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belgisch-luxemburgse Federatie

Juni
2 algemene vergadering van de Federatie – Woluwe

30-14 impact south africa voor aJ : 16 tot 35 jaar

Juli 
1-21 vijf verschillende zomerkampen - Jalhay, spa

27 internationale verkenners camporee tot 17 

augustus - v.s.

30 internationaal jeugdcongres tot 4 augustus - novi 

sad, servië

nederlandse unie

Mei
24-25 plug-in training iii
 www.adventjeugdverbond.nl of ajv@adventist.nl 

31-2 tienerkamp ‘durf jij?!’
 Info: www.adventist.nl of tienerclub@adventist.nl 

Juni
1 antillean explosion: omgaan met crisis
 Info: www.adventist.nl of francherrel@hotmail.com 

6 vrouwen districtsdagen ‘Me time? Yes you can!’
 Info: www.adventist.nl of vrouwen@adventist.nl 

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

14-16 plantersweekend
 Info: www.adventist.nl of rdingjan@adventist.nl 

21-23 gezinnenkamp
 Info: www.adventist.nl of gezinnen@adventist.nl 

23 open dag
 Info: www.adventist.nl of opendag@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 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: 23 mei.

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

14 extra nieuws

19 kids extra

20 diversen tam tam

22 Welkom / tot Ziens

24 groeispurts

27 advertenties en berichten

28 reflectie

30 aandacht voor

32 in Focus / ad ventje

Verder in dit nummer

“ het grote verhaal 
van god IN ZIJN 
WooRD KoMT ALS 
HET WARE VIA 
‘STENo’ HEEL SNEL 
EN KoRT ToT oNS 
VIA DE GEEST”

geest

Snel en kort zijn sleutelwoorden in de huidige communicatie. De 

kersverse koning Willem Alexander stuurde de burgemeester van 

Amsterdam een sms om hem te bedanken voor een 

prachtig feest op 30 april. Hij eindigde zijn bericht met 

WA. op die bewuste mooie – voorlopig laatste – Konin-

ginnedag wilde ik een tweet sturen “WA ingehuldigd, 

groet WA.”  Als je ergens kort moet zijn is het op twitter 

(@VoorzitterNUC)...

Behalve dezelfde initialen is er een andere kleine 

overeenkomst met het nieuwe koningspaar: mijn 

verjaardag op 17 mei is dezelfde datum als die 

van koningin Máxima.

Terug naar de korte berichten: na de hemelvaart van Jezus, heeft 

hij aan zijn jonge gemeente het geweldige geschenk van de Geest 

gegeven. Eigenlijk een manier om heel snel, kort en krachtig met 

Jezus in contact te blijven. 

Het bericht gaat rond dat Google een bril ontwerpt waarin je 

e-mails kunt lezen en via een navigatiesysteem makkelijk de weg 

kunt vinden.

De ontwikkelingen zijn verbluffend en wie kan zeggen wat ons 

nog te wachten staat als het gaat om technisch vernuft? Toch, wat 

daar bovenuit stijgt is hoe God dichtbij de mens wil zijn. Waar we 

ook zijn, wie we ook zijn, God is dichtbij ons via zijn Geest! Zijn 

Geest die ons inspireert en langs de juiste weg wil leiden. 

Het grote verhaal van God in zijn woord komt als het ware via 

‘steno’ heel snel en kort tot ons via de Geest. Een verbluffend mooi 

geschenk dat we met Pinksteren vierden. De batterij en de beste-

dingsreserve raken nooit op. 

God nodigt ons uit om zelfs meer om de Geest te bidden, zodat de 

wereld vol zal zijn met Gods sms-en en tweets. 

wim altink

Inhoud Van de voorzitter

16 op bezoek bij

 wim altink

4 Geloven, denken, doen
 geestverruimend
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Geloven, denken, doen

“IN DEN BEGINNE SCHIEP GoD DE HEMEL EN DE AARDE. HIJ SCHIEP DE MENS 

EN PLAATSTE IN HEM DE ZEVEN GEESTEN VAN HET MENS-ZIJN. SATAN ZAG 

DIT EN BEDIERF DE GEESTEN, Zo oNTSToNDEN ooK ZEVEN KWADE GEESTEN. 

GoD GAF DE MENS EEN ACHTSTE GEEST, ZIJN REDE, WAARMEE HIJ KoN 

KIEZEN TUSSEN GoED EN KWAAD.”

geest-
verruimend
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ls we tweeduizend jaar geleden zouden 

rondlopen en naar een preek of een lezing 

van een van de eerste christenen hadden 

geluisterd, dan hadden we waarschijnlijk 

zoiets gehoord. Geesten speelden een 

grote rol in het wereldbeeld van de 

mensen toen. Zo hadden vroege christenen ook een 

heel ander idee bij de heilige Geest dan wij vaak 

hebben. Laten wij, in deze week na Pinksteren, er even 

bij stilstaan.

A
door Tom de Bruin

Als moderne mensen hebben wij een modern wereldbeeld. Wij 

weten dat de wereld rond is, dat de aarde om de zon draait, en 

dat hoever je ook omhoog gaat, je nooit in de hemel komt. De 

schrijvers van het Nieuwe Testament hadden een heel ander 

wereldbeeld. De aarde was plat en rond, hij dreef op de zee, en als 

je hoog genoeg zou stijgen kwam je bij de hemel. Dit zijn maar 

simpele voorbeelden, die redelijk bekend zijn.

Als we kijken naar geesten, dan hebben wij er als moderne 

mensen weinig voorstelling bij. We kennen de verhalen van spook-

achtige schimmen. We kennen de verhalen en ervaringen van 

kwade invloeden van demonen. 

We kennen het gevoel van nabij-

heid en geborgenheid dat we 

soms ervaren wanneer de heilige 

Geest aanwezig is. Maar daar 

houdt het zo’n beetje bij op.

geesten in de oudheid  
Mensen in de oudheid kenden 

geesten op een hele andere manier. 

overal om hen heen zagen zij 

geesten. In de hemel, in de lucht 

rondom hen en in de aarde. Mensen 

konden deze geesten ook beschrijven. Ze 

waren aan de ene kant gemaakt van lucht, 

want ze waren onzichtbaar. Maar aan de 

andere kant waren ze ook van vuur, want ze 

hadden heel veel macht. Er waren ook veel 

soorten bekend: hemelse geesten, aardse 

geesten, goede geesten, neutrale geesten 

en slechte geesten. Ze kenden geesten die je 

verleiden tot zonde, geesten die je inspireren 

(letterlijk “begeesten”), maar ook geesten 

die je gewoon ziek maken. ook in de mens 

zat een aantal geesten, dat moest 

wel, want die heb je nodig om te 

leven. 

Hun redenatie was eigenlijk heel 

simpel. Mensen moeten ademen om in 

leven te blijven. Blijkbaar zit er in die lucht iets dat 

we nodig hebben. Wat zit er in lucht? Geest. Dus wij 

moeten de luchtgeest steeds inademen. Maar 

als je in iemand kijkt, zie je alleen lucht in zijn 

longen. Daar wordt dan die luchtgeest omge-

zet in een bloedgeest. Je bloed brengt steeds 

nieuw bloedgeest naar je hele lichaam. Zo 

worden de geesten in je lichaam gevoed.

Zeven of acht geesten  Die geesten 

die in ons zitten worden ook beschreven. Dat 

zijn zien, horen, ruiken, voelen en proeven. 

“ ALS Moderne Mensen 
HEBBEN WE EEN 
MoDERN 
WERELDBEELD”
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Daarnaast heb je de geest van voortplanting. Christelijke 

auteurs zeggen dan dat de zevende geest de levensadem 

is. Heidenen zeggen vaak dat die zevende de stem is.

Als laatste hebben we nog een achtste geest. Die noemen 

ook wij geest: onze rede. Eigenlijk is dit de éne geest om 

allen te regeren. Met onze redegeest denken we en maken 

we keuzes. Maar daarover later meer.

het kwaad  We weten ook dat er kwaad in het 

universum zit. Satan wil niet dat wij gered worden. Daarom 

heeft hij al bij het allereerste begin Gods perfecte 

schepping aangetast. Hij introduceerde het kwaad in de 

wereld, en, zoals de eerste christenen zich dat voorstelden, 

zorgde satan ervoor dat wij ook kwade geesten in ons 

hebben. Uiteraard zijn dat er ook zeven. Ze zijn als het ware 

de kwade gevolgen van de goede geesten. De 

voorplantingsgeest wordt de geest van ontucht, de 

proefgeest wordt de geest van gulzigheid. Deze 

kwade geesten zitten ook in de mens, in de 

verschillende organen. Zo zit de ontuchtgeest in 

de edele delen, en de haatgeest in de lever.

Nu hebben wij als mensen dus een zwaar lot. Aan 

de ene kant hebben wij die geesten van God 

gekregen, maar zij leiden ons niet per sé naar het goede. Aan de 

andere kant hebben wij die kwade geesten in ons, die ons wel steeds 

leiden naar het kwade. Daarom zit er bij ons een ingeboren neiging 

tot het kwaad. Uiteindelijk is het wapen tegen de zonde de redegeest. 

Wij kunnen met deze geest de kwade impulsen verwerpen en voor 

het goede kiezen.

de heilige geest  In het oudheid waren de woorden ‘engel’ 

en ‘geest’ eigenlijk vrijelijk verwisselbaar. Dat klinkt logisch, want we 

weten dat de kwade geesten op deze aarde eigenlijk engelen waren. 

Engelen van God worden heel vaak gewoon geest genoemd. Van al 

deze goede geesten, werd het voor de eerste christenen duidelijk dat 

er één was die bijzonderder was dan de anderen. 

