenten zijn. 
Dankzij de bijdragen van 
Judith Dingjan, Steven 
Hazel, Gregory Melfor, 
Frensly Panneflek, Erik en 
Esther Kok en Jurendy 
Manuela werd het geheel 
gestoeld op de praktijk.
Vrijdag en sabbatmorgen 
lag het accent op de essen-
tie van (advent)gemeente 
zijn. Sabbatmiddag werd er 
enthousiast informatie 
tussen de verschillende 
teams uitgewisseld tijdens 
een plantersmarkt, waar-
voor bijna alle teams een 
mooie poster hadden 

ontworpen. Hierdoor 
ontstonden ook partner-
schappen tussen teams met 
vergelijkbare doelgroepen.
Het team van Health 
Adventure legde haar 
programma uit, als handvat 
dat verbinding met de 
omgeving mogelijk maakt.

Zaterdagavond ging over de 
kosten en gevaren, maar 
ook de zegeningen die 
verbonden zijn aan het 
stichten van nieuwe 
gemeenten. Op zondag 
volgenden de teams een 
workshopcarrousel over het 
vormen van een visie, 

Het gebouw is eigen-
dom van de stad Rotter-
dam en herbergde voor-
heen kleuterklassen en 
een gymfaciliteit. Het 
beslaat 363m2 en ligt 
naast de school waar 
X-preszo sinds mei 
2012 samenkwam. 

De bedoeling is dat 
X-preszo het gedeel-
telijk gaat onderver-
huren aan maat-
schappelijke 
organisaties. Daar-
over lopen al gesprekken. Op 27 februari vond de sleutelover-
dracht plaats en op zondag 3 maart vond met vereende krach-
ten de verhuizing van alle spullen plaats.
De Nederlandse Unie stimuleert gemeenten en church plants 
om zich in te zetten voor hun directe omgeving. X-preszo 
heeft daardoor een goede naam en relaties opgebouwd in haar 
wijk (Lage Landen). Mede daardoor is het hen mogelijk 
gemaakt om midden in hun doelgebied nu zeven dagen per 
week over een eigen locatie te beschikken. Het adres is: Corne-
lis Danckertstraat 36, 3067 XG  Rotterdam. In verband met de 
toogdag op 9 maart, moesten de leden hun geduld tot 16 
maart bewaren voor hun eerste sabbatssamenkomst aldaar.  7

5  Werken in groepen op 
 sabbatmorgen

 De sleutel-
overdracht

kleine groepen en ‘assess-
ment’ – met welke eigen eigen-
schappen gaat een team aan 
de slag?
Het weekend werd afgesloten 
zoals het hele weekend al prak-
tijk was geweest: biddend voor 
elkaar.  7

Eigen gebouw X-preszo
de kersverse gemeente X-preszo in rotterdam-oost wist al enige 

maanden dat de school waarin zij samenkwamen in maart onder de 

slopershamer zou vallen. Met grote vreugde liet het leidersteam in 

februari aan haar leden weten dat zij per 1 maart over een ‘eigen’ 

gebouw zouden beschik-

ken. ‘de kogel is door de 

kerk!’ was de titel van de 

betreffende e-mail.
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Tot ziens

Gemeente groningen 
berend Jan wesselink (95)