Deze bijzondere goede geest was de geest die Jezus beloofde in 

Handelingen 1:5 en 8, toen hij zei: “‘Ik zal jullie met de heilige Geest 

dopen, over niet al te lange tijd.’ […] Jullie zullen kracht ontvangen als 

de heilige Geest rondom jullie is.” Blijkbaar was deze geest niet 

Geloven, denken, doen

“ MENSEN IN DE 
oUDHEID KENDEN 
GEESTEN oP EEN HELE 
ANDERE MANIER.  
oVERAL oM HEN HEEN 
ZAGEN ZIJ GEESTEN”
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zomaar een heilige geest, maar dé heilige Geest. Deze 

bijzondere Geest was deel van de drie-eenheid, en daarom 

ook deel van God. De andere goede geesten waren alleen 

in dienst van God.

pinksteren  Nu naar het beeld in de Bijbel. op 

Pinksteren, terwijl de discipelen het ontvangen van de Tien 

Woorden bij Sinaï vieren, daalt deze bijzondere Geest op 

hen neer. Het is natuurlijk niet toevallig dat de heilige 

Geest juist op die dag, waarop Israël het sluiten van het 

eerste verbond nadenkt, neerdaalt. De beelden waarmee 

Lucas, in Handelingen 2, deze gebeurtenis beschrijft komen 

precies overeen met de voorstelling die mensen toen van 

geesten hadden. Er is iets als een hevige wind en er daalt 

iets als vuurtongen neer. Als je goed leest, zie je dat Lucas 

niet zegt dat er daadwerkelijk een hevige wind is en ook 

niet dat er echt vuur is, maar eerder iets dat daarop lijkt: 

een geest. Er komt een grote geest, dus iets dat lijkt op veel 

lucht. Die geest verspreidt zich over de mensen aanwezig, 

en daarom dalen kleine stukjes geest, die lijken op vuur, op 

de discipelen neer. 

Als de geest, die wij nu herkennen als de heilige Geest, 

neerdaalt op de discipelen, dan vervult hij hen. Dat is een 

belangrijke uitdrukking, de geest komt niet alleen in hen, maar vervult 

hen. Het Griekse woord (pimplèmi) heeft de betekenis van vullen totdat 

er helemaal niets meer bij kan, zelfs niet één druppeltje. Je kent dat wel 

als je een glas vult en het water stijgt boven de rand uit, maar valt nog 

nét niet langs de kant — dat is pimplèmi. De discipelen zitten zo vol met 

de heilige Geest dat er geen enkele druppel geest meer bij kan, geen 

enkele andere geest.

Dat idee doet meteen denken aan de gelijkenis van Jezus in Matteüs 

12:43-45. Daar vertelt Jezus over een onreine geest die iemand verlaat. 

Deze geest zwerft rond op zoekt naar een andere plek om te wonen. Als 

hij die niet vindt, komt hij gewoon weer terug bij die persoon. Hij vindt 

dan zijn oude ‘huis’ schoon en opgeruimd en trekt er weer bij in. Nog veel 

erger, hij nodigt zeven van zijn vrienden uit om bij hem in te wonen. 

De heilige Geest vult een persoon zo volledig, dat als zo’n kwade geest 

komt, die kwade geest er niet meer past. Er is eenvoudig geen ruimte 

meer. Maar je ziet dat christenen ook de keerzijde kennen. De heilige 

Geest heeft ook wel een heilige plek nodig. Als het lichaam van een 

persoon teveel bevuild raakt met verkeerde daden, zeker daden waar-

voor geen vergeving is gevraagd, dan vindt de geest geen goede woon-

plek in iemand en is hij gedwongen om te vertrekken. 

gaven van de bijzondere geest  Deze heilige Geest gaf 

met Pinksteren de discipelen een wel heel bijzonder gave. De geest laat 

ze in talen van andere volken spreken. Elders zien we dat deze heilige 

Geest andere gaven geeft aan gelovigen: profetie, dienstbaarheid, 

leiderschap, wijsheid, bemoediging, en nog veel meer. Voor de mensen in 

die tijd hebben ze het zich moeten voorstellen alsof er een nieuwe geest 

in hen woont. Naast de andere geesten die ze hebben, hebben ze ergens 

in een bepaald orgaan de Geest van God. Niet een geest, zoals de kwade 

geesten, die ons tot ondeugd leidt, maar een die ons bijzondere gaven 

geeft. Welk orgaan dat is, wordt duidelijk in de brieven van Paulus. Aan 

de Korintiërs zegt hij dat de Geest in onze harten zit als voorschot of 

waarborg (1:22). Het hart was in het begrip van de mensen toen het 

belangrijkste orgaan. Niet omdat het ons bloed rondpompt, dat wisten ze 

nog niet, maar omdat we daarmee dachten. Elke hartslag was een 

gedachte. Die bijzondere Geest, de Geest van God zit dus daar, het 

dichtst bij je gedachten.

en wij?  Kijkend naar hoe de mensen toen zich geesten en de heilige 

Geest voorstelden, zien we dat we als moderne lezers in ons werelddeel 

toch ver van de belevingswereld van de eerste christenen staan. Maar 

belangrijk is dat de eeuwigdurende waarheid van Gods kracht zichtbaar 

blijft in onze levens, in de kerk, en in de wereld om ons heen.

Het mooie van Pinksteren is dan ook dat het niet een eenmalige gebeur-

tenis is geweest. In Handelingen zie je keer op keer dat als iemand zich 

bekeert en laat dopen, dat de heilige Geest op hem neerdaalt. Die 

belofte blijft voor alle tijden, ook voor ons. Net zoals de discipelen hele-

maal vol waren van de Geest, zo kunnen ook wij vol zijn van de Geest. 

Net zoals zij bijzondere gaven kregen door de invloed van de Geest, zo 

krijgen wij die ook.

Mag de kracht en goedheid van de Geest de kerk vernieuwen.  7
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Nieuws

Website Nederlandse 
Unie vernieuwd
Eindelijk, na een aantal 

maanden hard werken, 

is de nieuwe website van 

de Adventkerk klaar. Uit 

onderzoek bleek dat de 

meeste mensen interesse 

hebben in de blogs van de 

uniemedewerkers en de 

nieuwsberichten. Op de 

nieuwe site is daar veel 

nadruk op gelegd. Daar-

naast maakt de nieuwe site 

uitgebreid gebruik van soci-

ale media zoals facebook en 

twitter.

Eén van de speerpunten van het nieuwe uniebestuur is om 

dichterbij de gemeenten te staan. Daarom is er de mogelijk-

heid voor leden om rechtstreeks te reageren op berichten en 

blogs op de website. De navigatiestructuur is vereenvoudigd, 

waardoor veel dingen makkelijker te vinden zijn.  7

hals in huis
“Met ‘huis’ wordt  ons uniekantoor bedoeld.  bij binnenkomst is dit de 

eerste indruk (zie foto). wat opvalt is het schilderij. een portret van 

Jasper schade, in 1652 koper van een groot stuk grond, gelegen aan 

de ‘wegh der weegen’.

Twee jaar later verrijst 
daarop het grootse land-
huis Zandbergen. Jasper 
Schade is dus de eerste eige-
naar.
In 1645 is hij 22 jaar oud. 
Hij laat zich door Frans 
Hals portretteren. Kort 
daarvoor koopt hij in Parijs 
een passend kostuum. 
Kosten: ‘300 francs’, in die 
tijd het jaarinkomen van 
een geschoold ambachts-
man.
Frans Hals is dan op de top 
van zijn kunnen. Met 
enkele rake toetsen weet hij 
Jasper Schades gelijkenis te 
treffen. Hij hoeft er nauwe-
lijks iets aan te verbeteren.
Dit jaar bestaat het Frans 

Hals Museum 100 jaar. 
Prinses (toen nog Konin-
gin) Beatrix verrichtte de 
opening. Het portret van 
Jasper hangt in de Natio-
nale Galerij in Praag. Het is 
niet bekend hoe het daar 
gekomen is. Het werd speci-
aal voor het jubileum over-
gevlogen. Het hangt promi-
nent als pronkstuk aan het 
begin van de museum-
route. Het heeft een afme-
ting van 80 bij 67,5 cm.
Over het portret is een 
legende ontstaan: Het huis 
zou instorten als het portret 
ooit van de wand zou 
worden verwijderd. Het 
huis is tot acht keer toe 
verkocht. Met het huis ook 

het schilderij.
Het schilderij hangt tot 
eind 19e eeuw nog steeds 
boven de deur. Schilderijen 
van Hals worden in die tijd 
steeds meer waard. De 
toenmalige eigenaar wilde 
het verkopen. Vooraf-
gaande laat hij een exacte 
kopie maken. De schilde-
rijen worden gelijktijdig 
gewisseld. Want je weet 
maar nooit. Het huis zou 
zomaar kunnen instorten. 
Het is niet bekend waar de 
kopie gebleven is.
Ik heb het museum onlangs 
bezocht. Het schilderij is 
oogverblindend mooi. 
Beslist de moeite waard om 

te bekijken. Ons uniekan-
toor in de belangstelling uit 
onverwachte hoek.

3  Henk van Rijn

Voor meer info zie: www.adventist.nl
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70 jaar getrouwd
op vrijdag 3 mei was het precies 70 jaar geleden dat ruud en nel de 

Jong – van donselaar (respectievelijk 95 en 90 jaar) in het huwelijks-

bootje stapten. deze fantastische mijlpaal vierden zij samen met 

kinderen, kleinkinderen, en vrienden in het atrium van woonzorgcen-

trum vredenoord.

Bert Brinkman ontvangt koninklijke 
onderscheiding
opnieuw nam een adventist deel aan de jaarlijkse lintjesregen. eind april werd e.b. brinkman uit kame-

rik in zijn gemeentehuis te woerden verrast toen hij de onderscheiding van lid in de orde van oranje-

nassau ontving. sinds 2007 is hij de zesde gedecoreerde die betrokken is bij de nederlandse adventkerk. 

Koning Willem-Alexander 
stuurde hen een felicitatie-
brief en de burgemeester 
van Zeist, de heer Koos 
Janssen, was in Vredenoord 
bij het feest om hen 
persoonlijk geluk te 
wensen. Namens Vreden-
oord/ Intermezzo, waar de 
familie De Jong reeds 20 
jaar woont, sprak Paula 
Koeweiden, directeur, het 
gelukkige bruidspaar toe en 
citeerde een toepasselijk 
gedicht van Toon Hermans. 

Bert Brinkman was jaren-
lang als cardioloog verbon-
den aan het Zuwe Hofpoort 
Ziekenhuis te Woerden. 
Vorig jaar ging hij met 
pensioen. Bovendien heeft 
hij zich binnen de Advent-
kerk bestuurlijk verdienste-
lijk gemaakt, o.a. voor 
Woonzorgcentrum Vreden-
oord en als ouderling. Dit 
laatste ambt bekleedt hij 
nog steeds in zijn thuisge-
meente Amersfoort. 
“Ik werd vanmorgen het 
gemeentehuis ingeloosd 

toenmalige kerkelijke 
boekenhuis Veritas. Br. De 
Jong begon in 1936 voor de 
kerk te werken als colpor-
teur en als jongste bediende 
bij Veritas. Vervolgens werd 
hij daar boekhouder en van 
1948 – 1981 penningmees-
ter van Veritas. Voor hem 

personen onderscheiden, 
eveneens voor hun betrok-
kenheid bij de samenleving 
en hun plaatselijke advent-
gemeente: broeder Jan Kers-

De plaatselijke predikant, 
ds. Lex van Dijk, gaf aan 
dat het geluk van 70 jaar 
huwelijk vooral bepaald is 
door de leiding van God 
(het drievoudig snoer waar 
het boek Prediker over 
spreekt) en zegende het 
platina bruidspaar. Namens 
de Nederlandse Unie heeft 
ds. Wim Altink, voorzitter, 
een korte speech gehouden 
waarin hij br. de Jong 
bedankte voor ruim 45 jaar 
trouwe dienst voor het 

door mijn vrouw en ik was 
totaal verrast door de 
onderscheiding. Ik voel me 
bijzonder vereerd” zegt Bert 
Brinkman. Namens de 
Nederlands Unie heeft ds 
Wim Altink, voorzitter, de 
gedecoreerde gefeliciteerd.  
In de recente adventge-
schiedenis werd broeder 
A.C. Balk, lid van de 
gemeente Haarlem, konink-
lijk onderscheiden voor 
zijn veelzijdige inzet. Dit 
vond plaats in 2007. In 
2010 werden de volgende 

door Henk Koning

was niets te veel en Ruud 
heeft zich altijd bijzonder 
plichtsgetrouw en 
bekwaam van zijn taken 
gekweten. Ds. Altink over-
handigde een envelop met 
inhoud en wenste het paar 
namens de kerk in Neder-
land Gods zegen toe.  7

sen (Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau /Groningen) 
en broeder Dimitri Triantos 
en zuster Magda Triantos-
Kooij (beiden Lid in de 
Orde van Oranje Nassau / 
Zwijndrecht). Vervolgens in 
2011 ontving zuster Angéli-
que Hornis-van der Horst 
van de adventgemeente 
Emmen haar lidmaatschap 
in de Orde van Oranje 
Nassau.  
“Het is bijzonder dat zes 
geloofsgenoten koninklijk 
worden erkend voor hun 
verdiensten in de maat-
schappij en kerkelijke 
gemeente terwijl de 
Adventkerk in Nederland 
juist (maatschappelijke) 
betrokkenheid als speer-
punt heeft gekozen voor 
haar beleid,” aldus Wim 
Altink.  7
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Nieuws

optimisme, betrokkenheid, 
levenskwaliteit
god heeft grote plannen voor de adventkerk in nederland. in de 

afgelopen jaren zijn verscheidene church plants gemeenten 

geworden. dit jaar worden er weer meer dan vijf gemeenten 

gesticht. drie studenten komen terug van newbold om propo-

nent-predikant te worden, en de drie proponenten die in neder-

land aan het werk zijn, hebben nu hun eigen gemeenten.

In 2012 zijn er 160 mensen 
gedoopt. Dat betekent dat 
de kerk met meer dan 5% 
gegroeid is. Er is veel om 
optimistisch over te zijn. 
Het is duidelijk, God 
gelooft in zijn kerk. Dit 
optimisme wil het bestuur 
vasthouden. Daarom is 

Vanaf september krijgt de 
stad elke maand een 
verhaal terug, te beginnen 

en liefde voor je naaste. Dat 
betekent dat je betrokken 
bent bij de mensen om je 
heen. De afgelopen jaren 
heeft de kerk veel nadruk 
gelegd op betrokkenheid. 
Dat accent op die dienende 
houding die Jezus ons heeft 
voorgeleefd blijft belang-
rijk.
Het laatste sleutelwoord 
van de visie voor de 
komende tijd refereert aan 
de adventistische holisti-
sche houding: levenskwali-
teit. Als adventisten hebben 
we altijd gesproken over 
gezondheid, zowel fysiek 
als geestelijk. Doordat wij 
God kennen, hebben wij 

gemaakt op een groot festi-
val in het Wilhelminapark 
in Meppel.
De kerngroep die dit orga-
niseert heeft de volledige 
PR neergelegd bij de adven-
tistische vertegenwoordi-
gers in deze groep.

een hogere kwaliteit van 
het leven, en dat willen we 
uitdragen aan de mensen 
om ons heen. 
De drie sleutelwoorden 
voor de komende jaren 
zullen dus zijn: Optimisme, 
Betrokkenheid, en Levens-
kwaliteit. Al sinds februari 
van dit jaar werkt de visie-
commissie van het uniebe-
stuur hard om de visie en 
het beleid af te krijgen. 
Binnen een aantal maan-
den zullen de complete 
plannen gepresenteerd 
worden, hier in Advent en 
op www.adventist.nl.  7

Bent u nieuwsgierig gewor-
den zie:  
www.de10mooistebijbel-
verhalenvanmeppel.nl of 
abonneer u op de maande-
lijkse nieuwsbrief via info@
de10mooistebijbelverha-
lenvanmeppel.nl.  7

optimisme één van de sleu-
telwoorden voor het beleid 
in de komende vijf jaar.
Een tweede sleutelwoord 
richt zich op het leven van 
Jezus. Wij willen er zijn 
voor de ander. Het grootste 
gebod verwijst niet voor 
niets naar liefde voor God 

bij de nummer 10. Eind 
juni 2014 zal het top één 
verhaal bekend worden 

Meppel op zoek naar het 
mooiste bijbelverhaal
 
acht christelijke kerken in de stad Meppel, waaronder de 

Zevende-dags adventisten, gaan vanaf eind mei tot eind juni de 

straat op. Zij gaan mensen vragen naar hun mooiste verhaal uit 

de bijbel. 
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Er werd dus een lijst opge-
steld van departementen 
met prioriteit die in de 
komende maanden maxi-
male aandacht zullen krij-
gen. Voor de andere depar-
tementen werd aan 
broeders en zusters om 
hulp gevraagd, naargelang 
hun mogelijkheden. Hun 
bijdrage zal sowieso een 
pluspunt zijn!
Een tweede stemming heeft 
de hierna volgende lijst van 
verantwoordelijkheden 
bepaald.

De prioritaire departementen:
–   Kerkgroei: Rudy Dingjan
–   Jeugd: de AJ staf voorge-

zeten door  Jeroen Tuin-
stra

–   Vorming: Jeroen Tuinstra
–   Communicatie: Jeroen 

Tuinstra
–   Sabbatschool/kinderpas-

toraat: Jeroen Tuinstra
–   Financiën: de commissie 

‘Beheer’ o.l.v. Christian 
Sabot

Bezoekers-
dag 
Rotterdam-
Noord
op sabbat 4 mei werd er een 

bezoekersdag georganiseerd 

in de gemeente rotterdam-

noord met als thema “bevrij-

ding”.

De gehele dienst stond in 
het teken van dit thema en 
kwam tot uiting in de 
samenzang o.l.v. het Praise 
team, de lesbespreking, het 
kinderverhaal, de overden-
king en door de specials 
van Adoration & Praise, 
Purpose Praise en het speci-
aal opgerichte mannenkoor 
van de gemeente. Er waren 
tientallen (niet adventisti-
sche of kerkelijke) bezoe-
kers die voor het eerst de 
gemeente hebben bezocht, 
ze kregen allen het boekje 
“De Enige Weg,” een 
leidraad naar persoonlijke 
bevrijding. Na de dienst 
was het een gezellig samen-
zijn met heerlijk eten en 
drinken.  7

brussel bericht...
het Federatiebestuur heeft zich op 25 maart gebogen over de werking van de departementen op 

federaal niveau. in een eerste stemming werd er vastgesteld dat er niet voldoende menselijk potenti-

eel is om ieder departement te ontwikkelen. 

De niet-prioritaire departe-
menten:
–   Sabbatschool jeugd/

volwassenen: Johan Dela-
meillieure

–   Gezinsleven: Francine en 
Gaston Ponchaut

–   Gezondheid: Etienne 
Gallis

–   Godsdienstvrijheid: 
Karel Denteneer (zie 
onder)

–   Vrouwenpastoraat:  
Alicia Denteneer (zie 
onder)

–   IEBC/ESDA: nog in te 
vullen

Tijdens het Uniecongres, 
gehouden in Lyon van 26 
april tot 1 mei, werden o.a. 
de volgende personen voor-
gesteld en verkozen:
–   Ruben De Abreu, van 

Portugese origine, is de 
nieuwe Unievoorzitter

–   Jean-Paul Barquon blijft 
de secretaris van de Unie 
die Frankrijk, België en 
Luxemburg omvat

–   Pierre-Jean Tizio wordt de 
penningmeester. 

–   Karel en Alicia Denteneer 
maken ook deel uit van 
het nieuwe team. Karel 
wordt verantwoordelijk 
voor evangelisatie, 
sabbat school, ESDA/IEBC 
en pastorale zorg. Alicia 
zet zich in voor het vrou-
wenpastoraat. 

Wij wensen het nieuwe 
team van de Unie Gods 
zegen toe, maar betreuren 
dat enkele gemeenten hun 
predikant zien vertrekken. 
Onze eigen Federatie zal 
dus snel werk moeten 
maken van de herverdeling 
van de verantwoordelijkhe-
den in België en Luxem-
burg. De zegen en leiding 
van Boven zal hier brood-
nodig en bepalend zijn!  7
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Nieuws uit de Wereldkerk

Dit gebeurde in de Battle 
Creek, een stad in Michi-
gan, die vooral beroemd 
geworden is door de 

bouw replica gebouwen uit pionierstijd
op 13 april staken de leiders van de divisies van de wereldwijde adventkerk, tezamen met de voorzitter, 

ted n.c. wilson, de eerste schop in de grond voor de bouw van een tweetal replica’s van kleine gebouw-

tjes die in de beginfase van het adventisme een belangrijke rol speelden.

enorme Kellogg’s fabrieken, 
maar bij adventisten ook 
bekend is als de plaats waar 
hun kerk vorm kreeg.