Op 8 oktober hebben wij afscheid genomen van broe-
der Wesselink. Dat was precies twee weken nadat hij en 
zijn vrouw hun 70-jarig huwe-
lijk hadden gevierd. Het bloem-
stukje dat namens koningin 
Beatrix was verstuurd stond 
nog op de tafel. 
Hij mocht met 62 jaar met 
pensioen gaan en toen begon 
wat hij noemde ‘de beste tijd 
van mijn leven’. Het laatste 
levensjaar was daarentegen het 
moeilijkste en het zwaarste. Hij 
zag bijna niets meer, het horen 
wilde niet meer en het eten 
smaakte alleen als zijn vrouw 
het had klaargemaakt.
De wortels van de famile 
Wesselink gaan heel ver terug in de Adventkerk. Als 
jongeman heeft br. Wesselink ooit nog de kachel aange-
maakt bij zr. Potze, een van de eerste adventisten in 
Nederland.
Br. Wesselink was een echte binnenvetter, die niet zo 
spraakzaam was. Ook over zijn geloofsleven sprak hij 
niet zoveel. Daarom is het zo opvallend dat alle liede-
ren en bijbelteksten in de uitvaartdienst ‘gevoelstek-
sten’ waren. Naar aanleiding van één van die teksten, 
‘Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn’ (Jesaja 
43:1b) bepaalde ds. Thijs de Reus de nabestaanden bij 
de hoop waarin wij onze gestorven geliefden ter ruste 
leggen.  7

Gemeente huis ter heide
ali ten caat – booij (93)

Na een periode van intensieve zorg overleed onze 
zuster in het geloof op Vredenoord. Deze zorg werd met 
name door haar dochter Joke en haar twee kleindoch-
ters Alieke en Simone gegeven.
Zr. ten Caat woonde de laatste jaren op Vredenoord, 
maar zal vooral herinnerd worden vanuit de gemeente 
Hoogeveen. Jarenlang is zij daar hoofddiacones 
geweest. Op haar fiets heeft zij als zorgzame vrouw, 
dichtbij en ver weg, veel gemeenteleden bezocht. Zij 

heeft ook enige tijd naast de kerk in Noordscheschut 
gewoond en als koster voor het gebouw gezorgd.
Op maandag 15 oktober vond de uitvaartdienst plaats in 
datzelfde kerkgebouw. Op heel persoonlijke wijze namen wij 
afscheid van haar. Haar zoon beschreef wat zijn moeder voor 
hem betekende en haar kleindochters vertelden op indrin-

gende wijze wat het woord 
‘oma’ aan gedachten bij hen 
wakker maakte.
Br. Jan Rokus Belder ging voor 
in de dienst en wees op de 
hoop waarin wij haar ter ruste 
leggen: de spoedige komst van 
Jezus en het neerdalen van het 
hemels Jeruzalem op aarde. Dat 
is de laatste hand die God legt 
aan de belofte van waaruit wij 
elke dag leven: ‘Want Gij hebt 
nooit verlaten wie U zoeken, o 
Here’ (Psalm 9:11b).  7

Gemeente dordrecht 
nelly antonetta nainggolan-havelaar (84)

Op 7 december overleed op Vredenoord zr. Nel Nainggolan. 
Zij werd in 1928 geboren in Manado, op Sulawezi. Ze groeide 
op in een adventgezin. Ze ontmoette in 1946 de liefde van 
haar leven, Paul. Hij was machinist bij de Gouvernements 
Marine. Paul volgde een spoedcursus bijbelles van drie weken. 
Eind oktober 1946 werden Paul en Nel in de adventgemeente 
in Manado gedoopt. Na de doop vond in dezelfde kerk de 
huwelijksdienst plaats. In 1948 werd Paul machinist in 
Sorong (Ned. Nieuw-Guinea), waarnaar zij verhuisden. De 
liefde voor Jezus Christus en de adventboodschap deden hen 
besluiten om in Sorong te gaan evangeliseren met boeken, die 
ze bij de unie bestelden en aan de deur verkochten. Lang-
zaamaan ontstond er bij hen thuis een huisgemeente, die 
sterk groeide als gevolg van hun evangelisatiewerk. Uiteinde-
lijk werd met hulp van de unie een eerste adventkerk in 
Sorong gebouwd. Nu zijn er vijf adventgemeenten in Sorong. 
In 1960 werd Nel met haar gezin door de politieke crisis op 
Nieuw Guinea gedwongen per vrachtschip te vluchten naar 
Singapore en vandaar per cruiseschip naar Genua (Italië). 
Daar kwamen zij berooid aan. Een Nederlandse bedrijfsarts 
uit Sorong zorgde ervoor dat Nel en haar gezin naar Neder-
land konden doorreizen, waar ze uiteindelijk in Dordrecht 
belandden. In de adventgemeente daar namen Nel, Paul, haar 
drie zonen en twee dochters actief deel aan het gemeentele-
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bestuurssecretaris gezocht