Europees 
gezondheidscongres
van 29 april tot 4 mei vond in praag een belangrijke congres plaats 

dat gewijd was aan de samenhang tussen geloof en evangelisatie 

enerzijds, en promotie van gezond leven anderzijds. 

Zeshonderd afgevaardigden 
uit 38 verschillende landen 
waren samengekomen in 
een groot hotel in de Tsje-
chische hoofdstad. De deel-
nemers kwamen hoofdza-
kelijk uit de drie regio’s die 
samen het evenement 
hadden georganiseerd – de 
Trans-Europese Divisie, de 

Inter-Europese Divisie en 
de Euro-Aziatische Divisie. 
Maar ook andere gebieden, 
met name Midden- en 
Zuid-Amerika, waren verte-
genwoordigd.
De rode draad die door het 
intensieve vijf-dagen 
durende programma van 
plenaire presentaties en 

In Battle Creek is sinds 
enige jaren een klein open-
luchtmuseum in aanbouw 
dat gewijd is aan de vroege 

talloze workshops liep, was 
de vraag hoe een benade-
ring via de gezondheid de 
kerk kan helpen om het 
grotere publiek van dienst 

te zijn, en om vervolgens 
een brug te slaan naar de 
geestelijke waarden die de 
kerk hoog in haar vaandel 
heeft staan.  7

geschiedenis van de 
Adventkerk. De twee repli-
ca’s die nu worden 
gebouwd zijn exacte 
kopieën van respectievelijk 
de eerste adventistische 
instelling voor gezond-
heidszorg (Western Health 
Reform Institute) en de 
eerste adventistische uitge-
verij/drukkerij. De fondsen 
voor dit kleine openlucht 
museum zijn hoofdzakelijk 
afkomstig van particuliere 
gevers en enkele grotere 
donoren in Battle Creek.

De leiding van de kerk was 
een aantal dagen in Battle 
Creek, omdat daar de jaar-
lijkse voorjaarzittingen 
werden gehouden.  De 
reden van de keuze voor 
Battle Creek was dat het dit 
jaar precies 150 jaar gele-
den is dat de Adventkerk in 
die stad officieel werd geor-
ganiseerd.  7

zie www.adventistheritage.org
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door Reinder Bruinsma

cuba

Evangelisatie via baseball
de adventisten op cuba zijn zeer creatief in het ontdekken van nieuwe evangelisa-

tiemethoden. vooral het bereiken van de jongere generatie is een enorme uitda-

ging, te meer daar al te directe vormen van evangelisatie in cuba (nog) niet zijn 

toegestaan. 

tienden wereldwijd gestegen
tijdens de recente voorjaarszitting van het hoofdbestuur van de adventkerk 

(generale conferentie) rapporteerde de penningmeester dat in noord-amerika 

de tiendeninkomsten van de kerk vorig jaar tot 933 miljoen us dollars waren 

gestegen, ongeveer 10 miljoen meer dan in 2011. wereldwijd was de stijging van 

de tienden 4,4%. buiten noord-amerika stegen de tiendeninkomsten daardoor 

tot 1,4 miljard us dollar.

Baseball (in Nederland ook 
vaak honkbal genoemd) is een 
zeer populaire sport op het 
eiland. De Adventkerk in Cuba 
besloot bij deze trend aan te 
haken. Sinds een viertal jaren 
is een gestaag groeiend 
netwerk van adventistische 

De collecten voor de zending 
brachten in 2012 zo’n 60 
miljoen dollar in de kerkelijke 
kassen, ruim 6% meer dan het 
jaar daarvoor. Een negatief 
element was daarbij dat in 
Noord-Amerika de zendings-
collecten terugliepen. Maar 
men moet wel bedenken dat er 
ook veel geld rechtstreeks naar 
allerlei projecten vloeit.
Door de toegenomen inkom-
sten was het mogelijk een 

baseballteams opgezet.
Ook spelers die niet bij de kerk 
behoren zijn welkom, als zij zich 
aan de adventistische gedragsnor-
men houden. Elke wedstrijd 
wordt met gezamenlijk gebed 
begonnen en allerlei socia le acti-
viteiten ná de wedstrijden 
vormen een natuurlijke brug naar 
meer gerichte geestelijke 
programma’s. In het eerste jaar 
van dit nieuwe programma beslo-
ten 28 jongeren bijbelstudies te 
vragen en later tot de kerk toe te 
treden. Vorige jaar was dat aantal 
ruim 100. 
Cuba (11 miljoen inwoners) telt 
ruim 31.000 adventisten, in 297 
gemeenten.  7

aantal extra subsidies te verlenen. 
Zo besloot men 300.000 dollar 
extra naar Soedan te sturen om de 
kleine kerk in dat land te helpen. 
Ook werden aanzienlijke bedra-
gen bestemd voor de versterking 
van de activiteiten van Hope 
Channel (het adventistische tele-
visiekanaal) en de reorganisatie 
van de kerkelijke accountants-
dienst. Al met al, besloot de 
penningmeester, is er reden tot 
grote dankbaarheid.  7

Reorganisatie bij 
Amerikaanse media
Na een studie van twee jaar heeft het bestuur 
van het adventistische mediacentrum in Simi 
Valley, Californië (VS), besloten om de Noord-
Amerikaanse Divisie te adviseren het complex 
te verkopen. Dat betekent dat een zestal medi-
aorganisaties, waaronder de Voice of Prophecy 
(Stem der profetie) en Faith for Today (Geloof 
voor vandaag), een ander onderdak zullen 
moeten vinden. Ook de satelliet uplink van 
een aantal programma’s van Hope Channel 
zal na verkoop van het complex elders dienen 
te gebeuren. De verwachting is dat de Noord-
Amerikaanse Divisie zal besluiten het advies 
op te volgen. Het complex was sinds 1972 
door de verschillende mediadiensten in 
gebruik. Het voldoet niet langer meer aan de 
huidige eisen en men geeft nu de voorkeur 
aan een verregaande decentralisatie. De 
uitzendingen van de diverse televisie- en 
radioprogramma’s zullen niet door deze 
ontwikkeling worden onderbroken.

Kerkkoor gooit hoge 
ogen in talentenjacht
Een adventistisch gospelkoor met de naam 
Gospel Singers Incognito, met leden uit Luton 
en Londen, besloot dit jaar, na veel aandrin-
gen van hun fans, mee te doen aan het 
bekende televisie talentenjacht-programma 
Britain’s Got Talent. Het koor overtrof de stout-
ste verwachtingen en werd door de jury, nadat 
de voorzitter eerst tamelijk laatdunkend was 
geweest, unaniem en enthousiast doorverwe-
zen naar de volgende ronde. Het koor zingt bij 
allerlei kerkelijke en niet kerkelijke gelegenhe-
den, en zelfs van tijd tot tijd in pubs – dus 
overal waar mensen de boodschap van het 
evangelie moeten horen. Inmiddels is een 
filmpje van het televisieoptreden van het koor 
1,3 miljoen keer op internet bekeken. 

http://www.youtube.com/watch?v=U6iStlsHXg0
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gemeente antwerpen

Rood, de nieuwe kleur van 
Pasen
de ‘poppenkast hemeltjelief’ van antwerpen ging langs bij drie scho-

len en bereikte 350 kinderen. de poppen vertelden dat pasen voort-

aan een nieuwe kleur krijgt, namelijk rood. 

150 jaar adventkerk

Feest of toch niet?
 
op 21 mei 1863 werd de generale conferentie van de Zevende-

dags adventisten officieel gesticht. er waren toen ongeveer 3.500 

leden, terwijl er nu wereldwijd 17 miljoen zijn in 73.526 gemeen-

ten en 67.276 church plants in 209 landen, werkend in 924 talen 

met 1.7 miljoen leerlingen en studenten in 7.883 scholen.

Rood, de kleur van liefde – 
van Gods liefde die hij 
toont via zijn Zoon Jezus. 
Gedaan met die gele kleur 
van Pasen. Voortaan rode 
servetten en rode kaarsen!
De kinderen maakten 
kennis met kinderen van 
toen:  met de rijke jonge-
man, een bedelaar, twee 
rabbi’s, de jongen met zijn 
vijf broden en twee vissen, 
Petrus, Johannes, Judas en 
natuurlijk ook Jezus. 
Op de slotvraag ‘Wat is de 
nieuwe kleur van Pasen’ 
konden ze in koor antwoor-
den, waarna ze als beloning 

De kerk stelt zich dienst-
baar op door middel van 
173 ziekenhuizen en sana-
toria, 133 woonzorgcentra, 
238 klinieken en 36 kinder-
tehuizen.
Op grond van een oproep 
van ds. Ted Wilson, voorzit-
ter van de Generale Confe-

ATS-Nederland kiest nieuw bestuur

op 7 april vond de ledenvergadering van ats-nederland 

plaats. tijdens de meeting werd er teruggeblikt, vooruit 

gekeken en een nieuw bestuur gekozen. 

Het nieuw gekozen bestuur bestaat uit:

•  Ds. Thijs de Reus  – Voorzitter

•  Linda Voerman-Wooning  – Secretariaat

•  Richard de Reus – Penningmeester

•  Sarah Morassi – Jongeren Comité

•  Ds. Iwan Voerman  – Theological Resource

•  Constance Titaley – Communicatie

 

Ds. Rob de Raad zal de speciale functie uitoefenen als Liaison Offi-

cer. ATS bedankt de voormalige bestuursleden voor het geweldige 

werk wat ze hebben verzet. 

Wij hopen u te mogen begroeten tijdens een van de symposia en 

houden u graag op de hoogte via onze website. 

Voor meer informatie: www.ats-nederland.nl

een rood hartjessnoepje moch-
ten opsmullen. Wedden dat zij 
de volgende keer in de super-
markt hun mama voor die 
rode kaarsen en bloemen laten 
kiezen? 
Wij konden jammer genoeg 
niet ingaan op de uitnodiging 
van twee andere scholen 
omdat we te weinig vrijwilli-
gers hadden. Aarzel dus niet 
om contact te zoeken! Voor de 
maand december zoeken wij 
nu alvast extra helpende 
handen!  7

Het poppenkastteam

rentie, is er wereldwijd 
aandacht gevraagd op 
sabbat 18 mei God te 
danken voor zijn bijzon-
dere zegen van de afgelo-
pen 150 jaar, maar ook om 
vooruit te zien, want zei 
hij: “We willen naar huis 
gaan!”  7

Brief aan koning  
Willem-Alexander
namens het algemeen kerkbestuur stuurde ds. wim 
altink, voorzitter, op 1 mei de volgende brief aan de pas 
geïnstalleerde koning.

Zijne Majesteit,

Van harte wens ik u veel wijsheid, gezondheid en 
Gods zegen bij uw gisteren opgevatte taak als Koning. 
Wees ervan overtuigd dat er velen zijn binnen onze 
geloofsgemeenschap die u en uw gezin ondersteunen 
en voor u bidden.
De manier waarop u gisteren invulling gaf aan uw 
inhuldiging was indrukwekkend en de hele dag was  
bijzonder geslaagd. We zien er naar uit en hebben er 
alle vertrouwen in dat uw ambtstermijn net zo succes-
vol zal zijn!

Namens het landelijk Algemeen Kerkbestuur van de 
Kerk  van Zevende-dags Adventisten, 
met vriendelijke groet,

Ds. Wim Altink
Voorzitter
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Een buitengewone wereldreis 
aJ antwerpen boekte voor het paaskamp van dit jaar een avontuurlijke wereldreis met aJ-airlines. onze 

nieuwsgierige vonkjes en verkenners checkten zich hiervoor vrijdagavond in. na een grondige controle van 

de bagage door de strenge douane konden ze eindelijk op het vliegtuig stappen. daar werden ze verwel-

komd door de twee strak uitgedoste piloten en hun bemanning. 

Nadat iedereen zijn plaats 
had gevonden, was het tijd 
voor de veiligheidsinstruc-
ties. Deze werden ons 
meegegeven door de vrien-
delijke stewards en stewar-
dessen. Voor we het goed 
en wel beseften, steeg een 
tijdje later het vliegtuig op 
en waren we vertrokken 
voor een unieke ervaring. 
Na een gezellige vlucht met 
een hapje en drankje land-
den we veilig en wel op 
onze eerste bestemming: 
Brazilië. 
Van Afrika, via Azië, Italië 
en Australië naar Antartica 
De volgende dag konden 
we proeven van het heer-
lijke Marokko, sporten in 
het mystieke India, koken 
in het warme Italië en 

ons uiteindelijk bij een 
donkere, “verlaten” zand-
vlakte. Echter bleek hier 
ook een groep personen 
aanwezig te zijn, die geen 
pottenkijkers duldden en 
ons bijgevolg dropten op 
een onbekende locatie. En 
zonder dat we het wisten 
waren we verzeild geraakt 
in de historie van het 
zwarte goud . . .  Met 
behulp van een anonieme 
tipgever haastten de 
Verkenners zich naar de 
plaats van afspraak. Tijdens 
de tocht daarheen vervul-
den ze opdrachten en 
verdienden tips, waarmee 
ze de morsecode konden 
ontrafelen, om zo toegang 
te krijgen tot de eindplaats.  
Die plaats bleek een boor-

Extra Nieuws

didgeridoos [red. = blaasin-
stumenten] maken in het 
prachtige Australië. 

Die avond nog vlogen we 
naar het ijzig koude Arctica 
waar de Vonkjes hun eigen 
iglo moesten bouwen. Het 
bouwplan en de ijsblokken 
konden ze met gevangen 
vissen op de ijsmarkt 
kopen, maar ze moesten 
oppassen voor de jagende 
zeehonden. Nog voordat de 
Vonkjes gingen slapen 
moesten de Verkenners 
zich klaarmaken voor een 
excursie door het poolge-
bied. Waar de excursie naar 
toe ging werd bepaald door 
een capsule met kaart en 
gsm, die door onbekenden 
vergeten was. Deze bracht 

platform te zijn waar een 
vuurraadsel ontcijferd 
moest worden om de 
exacte boorplaats te achter-
halen. Uiteindelijk vonden 
we met veel explosiviteit 
onze aardolie . . . het zwarte 
goud!
Zondagmorgen pakten we 
onze bagages in en zonden 
deze al terug naar België, 
maar ons avontuur was nog 
niet voorbij. Nadat we ons 
hadden opgewarmd met 
pleinspelen, vertrokken we 
nog voor een laatste stop in 
Schotland. Daar waren 
onze piloten vermist, waar-
door we niet direct konden 
terugvliegen naar België. 
Om ook deze situatie tot 
een goed einde te brengen 
moesten we onze kracht en 
moed tonen tijdens de 
lokaal traditionele High-
land-Games.  
 
Teruggekomen in België 
werd ons brein voor de laat-
ste keer stevig op de proef 
gesteld met een quiz over 
alles wat we tijdens onze 
wereldreis hadden geleerd 
en ervaren. Vol multicultu-
rele ontdekkingen en 
prachtige verhalen keerden 
we terug naar huis voor een 
deugddoende paasvakan-
tie.  7
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een kerk die 
er toe doet!

oP 28 FEBRUARI GING DE SECRETARIS VAN DE ADVENTKERK EVEN LANGS 

BIJ DE VooRZITTER. NIET HEEL VREEMD, DAT GEBEURT BIJNA ELKE DAG. 

ALLEEN, oP DEZE DAG WAS HET ANDERS DAN ANDERS: IK ZoU WIM ALTINK 

INTERVIEWEN VooR ADVENT. ANDERHALF UUR LANG HEBBEN WE NIET 

oVER DE BESTUURLIJKE UITDAGINGEN GEPRAAT, MAAR oVER GELooF, 

STUDIE, GEBED, EN DE ToEKoMST. DIT IS WAT WIM ALTINK VERTELDE.
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door Tom de Bruin, Foto's Frans Nijssen

T
nieuwe toekomst  Dat bevrijdende gevoel merk 

je ook als je werkt voor de kerk. Direct na het uniecongres 

heb je het gevoel dat je het liefst een paar dagen – of nóg 

liever een paar weken – vrij zou willen nemen. Helaas 

werkt dat niet zo. Zondag congres, maandag stap je weer 

in de rijdende trein. 

Maar dat nieuwe team gaf me meteen een gevoel van 

nieuwe energie. We begonnen met een nieuwe ploeg die 

meteen klaarstond om die rijdende trein weer goed op de 

rails te zetten. De nieuwe Dagelijks Bestuursleden, Tom de 

Bruin en Istrahel Schorea, stonden klaar om optimistisch 

naar de toekomst te kijken. Niet alleen in het Dagelijks 

Bestuur, of bij de uniemedewerkers zie je dat, maar eigen-

lijk door de hele kerk heen. We zien veerkracht in de kerk, 

alsof wij als adventisten samen zeggen “’we gaan met 

elkaar verder’”. De komende jaren zal ik nadruk leggen op 

geloof: geloof in Gods 

leiding, geloof in wie God 

is voor ons persoonlijk en 

in de kerk, en geloof dat 

enorm gaat groeien. Dat 

zal zich ook vertalen in 

onze financiële betrokken-

heid. Tienden groeien pas 

als geloof groeit. Ik wil 

daar ook een concreet 

getal bij noemen, ik zou 

willen zien dat de tienden 

met 15% groeien in de 

komende vijf jaren, d.w.z. 

elk jaar 3% groei. 

Eigenlijk hoef ik niet eens 

te praten over groei in 

aantallen. De afgelopen 

jaren groeiden we harder dan ooit. Vorig jaar 160 dopelin-

gen, het jaar daarvoor 120. Meer groei zou natuurlijk nog 

geweldiger zijn, maar als de mensen die voor de kerk 

werken tot hun recht komen en het geloof onder de leden 

groeit, groeien we vanzelf in aantal.

optimisme  Als ik naar het recente verleden kijk, is 

het misschien de beste manier om er naar te kijken als naar 

een litteken. Dingen in het verleden laten die littekens op 

ons na, individueel en als groep, maar God schenkt ons 

daarin genezing. God geeft ons als collectief optimisme 

voor de toekomst. Als ik heel eerlijk ben, denk ik heel sterk 

dat God ons gaat verrassen. Uiteraard op een positieve 

manier. In de afgelopen jaren hebben alle leden van de 

kerk zich ingezet om een kerk te zijn die er toe doet. Ik zie 

veel adventisten die een nederige, nuchtere kerk willen 

hebben, die een dienende kerk willen zien. 

oen ik de gaventest deed, kwam er tot mijn verba-

zing als nummer één voorbede uit. Toen begreep ik 

het pas. Ik vond het altijd al heel vanzelfsprekend 

om veel met elkaar te bidden. Maar ik merkte bij 

sommige gemeenteleden en collega’s dat zij dat 

niet zo ervoeren. Maar als dit mijn geestelijke gave 

was, dan begreep ik het opeens: daarom heb ik een groot 

hart voor gebed. 

Als ik een ambulance langs hoor rijden is mijn natuurlijke 

reactie daarvoor te bidden. Dat klinkt heel vroom, maar zo 

bedoel ik het niet. Het gaat vanzelf. Ik vind het belangrijk 

voor mensen en situaties te bidden. Ik werk niet een lijst af, 

maar betrek gebed bij de situaties die er zijn. Gebed speelt 

een grote rol in mijn geloofsleven. 

geloof  Als ik kijk naar mijn geloof en waarom ik geloof, 

dan zie ik dat geloof mij 

een plek geeft, een plek 

van geborgenheid. 

Hoewel het geloof met de 

paplepel is ingegoten, heb 

ik nooit het idee gehad 

dat het me is opgelegd. 

Mijn moeder vroeg mij 

ooit “is het niet tijd dat jij 

je laat dopen?” waarop ik 

reageerde “dat maak ik 

zelf wel uit”. Het is 

eigenlijk iets natuurlijks 

geweest. Ik herinner me 

nog dat ik bij mezelf dacht 

“ik wil voor het goede 

gaan.” Ik pakte zelf de 

fiets en vertelde de 

predikant dat ik me wilde laten dopen.

Ik heb me altijd heel vrij gevoeld in het geloof. Vooral de 

theologiestudie heeft dat gevoel van vrijheid erg bevestigd. 

Wat ik merkte bij de studie is dat je geloof in een breder 

kader wordt geplaatst. Het moralistische sausje, dat ik 

soms in diensten en jeugdactiviteiten merkte, ging er 

vanaf. In een studie theologie ga je echt naar de tekst 

kijken. Je ontdekt dan pas wat de motiverende kracht is van 

het Woord van God. Dat sausje dat we elkaar opleggen 

hebben we eigenlijk helemaal nodig.