C.B.S. Oud Zandbergen zoekt een vrijwilliger voor de 
functie van bestuurssecretaris. Het Schoolbestuur komt 
ongeveer tien keer per jaar bij elkaar in Huis ter Heide. 
Van de secretaris wordt verwacht duidelijk verslag van 
deze vergaderingen te maken en  in goed Nederlands te 
kunnen communiceren. Affiniteit met het basisonder-
wijs is een pre maar niet noodzakelijk. De bestuursse-
cretaris moet lid zijn van het Kerkgenootschap van de 
Zevende-dags Adventisten.

Wil je op deze manier een bijdrage leveren aan de kerk, richt dan je 

sollicitatie aan: De voorzitter van het bestuur, Piet Gude, Prins Alexan-

derweg 1A , 3712.AD Huis ter Heide.

leerkrachten gezocht

De Lynch Plantation Seventh-day Adventist school op 
Sint Eustatius is een basisschool. Zij werkt voor de 
vakken rekenen en Nederlands met een rotatiesysteem. 
De instructietaal is in de onderbouw overwegend 
Engels, in de bovenbouw overwegend Nederlands. De 
missie van deze school is onze leerlingen op te leiden 
tot goede burgers en het woord van God te verspreiden 
in onze gemeenschap en de wereld.  De school is op 
zoek naar 
Twee leerkrachten (voor groep 3/4 en groep 5 t/m 8)
Functie-inhoud:
•   Nederlands en rekenen geven aan groep 3/ 4 of groep 

5 t/m 8
•   Groepsverantwoordelijkheid voor een groep

Functie-eisen:
•   Christen zijn
•   Bevoegd leerkracht
•   Kennis hebben van de rekenmethode Alles Telt 
•   Voldoende beheersing van de Engelse taal
•   Een pré is een specialisatie in het vak rekenen

Verdere info of aanmelding bij de directeur van de school, mevrouw 

Lavern David-Duggins (lynch_sda@yahoo.com)

advertenties

Tot ziens

ven. Velen zullen Nel blijven herinneren als een liefde-
volle moeder en echtgenote, maar ook als hulpvaardige 
en dienstbare vrouw. Zij was gezegend met een culi-
naire hand voor de vervaardiging van heerlijke Indi-
sche maaltijden. Ze is in alle rust en met een vast geloof 
in haar Verlosser gestorven. Ze wist zich altijd omringd 
door de liefdevolle zorg van haar kinderen en kleinkin-
deren. Ds. Ton Steens, die de gemeente Dordrecht een 
aantal jaren diende, sprak in de kerk en op de begraaf-
plaats in Dordrecht over die wonderbaarlijke hereni-
ging die God in petto heeft, bij de wederkomst van zijn 
Zoon, voor allen die in hem geloven.  7    

Gemeente Hasselt

hugo beeken  (75)