De docenten schrijven je niet voor wat je moet geloven. Het 

lijkt soms zelfs andersom, dat je geloof misschien wel afge-

broken wordt. Maar dat heb je nodig. Dat klinkt raar, maar 

je hebt het nodig dat de dingen op scherp gesteld worden, 

zodat je vanzelf merkt waarom je gelooft. Je merkt dat hoe 

langer dat proces doorgaat, hoe meer bevrijdend het is. 

Eigenlijk zou elke gelovige theologie moeten studeren. 

“ GoD GEEFT oNS 
ALS CoLLECTIEF 
optiMisMe 
voor de 
toekoMst”
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studie  De profetische teksten van ons geloof houden me 

wel bezig. Ik ben al een aantal jaren bezig te promoveren op 

het boek de openbaring. Ik kijk daar specifiek naar de rol van 

de Geest. Ik begon aan mijn proefschrift heel toevalligerwijs. 

Toen ik ging werken als predikant had ik er erg veel plezier in. 

Ik merkte dat ik het maken van preken ontzettend leuk vond, 

want dat was het verlengde van die bevrijdende studie. Ik had 

niet echt de behoefte om verder te studeren totdat ik twintig 

jaar later een studieverlof kreeg.

Ik ging in die tien weken in Leiden in de bibliotheek zitten, en 

elke dag studeren. Toen merkte ik bij mezelf op “wat is theolo-

gie toch leuk!” Ik las toen ook dat het mogelijk was om bij 

Newbold College te promoveren. Ik gaf me op, en ik werd 

aangenomen. Ik diende als onderwerp de drie-eenheid in. Nu 

ben ik al een aantal jaren bezig met mijn proefschrift. 

Hoewel ik aan mijn promotie werk, zie ik mezelf niet als 

academicus. Ik ben ook geen docent. Als ik zou promoveren 

zou ik nooit het onderwijs ingaan. Ik schrijf mijn proefschrift 

om een hele andere reden. Ik zie het gevaar als predikant dat 

je wordt opgeslokt door pastoraat, door het organiseren van 

diensten, door van alles en nog wat te doen. De uitdaging van 

een proefschrift is om echt weer met je vak bezig te zijn. Na al 

dat ‘doen’ als predikant is het goed om te stoppen en stil te 

staan. Het is een hulpmiddel om mijn werk beter te doen. 

Uiteindelijk weet ik dat ik door mijn studie een beter predi-

kant word.  7

Er is iets gezaaid, waardoor er openingen zijn, waardoor God ons 

kan helpen. We zullen de vruchten plukken. Hiervan zijn grotere en 

kleine voorbeelden van hoe gemeenten impact maken op hun 

omgeving. Ik heb er groot vertrouwen in dat er zodanig gezaaid is 

dat wij die verrassing tegemoet kunnen gaan.

sociale impact  Ik denk dat in onze Nederlandse 

samenleving de sociale impact heel belangrijk is en daaruit de 

geloofsimpact. Ik denk dat veel Nederlanders getroffen zullen zijn 

als ze zien dat we op sociaal gebied iets betekenen. Maar dan 

tegelijkertijd laten zien waar wij als Adventkerk voor staan. 

Als Adventkerk dichten wij onszelf een profetische taak toe. Maar 

ook vanuit dat oogpunt hoeven wij ons niet te schamen voor 

maatschappelijke betrokkenheid. Als je kijkt naar het leven van 

Jezus zie je dat er altijd voor hem een goede reden was om oog te 

hebben voor de persoonlijke noden van de mensen. Als Jezus in 

Matteüs 24 de rede over de laatste dingen heeft gehouden, is hij 

nog niet klaar met zijn taak. Want daarop volgt Matteüs 25, waar 

Jezus juist zegt dat de standaard voor het oordeel is wat je voor de 

ander hebt gedaan.

Misschien is soms de verleiding er wel te zeggen dat als we maar 

lief zijn voor onze naaste, dan hebben we onze taak gedaan. Maar 

dit gaat hand in hand met de profetische opdracht die we hebben. 

Dan blijft de vraag hoe vervullen wij onze profetische taak? Ik 

geloof dat mensen in de geloofsgemeenschap het zelf kunnen 

horen.

geboren op 17 mei 1959 in apeldoorn, zoon van: 
cor en rika altink-vorstelman. getrouwd met els 
lijkendijk, dochter van ds. Jaap en cisca lijken-
dijk.

kinderen: Marjolein (geboren in 1986, overle-
den in 1992)  &  saskia (geboren in 1988, Ma 
student rechten in rotterdam).

scholing: na Mavo/havo/vWo, studeerde hij 
theologie op oud Zandbergen, newbold college 
(diploma in theology) en andrews University in 
vs (Master of divinity). 

carrière: in 1984 begint hij als proponent in 
den haag en Zoetermeer met ds. ton dingjan als 
mentor. vanaf 1985 tot 2007 was hij predikant in 
de gemeenten rotterdam-Zuid, Maassluis, spij-
kenisse, leiden, haarlem, amsterdam Zuidoost, 
amsterdam-ghana en den haag.  betrokken bij 
churchplants spijkenisse, amsterdam-ghana en 
Zoetermeer-ark. stafmedewerker gemeente 
groei en assessor algemeen kerkbestuur. vanaf 
2007 tot heden unievoorzitter. 
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door Madelon Comvalius en Marie RahajaanKids, scouts en jongeren

Jeugdcongres 2013
ds. hans ponte opende op sabbat 6 april het jeugdcongres met de 

woorden: “dit is mijn tiende jeugdcongres – en voor jou?” en zo 

begon een weer prima jeugdcongres. dit keer in de adventkerk 

van den haag.

De grote zaal herbergde 400 
jongeren die een afwisse-
lend programma van 
muziek, toneel, voordrach-
ten en videopresentaties 
voorgeschoteld kregen. De 
oproep van Willem Bakker, 
ADRA medewerker voor 
fondsenwerving, voor een 
project in Nepal resulteerde 

gebaseerd op het boek 
“Weg naar Christus” van 
Ellen G. White.
Geïnteresseerd in dit boek? 
In de webwinkel op www.

Het KID-team mocht bij 
deze eerste KID-les een 
negental gezinnen en een 
mentor verwelkomen. Meer 
dan verwacht! De ouders en 
kinderen zijn na één les al 
erg enthousiast en verheu-
gen zich op de rest van de 

gelijk in een donatie van de 
jongeren van ruim 400 
euro. Bovendien ontvingen 
zij een prachtige Neder-
landstalige versie van een 
boek van Steve Case, die als 
gastspreker de jongeren 
wist te boeien. Zijn boek In 
Verbinding is een eigen 
verdieping over geloof 

adventist.nl is dit boek te 
bestellen voor slechts 9,95 
euro (t/m 23 juni). Zie 
rubriek TamTam, blz. 21. 7

lessen. Kids in Discipleship 
baseert zich op het model 
van discipelschap omschre-
ven in Deuteronomium 
6:4-9 en stimuleert ouders 
om hun kinderen te bege-
leiden en helpen in hun 
geestelijke ontwikkeling. 
Naast gemeente Amersfoort 
zijn in Nederland ook 
gemeente Dordrecht en 
gemeente Arnhem/Nijme-
gen intensief bezig met 
KID. In België werkt ook de 
gemeente Antwerpen 
ermee. Zowel de kinderen 
als de ouders genieten met 
volle teugen.

Wellicht is Kids in Disciple-
ship ook iets voor uw 
gemeente?! Ieder jaar 
verzorgt het gezinspasto-
raat van de Nederlandse 
Unie een KID-training. Kijk 
voor meer informatie in de 
agenda/kalender of stuur 
een mail naar kid@adven-
tist.nl.  7

gemeente amersfoort

Een goede start 
na een intensieve kids in discipleship (kid) training en vier prachtige 

diensten stond het kid team van amersfoort te popelen om te star-

ten met de kids in discipleship lessen. sabbat 27 april  was het zover: 

de eerste kid-les.
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Kids, scouts en jongeren door Madelon Comvalius

Bij de ingang stonden de 
lakeien de kinderen al op te 
wachten om ze welkom te 
heten op het bruiloftsfeest. 
De Kidzrally-band zorgde 
direct voor een swingende 
bruiloftsstemming. De 
poppenkast, een echte cere-
moniemeester en het 
bruidspaar Dik en Dora 
maakten het feest 
compleet. En daar was 
natuurlijk ook onze Profes-
sor Pierewaaier die water in 
wijn wist te veranderen! 
In de middag splitsten de 
kinderen zich op in 
verschillende leeftijdsgroe-
pen om op hun eigen 
niveau creatief bezig te zijn. 
De hele dag werd feestelijk 
omlijst door optredens van 
de kinderen zelf. Zo kregen 
we zang, dans en een viool-
voordracht voorgeschoteld. 
Hoogtepunt was zeker ook 
de verrassende flashmob 

(zelf ook christelijk van 
huis uit) zei op de terug-
weg: “Ik heb nog nooit 
zo’n leuk christelijk 
evenement meege-
maakt.”  
De volgende 
Kidzrally is 
gepland op 
sabbat 12 april 
2014.  7

van groep 7/8. 
Onze Here God zal onder-
tussen druk zijn met het 
lezen van alle vragen die de 
kinderen aan hun feestbal-
lonnen de lucht in hebben 
laten vliegen.  
Kinderen nemen steeds 
vaker een vriendje of vrien-
dinnetje van buiten de 
Adventkerk mee naar de 
Kidzrally. Één zo’n vriendje 

Foto’s van de Kidzrally werden 

gemaakt door Klaas Norg. Meer 

foto’s zijn te zien en te bestellen 

via www.klaasnorg.nl 

Kidzrally één groot feest
sabbat 20 april reisden 600 kinderen (in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar) en begeleiders uit heel nederland naar 

scherpenzeel om samen de jaarlijkse kidzrally te beleven. dit keer stond de kidzrally in het teken van de 

bruiloft te kana en daarom was gekozen voor het thema ‘let’s party!’ en feest was het zeker!