Vlak voor Nieuwjaar ontsliep een van de allereerste en 
graag geziene Limburgse kerkleden. Niet voordat hij 
zijn dochter Ingrid, uit Canada , op kerstdag had terug-
gezien. De Heer zorgde voor een laatste hartroerende 
familiereünie! 
Hugo, een rasechte Limburger, werd geboren in 1937 
geboren en 30 jaar later gedoopt. De uitdrukking ‘waar 
het hart van vol is, loopt de mond van over’ typeerde 
volkomen ‘den Hugo’.  Ds. Hubert Jeurissen, die zich 
enkele maanden na br. Beeken bij de jonge kring van 
adventgelovigen voegde, heeft een tiental jaren later 
Hugo opnieuw leren kennen als misschien de grootste 
folderverspreider van Vlaanderen. Hij was een trouwe 
postbeambte en ‘folderen’ voor evangelisatieacties en 
de schriftelijke bijbelcursussen deed hij graag en 
methodisch. Gemiddeld 8 à 10 duizend uitnodigingen 
per jaar. Zijn inzet betekende een grote hulp voor de nu 
wekelijkse bijbelseminars in Overpelt, Lommel, Herk de 
Stad en Tongeren. Werd vanuit een andere kerk 
gevraagd om hulp bij de verspreiding van uitnodigin-
gen (zelfs buiten Limburg), dan was onze broeder 
present. 
In juli ging het snel bergafwaarts met zijn gezondheid 
en begin december werd het duidelijk dat hij het 
ziekenhuis niet meer zou verlaten. Alle goede zorgen en 
de liefdevolle steun van zijn vrouw Jenny, de kinderen 
en kleinkinderen ten spijt. Op kerstdag was het hele 
gezin compleet present. Een van zijn laatste duidelijk 
verstaanbare zinnen was “Ik ga nu slapen en als ik 
wakker word, is mijn Verlosser daar”. Een bevestiging 
van zijn gebed en geloofsverwachting  “Maranatha”.  
De gedachtenisdienst vond op 7 januari plaats in ‘zijn 
kerkske’ in Hasselt.  7
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Extra Nieuws

Hoofddoel van de poppen-
kastevangelisatie is om 
kinderen van binnen én 
buiten de adventgemeen-
ten op een creatieve manier 
het evangelie te brengen. 
Hierbij staan poppen, 
poppenkast en viltbord 
centraal, maar wordt er ook 

lagere school leeftijd. 
De poppenkastevangelisatie 
is echter niet enkel actief 
binnen de muren van het 
kerkgebouw. Tijdens de 
weken vóór de kerstvakan-
tie werd de voorstelling 
opgevoerd in verschillende 
scholen en op het Greatest 
Gift Festival 2012 in 
Antwerpen. Hierdoor 
konden maar liefst 260 
kinderen de heuglijke 
boodschap van de geboorte 
van Jezus horen. 260 kost-
bare zaadjes die konden 
worden geplant en die 
kunnen groeien in de liefde 
van de Heer!  7

geknutseld en gezongen.
Op een speelse en zeer toegan-
kelijke manier werd Gods 
Woord gebracht. Bijbelge-
trouw, maar met herkenbare 
speelse elementen in de dialo-
gen verwerkt. Zo zongen de 
herders op het deuntje van 
jingle bells “Kom nu snel, kom 

nu snel, mee naar Betlehem! 
Jezus is ge-bo-ren en wij vie-
ie-ren Hem, hé! Kom nu snel, 
kom nu snel, hier in Betle-
hem! Jezus is ge-bo-ren en wij 
vie-ie-ren Hem!”. Al snel 
zongen alle kinderen het 
liedje mee!
Tijdens de pauze konden de 
kinderen zich laten 
schminken en genieten van 
een hapje en drankje. Na 
afloop kreeg elk kind een 
bijbelboekje cadeau. Een 
knutselwerkje vormde de 
afsluiter van deze geslaagde 
middag, die werd bijge-
woond door een 20-tal 
kinderen van de kleuter- en 

gemeente antwerpen

Poppenkastevangelisatie 
Kerst 2012
op tweede kerstdag kon groot en klein in de gemeente antwerpen 

genieten van het kerstverhaal. dit verhaal werd gebracht door het 

poppenkastevangelisatieteam hemeltjelief.

naast het vertrek van ds. Jeroen 

tuinstra naar belgië & luxem-

burg, zal een tweede neder-

landse predikant zich vanaf 

komend voorjaar gaan inzetten 

voor de kerk aldaar. 

De Belgisch-Luxemburgse 
Federatie (BLF) van de 
Adventkerk heeft Rudy Ding-
jan gevraagd of hij 40% van 
zijn tijd zou willen besteden 
aan het beginnen van een 
zgn. Church Planting Move-
ment. Vanaf 1 maart zal hij 
zijn tijd verdelen tussen het 

stimuleren van het stichten 
van kerken in Nederland en 
België & Luxemburg.  De BLF 
zal het 40% deel van Rudy’s 
salariëring en werk gerela-
teerde kosten voor haar reke-
ning nemen. 
Rudy Dingjan is al 15 jaar 
verantwoordelijk voor 
gemeentegroei in Nederland. 
In deze tijd heeft hij honder-
den mensen getraind in het 
stichten van gemeenten. 
Hierdoor zijn in de afgelopen 
jaren ruim 15 nieuwe kerk-
plantingen ontstaan en zijn 

ondertussen zeven hiervan 
gemeente geworden. In het 
afgelopen jaar waren dat er 
zelfs vier. Door het werk van 
deze en andere gemeenten in 
wording zijn honderden 
mensen tot het geloof geko-
men. De Adventkerk in 
België en Luxemburg heeft 
deze geweldige beweging 
onder de Adventisten in 
Nederland gezien en wil dit 
ook in hun land teweegbren-
gen. 
Ds. Wim Altink, voorzitter 
van de Nederlandse Advent-

kerk: “Wij wensen Rudy 
Dingjan veel zegen in zijn 
werk in België en Luxemburg 
en hopen binnenkort verha-
len van onze zuiderburen te 
horen over nieuwe gemeen-
ten en nieuwe gelovigen. Ik 
ben blij dat hij deze 
zendingsactiviteit op zich wil 
nemen en dat collega’s op 
het uniekantoor bereid zijn 
om nieuwe taken op zich te 
nemen door het part-time 
vertrek van Rudy.”  7 

Ds. Rudy Dingjan part-time in dienst van België & Luxemburg
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Extra Nieuws

Tijdens de drukbezochte 
dankdienst, waarbij diverse 
gasten van buiten de kerk, 
hield Jacob Engelgeer, als 
oud-Harderwijker, een bete-
kenisvolle preek met de 
titel: Onderweg naar morgen. 
Een periode van 50 jaar is 
mooi, maar adventgelovi-

gen zijn onderweg naar de 
toekomst. Er is alle reden 
om dat met vertrouwen te 
doen. Tijdens deze dienst 
begeleidde Nathalie Booij & 
Band de gemeente muzi-
kaal. In het tweede deel van 
de morgen blikte Henk 
Koning, aan de hand van 

hem geleverde anecdotes, 
korte interviews, ingezonden 
filpjes van voormalige predi-
kanten en berichten uit oude 
Advent(bode)s, terug op de afge-
lopen 50 jaar. Een aantal van 
de oudpredikanten was ook 
aanwezig. Tussen de middag 
was er heerlijk gebak en een 
goed verzorgde potluck. 
Hierna volgde een minicon-
cert van Nathalie Booij & 
Band. De verdere middag was 

gepland als Open Huis voor 
bezoekers en buurtbewo-
ners. Waarschijnlijk door 
de slechte weersomstandig-
heden (veel sneeuw) werd 
daar door helaas weinigen 
gebruik van gemaakt. Rond 
16.00 rondde de plaatse-
lijke predikant af met een 
korte vesper, waarbij ook de 
vele medewerkers hartelijk 
werden bedankt voor hun 
grote inzet.  7

gemeente harderwijk

Viering 50 jaar bestaan
op 26 januari vierde de gemeente harderwijk haar 50-jarig 

bestaan. de basis daarvoor legde de familie van saane, die in 1940 

in het oude centrum van harderwijk een drogisterij begon en in 

hetzelfde jaar in apeldoorn gedoopt werd. tijdens de wereldoor-

log ii ontstond er een klein groepje adventgelovigen, dat in 1962 

de status van gemeente kreeg.