 

20

Advent 04   2013



8 juni 2013

inter-
nationale 
vrouwendag

8 juni 2013 is het interna-
tionale vrouwendag in de 

kerk van de Zevende-
dags Adventisten. De 
vrouwenraad van de 
Nederlandse Unie heeft 
een prachtig 
programma gemaakt 
voor deze bijzondere 
dag met als thema: Me 
time? Yes you can!

Wat het extra bijzonder maakt, is dat hetzelfde programma 
op vijf verschillende plaatsen, verspreid over heel Neder-
land, wordt aangeboden.

Voor meer informatie en opgave kunt u terecht op www.adventist.nl (via 

agenda/kalender).

NIEUW!  NIEUW!

Steve Case

In verbinding
Hoe krijg je een relatie  
met God?

In dit boek legt Steve Case 
uit hoe je een blijvende 
relatie opbouwt met God. 
Hij richt zich vooral op 
jongeren. Het boek Schre-
den naar Christus (Steps to 
Christ) van Ellen G. 

White dient als zijn inspiratiebron. Schreden 
naar Christus wordt in dit boek ‘vertaalt’ 
naar onze tijd en met name naar de situatie 
van jongeren.

Kleurige paperback met frisse lay-out
256 blz. Een uitgave van het Jeugddeparte-
ment van de Nederlandse Unie (in samen-
werking met de Belgisch-Luxemburgse Fede-
ratie).

Behoor je niet tot de doelgroep voor dit 
boek? Dan ken je vast wel iemand aan wie je 
dit wilt geven!

Via de lectuursecretaris van uw gemeente 
verkrijgbaar bij het Servicecentrum van de 
Nederlandse Unie of via de Webwinkel op 
www.adventist.nl

 

VERBINDING
i

Hoe krijg je een relatie met God?

Steve Case

Steve Case 
laat in dit boek zien hoe belangrijk het is om 

een levende verbinding met God te hebben. 

Hij legt uit hoe zo’n verbinding tot stand kan 

komen. Maar ook wat het voor je doet om met God verbonden te 

zijn en hoe je met hem verbonden blijft. De Bijbel is daarbij voor 

hem het belangrijkste uitgangspunt, want daarin richt God zich ook 

tot ons in de 21e eeuw.

Voor de manier waarop Steve Case zijn onderwerp behandelt heeft 

hij zich vooral laten inspireren door een boekje dat in 1892 voor 

het eerst in de Engelse taal verscheen en nu al in meer dan hon-

derd talen is vertaald. Steps to Christ (De Weg naar Christus) bepaalt 

de grote lijn van dit boek. Wat mevrouw Ellen G. White – een van 

de belangrijkste christelijke schrijfsters uit de negentiende en van 

het begin van de twintigste eeuw – in de taal van haar tijd op 

sublieme wijze onder woorden bracht, wordt in dit boek glashelder 

in taal van nu weergegeven. En daarbij zijn vooral jonge mensen de 

doelgroep.

Steve Case is al sinds zijn tienerjaren betrokken bij jeugdwerk bin-

nen de Adventkerk. Hij beschikt zowel over een grote hoeveelheid 

theoretische kennis als over internationale, praktische ervaring – 

als organisator, spreker, trainer en schrijver. Steve is Amerikaan en is 

getrouwd met een Nederlandse vrouw, Marit Balk. 

UITGAVE:

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

Advent Jeugd Verbond

www.adventist.nl / www.adventjeugdverbond.nl

In samenwerking met de Belgisch-Luxemburgse Federatie van 

Adventkerken
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Welkom in onze kerk

Gemeente apeldoorn
ingrid bevers (39)

andré schmidt (58)

Op 20 oktober was het weer feest in Apeldoorn, 
omdat twee mensen ondergedompeld werden op 
de belijdenis van hun geloof. Ingrid Bevers is met 
de kerk in aanraking gekomen toen zij haar part-
ner André Bernhard leerde kennen. Zelf heeft zij 
een Rooms-katholieke achtergrond en had zij 
weinig kennis van de Bijbel. Maar Ingrid is zeer 
leergierig en heeft veel aan bijbelstudie meege-
daan en haar vragen gesteld. André Schmidt 
heeft ook een katholieke achtergrond. Van jongs 
af aan vond hij het maar vreemd dat de Bijbel 
spreekt over de sabbat, maar dat de kerk de 
zondag als rustdag vierde. In een moeilijke peri-
ode in zijn leven raakte hij overtuigd van de 
sabbat en is verhuisd naar Walterbosch en is de 
kerk ernaast gaan bezoeken. Velen werden 
geraakt door het getuigenis dat de dopelingen 
gaven. Ds. Rob de Raad stond stil bij Handelin-
gen 2:37-38, waar wordt aangegeven dat de doop 
een getuigenis is van wie Jezus voor ons is, dat 
wij vergeving van zonden ontvangen, en dat de 
belofte van de heilige Geest ons geschonken 
wordt.  De dienst werd omlijst met veel muziek 
en zang. De gemeente Apeldoorn is blij met deze 
twee nieuwe leden van de kerk. God roept nog 
altijd mensen  7

Gemeente apeldoorn
Jannet waaijenberg (36)

Mark (38) & thi suydendorp (37 )

Het paasweekend stond voor de gemeente Apeldoorn 
in het teken van weer een doopfeest. Velen waren 
samengekomen om getuige te zijn van de doop van 
drie doopkandidaten.  Mark en Thi bezoeken onze 
diensten al geruime tijd en hebben veel in de Bijbel 
gestudeerd met verschillende mensen. Thi komt uit 
Vietnam en is van huis uit Rooms-katholiek. Door zijn 
huwelijk met Thi raakte ook Mark geïnteresseerd in het 
geloof. Samen zijn ze de Bijbel gaan bestuderen nadat 
ze lezingen hadden bijgewoond. De families Hoff en 
Sonneveld hebben daar een flinke steen aan bijgedra-
gen. Nadat al twee kinderen van Mark en Thi in de 
gemeente waren opgedragen, was nu de tijd gekomen 
om het verbond met God te bevestigen in de doop. Zij 
wilden dit graag in het paasweekend laten voltrekken. 
Jannet heeft Lewis uit Burundi leren kennen en gaan 
nu samen door het leven. Door Lewis kwam Jannet met 
de kerk in aanraking. Ze wilde alles weten waar deze 
kerk voor staat en vonden samen een geestelijk huis in 
de gemeente Apeldoorn. Met name in de 20plus groep 
(jonge kerk) hebben zij samen veel vriendschappen 
gesloten. Jannet had al eerder in haar leven een stap 
gemaakt in het geloof door de kerk van haar ouders te 
verlaten. Zij geloofde dat God haar nu riep de volgde 
stap te nemen en zich te laten dopen.  De preek werd 
verzorgd door Jean-Luc Murk die stilstond bij de bete-
kenis van Pasen en de verbinding legde met een nieuw 
begin door de doop. Ds. Rob de Raad voltrok de doop-
handeling. Heuglijk feit was ook dat Lewis op deze dag 
werd opgenomen als lid in Apeldoorn vanuit een 
andere gemeente.  7
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Gemeente gorinchem
evelien wingaarden (43)

Op sabbat 29 december 2012 had de gemeente 
Gorinchem een feestelijke doopplechtigheid. 
Evelien was al een hele tijd een trouwe bezoeker 
van de kerk en draaide enthousiast mee in allerlei 
activiteiten. 
Door  omstandigheden kwam het niet tot een 
doop, maar daar kwam dus op die sabbat veran-
dering in. 
Naast haar dochtertje en haar familie was de hele 
gemeente aanwezig om daar getuige van te 
kunnen zijn. 
Lex van Dijk bepaalde haar en de aanwezigen bij 
de gebeurtenis van Naäman. Deze werd genezen 
en wilde zijn dankbaarheid laten zien in een 
groot cadeau. Maar de profeet weigerde, want 
Elisa had uiteindelijk zelf niets gedaan en Gods 
genade hoeft niet betaald te worden. Na zijn 
genezing ging de Syrische generaal verder met 
God op zijn levenstocht. Ondertussen had hij de 
Heer het grootste cadeau gegeven dat mogelijk is, 
namelijk zichzelf.
Dat heeft Evelien ook gedaan en zij weet dat God 
met haar mee zal reizen. Toen Naäman vertrok 
kreeg hij de zegen van Elisa mee. Dat wensen wij 
de gedoopte ook toe: ‘Ga in vrede!’.  7

Jacqueline nijman-lavies (69)

Zij overleed op vrijdag 8 maart. Tijdens de afscheidsdienst 
hebben we samen stilgestaan bij de mens die ze was en 
hoe ze zal voortleven in onze gedachten. Haar man Henk 
en beide zonen Ton en Rob keken vol liefde terug en haal-
den herinneringen op aan haar liefde voor haar gezin, 
voor muziek, de kunst, reizen en vooral de kleinkinderen. 
Haar kleindochter Romy speelde op haar harp twee van de 
lievelingsliedjes van oma.
Van jongs af was Jacqueline bekend met het geloof en ook 
in de laatste periode van haar leven was dit voor haar een 
steun. Op haar verzoek heeft br. Jan Rokus Belder tijdens 
de dienst stilgestaan bij een drietal teksten, te weten Jesaja 
25:6-9, Psalm 139 en Openbaring 21. Het was haar wens 
en verlangen om eenmaal weer samen herenigd te 
worden, wanneer Jezus komt op de wolken van de hemel 
om ons thuis te brengen.  7

Gemeente lelystad
henny huizinga-drost (bijna 84)

Zij overleed op 18 april, een dag voor haar 84ste verjaardag. 
Henny was samen met haar man Rinse een actief lid van de 
gemeente Lelystad. Haar leven lang worstelde zij met bron-
chitis en astma, wat later uitmondde in COPD. Henny was 
een levensgenieter en een vechter. Haar leven lang heeft zij 
klaargestaan voor haar man Rinse, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen, voor mensen uit de buurt en in de 
kerk. Zij hield van orde en netheid en was iemand die veel 
liefde had te geven.
Op verzoek van de familie werd de crematieplechtigheid 
geleid door ds. B. Nab, die destijds ook de uitvaartdiensten 
van de beide ouders van Rinse had begeleid. De goedbe-
zochte dienst stond in het teken van de hoop en het bevlo-
gen leven van Henny. Centraal stonden drie teksten uit 
Romeinen 8, waar gesproken wordt over de zekerheid die 
wij mogen hebben in het geloof. Haar drie dochters lazen 
de levensloop van hun moeder voor, die door Henny zelf 
was opgesteld. Twee van haar kleindochters, Nadine en 
Michelle, zongen enkele liederen onder begeleiding van 
Henny’s schoonzoons Peter en Adrie. Rinse speelde nog 
een prachtige orgelimprovisatie, zoals hij dat vaak thuis 
ook deed speciaal voor Henny. Eens zal Henny haar ogen 
weer openen en haar dierbaren in de armen sluiten. We 
zien uit naar die dag.  7

3  vervolg op pag 27.
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GroeiSpurts

Net als bij de vorige VBS-
activiteiten, was Jona het 
favoriete lied. Het neusje 
van de zalm was uiteraard 
het bezoek van de brand-

vakantiebijbelschool amsterdam-noord
van woensdag 1 tot en met sabbat 4 mei heeft church plant amsterdam-noord een vakantiebijbelschool 

(vbs) gehouden. de kinderen en ouders mochten vier dagen genieten van bewegingsliederen, bijbelver-

halen, het belang van water, zang, knutselen, en meer. de ouders waren heel dankbaar en hebben vrij-

willig materiële en financiële bijdragen gegeven. ook de verhuurder (de baptistenkerk) was heel blij met 

de vbs en droeg eraan bij door de ruimte en materialen gratis beschikbaar te stellen.