Ds. Leendert Brouwer en Marie-
Louise Brouwer naar Hong Kong
Op 10 december 2012 zijn ds. Leendert en zijn vrouw Marie-Louise 

Brouwer vertrokken naar Hong Kong. Zij werken nu beiden als docent 

op Hong Kong Adventist College. In de afgelopen unie-bestuursperi-

ode was br. Brouwer stafmedewerker voor Vorming & Toerusting. 

Daarvoor was hij enkele jaren predikant in Tilburg, Eindhoven en 

Heerlen. Voor de gemeente Heerlen bleef hij zelfs nog geruime tijd 

pastoraal verantwoordelijk toen hij staffunctionaris bij de unie was 

geworden. Marie-Louise Brouwer wilde graag de kans nemen om les 

te geven op een adventistische school. “Voor deze keer wil ik haar 

volgen, meestal is het andersom geweest en heeft zij mij steeds 

gevolgd in mijn werk,” zegt Leendert. Leendert (52) kijkt met voldoe-

ning terug op zijn periode van acht jaar waarin hij voor de Neder-

landse Unie heeft gewerkt.  Leendert en zijn vrouw hebben al eerder 

rijke internationale ervaringen opgedaan. Zo hebben zij in Hong 

Kong gewerkt (voor Hong Kong State University) en kerkelijke taak-

stellingen gehad in Pakistan, Oost-Afrika en Canada. 

“We wensen Marie-Louise en Leendert Gods zegen bij hun nieuwe 

taken en we hopen dat hun en onze wegen zich opnieuw op één of 

andere manier zullen kruisen,” aldus Wim Altink, unievoorzitter.

Het kinderverhaal

Nathalie Booij & Band
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Extra Nieuws

Gerard Frenk begon als 
proponent in de gemeente 
Apeldoorn, met ds. Jan 
Schouten als mentor. 
Daarop volgde achtereen-
volgens de pastorale verant-
woordelijkheid voor de 
gemeenten Harderwijk, 
Leeuwarden en Den Haag. 
Vanaf 1997 tot zijn emeri-
taat heeft Gerard op het 
uniekantoor gewerkt. Eerst 
als stafmedewerker voor 
Vorming & Toerusting en 
vervolgens als algemeen 
secretaris.
Gerard, Annelies en hun 
dochter Marlies volgden 
met interesse een caleido-
scoop van muziek, woord, 

psychologische beoorde-
ling en humor, verzorgd 
door ds. Jurrien den 
Hollander, de huidige staf-

Ds. Gerard Frenk met 
emeritaat
na 33 jaar actieve dienst als predikant van de adventkerk is per 

1 januari ds. gerard Frenk met emeritaat gegaan. door middel van 

een afwisselende en persoonlijke samenkomst werd in huis ter 

heide op sabbatmiddag 26 januari deze belangrijke mijlpaal 

gemarkeerd.

medewerker van Vorming 
& Toerusting. Muziek 
vormde de rode draad van 
de dienst, waarbij verder 
meewerkten: Peter en 
Esther Dingemanse (piano 
en viool) en Simone 
Hanrath (dwarsfluit).
Gerards betoog met rijke 
herinneringen, ervaringen, 
theologische doorkijkjes, 
afgewisseld met gedichten 
van Wislawa Szymborska, 
gaf een open blik in de 
manier waarop hij in de 
kerk zijn werk als predikant 
heeft gedaan. Verder bena-
drukte Gerard dat God vaak 
de Ander is, niet de degene 
die de mens van God wil 
maken.
Wim Altink, unievoorzitter, 
bedankte Gerard voor de 
samenwerking in de afgelo-
pen vijf jaar. Hij 
kenschetste de verse emeri-
tus predikant als iemand 
die structuren en professio-
nalisering in de vorming en 
toerusting van predikanten 
heeft aangebracht. Het 
sleutelwoord hierbij was 
‘inbedden’  – wat je doet 
moet niet ad-hoc zijn, maar 
een geïntegreerd deel van 
beleid over een langere 

periode. “De Nederlandse 
Unie is jou veel dank 
verschuldigd voor je tome-
loze inzet voor een open, 
eerlijke en gelovige kerk,” 
samen met deze woorden 
gaf Wim Altink tevens een 
boeket als dank aan Anne-
lies. 
Een persoonlijk woord 
kwam ook van Wim 
Willems, die als ouderling 
en vriend met Gerard in 
zijn Haagse jaren en daarna 
nauw heeft samengewerkt. 
Daarbij herinnerde hij 
eraan dat een docent van 
Gerard – sprekend over de 
rol van de Geest in de 
prediking – spontaan het 
lied ging zingen “Veni 
Creator Spiritus – Kom 
Schepper Geest”. 
De aanwezigen hebben het 
aangename samenzijn 
voortgezet bij een receptie 
die door de unie aan 
Gerard, Annelies en Marlies 
werd aangeboden. 7

In het ‘Witte Kerkje’
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door Willemijn van der HeidenAandacht voor

Al jarenlang is het mijn 
droom om naar Afrika te 
gaan om daar ontwikke-
lingshulp te gaan doen.
Nu ik van school uit de 
kans heb om naar het 
buitenland te gaan, voor 
stage, pakte ik die kans 
gelijk met beide handen 
aan en heb ik er werk van 
gemaakt. 

Voor mijn school word ik 
opgeleid om activiteiten te 
begeleiden, ROC MN Crea-
tive College.
Uiteindelijk is het de orga-
nisatie Youth For Christ 
geworden in Botswana & 
Namibië, waar ik in totaal 
voor vijf maanden naartoe 
zal gaan vanaf 5 mei.
De werkzaamheden die ik 

daar ga doen zijn in het 
Day Care Centre, wat 
inhoudt dat we daar ‘s 
morgens kinderen van 4 
t/m 12 jaar te eten geven, 
vermaken en het evangelie 
aan doorgeven, waarna we 
‘s middags de kinderen die 
uit school komen bijles en 
bijbelstudie geven.
Verder organiseert YFC 
kampen, jeugdclubs en 
leiderschaptrainingen.

Ik wil u in dit artikel graag 
informeren over waar ik 
mee bezig ben en wat ik de 
komende maanden ga 
doen. Verder is mijn vraag 
of u mijn reis en werk in 
Botswana en Namibië in 
gebed zou willen meene-
men (het begint best span-
nend te worden, vooral 

omdat ik in mijn eentje ga).
Als u meer informatie wilt, 
kunt u mij mailen op wille-
mijn.vanderheiden@
hotmail.nl. 
Verder kunt u kijken voor 
meer informatie over Bots-
wana en YFC op www.
yfcbotswana.com.
Alvast heel erg bedankt 
voor uw gebed(en) en 
meeleven.

Blessings,
Willemijn

Beste broers & zussen,
voor de mensen die mij nog niet kennen zal ik mij nog even voorstel-

len: ik ben willemijn van der heiden en ik ben 18 jaar. anderhalf jaar 

geleden ben ik gedoopt in X-preszo. ik ben daar nog steeds lid, maar 

ik ben ook vaak in huis ter heide te vinden.

Woonhuis in zomer beschikbaar in 
neckenmarkt, oostenrijk
De familie Rajo en Ella Zaric (adventist) stelt voor de maan-
den juni en juli hun woning in Neckenmarkt (Oostenrijk) 
kosteloos beschikbaar aan een betrouwbaar echtpaar om op 
het huis te passen en de tuin te verzorgen. Het huis staat aan 
de rand van een klein dorp, midden tussen de wijngaarden, 
waar eindeloos wandelen mogelijk is. In naburige dorpjes 
werd eeuwen geleden de boodschap van Luther gebracht. Het 
ligt een ca. een uur rijden van o.a. Wenen en Neusiedler Meer 
(het grootste meer van Oostenrijk) vandaan. De woning heeft 

een slaapkamer met dubbelbed en een bedbank in de woonka-
mer. Reacties z.s.m. aan Rajo en Ella Zaric, Gartengasse 22, A7311 
Neckenmartkt, Oostenrijk. Tel. 0043-650.37.31.494.

vakantie in het mooie slowakije
Aangeboden: een vakantiehuisje aan de voet van de Hoge Tatra 
gelegen in een rustig dorp. Het huis is van alle gemakken voor-
zien. De omgeving biedt veel mogelijkheden voor uitstapjes, 
wandelingen etc. Uit eten gaan is nog steeds aanzienlijk goedko-
per dan in Nederland. Kortom een prachtige vakantiebestem-
ming. Zie voor meer informatie www.hogetatra.nl.

advertenties
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door Henk Koning

In 2013 zal In Focus gericht zijn op de ervaringen van  Daniëlle Koning, 

onze Nederlandse zendeling in Thailand.

Veel tijd om een en ander 
te beseffen heb ik nog niet 
gehad, omdat ik in een zeer 
intensief taalprogramma 
gedoken ben. Eén ding 
begint me in alle roes en 
drukte echter te dagen. 

In Focus

“Water-hart” mensen en 

westers-commerciële invloeden
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We leven in een strijd 
tussen goed en kwaad. Dat 
betekent dat we overal 
goede en kwade zaken 
aantreffen – in ons eigen 
hart, in de natuur, in de 
volken op de aarde. Dit 

geldt ook voor de Thai. Aan 
de ene kant weerspiegelen 
zij als volk een stukje van 
Gods karakter. Neem 
bijvoorbeeld de Thaise 
waarde van “namcay”, 
letterlijk “water uit je hart”. 
Dit betekent dat je geeft 
van jezelf (bezit, tijd en 
energie) aan de ander. In 
mijn korte tijd hier heb ik 
al menig “water-hart” 
ontmoet: van de onbe-
kende vrouw die mij in een 
openbare bus spontaan 
kadootjes begon te geven, 
tot de familie die mij met 
alle liefde in haar eigen 
huis en gezinsleven heeft 
opgenomen.
Aan de andere kant lijkt er 
in de Thaise cultuur een 
immuniteit voor het idee 
van een persoonlijke, histo-
rische God te bestaan. De 
eeuwenlange boeddhisti-

sche vorming, gecombineerd 
met de sterke westers-commer-
ciële invloeden, geven nauwe-
lijks ruimte voor de idee van 
een Schepper die de oorsprong 
is van alle dingen, een Verlosser 
die onze gebrokenheid wil en 
kan genezen, of een Koning 
aan wie de mens zich met 
ontzag en vreugde onderwerpt. 
Er is daarom weinig tot geen 
begrip en erkenning van de 
macht en liefde van God. 
Terwijl ik gebroken Thais stot-
ter en langzaam integreer, 
groeit mijn verlangen naar 
Gods overwinning in Thailand: 
dat zijn kinderen hier, die soms 
zonder het te weten iets van 
zijn karakter laten zien, hun 
aanbidding zullen richten tot 
hun Schepper en Verlosser, 
Jezus Christus. 7

de ventilator loeit. als ik ‘m een minuutje uitdoe, lopen de straal-

tjes over mijn rug. Mijn buik is gevuld met “khaawphat” (gebak-

ken rijst). Zojuist heb ik mijn naar rook ruikende schoongewassen 

kleren van de waslijn gehaald. af en toe zeg ik tot mijn verrassing 

iets in het thais tegen mezelf. het is duidelijk – ik ben nu echt in 

thailand! 

7  Khun Yaa (oma) en Khun Puu (opa), 

de boeddhistische gastfamilie die 

Danielle in de eerste dagen in Thai-

land gastvrij onderdak bood.
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