Amsterdam-Noord, broeder 
Wiersema, heeft met zijn gezin 
en kleinkinderen ook deelge-
nomen. Het thema was deze 
keer: De Koning komt. Er werd 

een link gelegd tussen de 
kroning van Willem-
Alexander en Koning Jezus 
die op de wolken zal terug-
keren.

We zijn de Heer heel dank-
baar voor het succes van de 
VBS en hebben opnieuw 
ervaren dat de liefde van 
Christus alle barrières van 
etniciteit, cultuur, religie en 
vooroordelen doorbreekt. 
We hebben deelnemers uit 
verschillende lagen van de 
bevolking en van verschil-
lende godsdienstige stro-
mingen ontvangen. De 
oudste was 78 en de jongste 
bijna 1 jaar. We wilden met 
deze VBS bekendheid geven 
aan de adventgemeente in 
Amsterdam-Noord en we 
hebben ook nieuwe contac-
ten kunnen leggen. Op 
sabbat vond de certificaat-
uitreiking en de tentoon-
stelling van gemaakte werk-
jes plaats.

Op naar de volgende 
vakantiebijbelschool in 
augustus!  7

3 Helen Ionita

weer. De kinderen waren 
laaiend enthousiast en 
kregen er maar niet genoeg 
van.
De predikant-coach van 
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door Rudy Dingjan

belgië

Alpha-cursus 
in Gent
op sabbat 14 september zal in 

de adventkerk van gent, 

kortrijksepoortstraat 158, 

een themadag doorgaan met 

de ‘de alpha-cursus’ als 

centraal punt.

programma

Het programma is eenvou-
dig maar echt uitnodigend 
in zowel het Frans als het 
Nederlands.
10.00 uur:
-  kerkdienst in het teken 
van de Alpha-cursus

14.00 uur:
-  verdere info en verdieping 
m.b.t. deze Alpha-cursus

De gastspreker is dhr. 
Joseph Hoquet, de natio-
nale coördinator van Alpha 
Belgium. Met simultaanver-
taling naar het Frans. Alle 
belangstellenden zijn 
welkom!

De Alpha-cursus wordt 
door bijna alle christelijke 
kerkgenootschappen 
gebruikt om mensen 
bekend te maken met het 
ABC van het christelijk 
geloof. De tijd dat zowat 
iedereen wist waar het in 
het christelijk geloof om 
gaat, ligt al ver achter ons. 
De Alpha-cursus biedt 
mogelijkheden om binnen 
ons geloofsgoed mensen op 
een aangename manier 
kennis te laten maken met 
het evangelie. Meer infor-
matie: Christian.bultinck@
adventist.be.  7

het kompas viert 
koninginne dag met de wijk
de nieuwe adventgemeente het kompas in rotterdam-Zuid heeft 

koninginnedag gevierd met en voor de wijk. Jezus zegt dat wij 

herkend worden aan de liefde voor elkaar. daarom hebben wij 

onze harten en handen ineen geslagen en het kompas bekender 

gemaakt in de buurt door het brengen van het evangelie, gekop-

peld aan gezondheid. 

Op deze geslaagde dag 
hebben we in een kraam 
zowel vegetarische snacks 
als ook evangelisatie- en 
gezondheidsboeken 
ver kocht. Er was veel ent -
housiasme over de gezonde 
snacks in combinatie met 
tips over een gezondere 
levensstijl. Degenen die 
deelnamen aan de gezond-
heidscheck ontvingen een 
gratis exemplaar van ‘De 
acht zuilen van gezond-
heid’. ‘Het grote conflict’ 
werd ook goed verkocht!  
Wij moedigen alle gemeen-
ten aan zich in de samenle-
ving te begeven. Wees niet 
bang, want onze HERE God 
trekt met ons mee (Deute-
ronomium 31:6).  7

3   Vialinda Meriana,   

zendingsleider

de filmavond. Op 6 april 
hadden we ongeveer dertig 
eters en bleven er vijf voor 
de filmavond. Een bezoek-
ster heeft daarna voor ons 
de tafelkleedrandjes netjes 
afgelockt .
Op 4 mei kwamen er veer-
tig personen eten, waarvan 
er zes voor de filmavond 
bleven. We keken naar de 
film The Climb. Het is fijn 
dat onze eerste gasten terug 
blijven komen en anderen 
meenemen.  7

boodschap,  waar nu ook 
steeds meer mensen voor 
blijven.
‘The Open House’ is 
bedoeld voor mensen die 
zich eenzaam voelen, gezel-
schap zoeken, zonder eten 
zitten en/of aangesloten 
zijn bij de voedselbank.
De eerste keer reageerden er 
vier mensen op onze uitno-
diging om te komen eten 
en bleef er een persoon bij 

de church plant speranza in 

lelystad is op 2 februari begon-

nen met the open house.

Onze samenkomsten zijn 
in buurtcentrum De Bever 
in de Waterwijk. We nodi-
gen mensen uit de omge-
ving uit om op de eerste 
sabbatmiddag/avond van 
de maand bij ons te komen 
eten. Daarna kijken we 
naar een film met een 

The open House
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Extra Nieuws

In samenwerking met het 
ADRA netwerk hebben wij 
honderdduizenden mensen 
vitale hulp kunnen geven 
in de vorm van schoon 
drinkwater, voedsel en 
onderdak. Niet lang na het 
geven van deze eerste hulp 
ontvingen wij al de eerste 
signalen dat sommige 
gemeenten graag meer 
wilden betekenen. 

kinderen gaan naar 
school!
Nadat Hans van Westrhe-
nen (adventgemeente 
Utrecht) ons kantoor heeft 
bezocht gaat het ineens 
snel. De gemeente Utrecht 
wil zich graag inzetten 
voor de herbouw van een 
basisschool in een van de 
armste wijken in Port au 
Prince. Ook de gemeenten 
Amersfoort en Harderwijk 
willen bijdragen aan een 

betere toekomst voor de 
kinderen in Port au Prince. 
Samen trekken de gemeen-
ten op en doen ze van alles 
om de herbouw van de 
basisschool mogelijk te 
maken. De gemeenten 
zamelen maar liefst 35.000 
euro in!
Dankzij uw donaties en de 
enorme betrokkenheid van 
deze drie gemeenten is de 
basisschool afgelopen 
maart officieel geopend! 
Hans van Westrhenen en 
ondergetekende hebben de 
eer gehad hierbij aanwezig 
te zijn. De prachtige basis-
school grenst aan de 
Adventkerk en biedt plaats 
aan meer dan 250 leerlin-
gen. ADRA-Haïti heeft 
fantastisch werk verricht 
en de kinderen, de leraren, 
het schoolhoofd en de 
ouders zijn vol lof over wat 
hier is neergezet. 

onderwijs 2.0
Eindigt het verhaal dan 
hier? Nee. De kinderen van 
Carrefour kunnen weer 
spelen, leren en zich 
ontwikkelen. Maar het 
contrast tussen deze veilige 
leeromgeving en de chaos 
en armoede buiten de 
schoolomheining is groot. 
Structurele armoede dwingt 
gezinnen om te overleven 
op de straten en in de 
tentenkampen van Port au 
Prince. Daarom willen wij 
samen met u, met ADRA 
Haïti en de ouders en leer-
krachten van Carrefour een 
nieuw hoofdstuk toevoegen 

aan dit succesverhaal. Over 
enkele maanden geven wij 
u graag meer duidelijkheid 
over het vervolg.
Wilt u nu al persoonlijk iets 
betekenen voor de kinde-
ren en gezinnen in Port au 
Prince? Of wilt u zich, net 
zoals de gemeenten 
Utrecht, Amersfoort en 
Harderwijk, met uw 
gemeente actief inzetten 
voor het vervolg op dit 
succesverhaal? Laat het ons 
dan alvast weten, want 
samen kunnen we meer!  7

Geert Hendriks,  

directeur ADRA-Nederland

onderwijs is de toekomst 
van Haïti
het is 10 januari 2010. de wereld schrikt wakker van de berich-

ten over de aardbeving in haïti. al snel blijkt dat de aardbeving 

in het straatarme haïti een verwoestende uitwerking heeft. 

adra-haïti reageert direct door vele gewonden en daklozen 

noodhulp te bieden. al snel blijkt dat de mensen overal een 

schrijnend tekort aan basisbehoeften hebben. dankzij uw gift 

heeft adra nederland snel kunnen handelen. 
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Berichten

Stichting PRoDINA heeft 
eigen website
prodina is een kleine stichting die zich inzet voor de aller-

armsten in slowakije. al acht jaar zetten brigitte en lex 

van dijk zich in voor met name de roma in slowakije. deze 

worden helaas nog steeds gediscrimineerd en leven soms 

onder erbarmelijke omstandigheden.

Op kleine schaal probeert Prodina iets voor hen te 
betekenen op het gebied van onderwijs en medische 
en humanitaire hulp.
“We zijn heel blij onze website te mogen lanceren 
en hopen dat u ons daar wilt bezoeken. Ook op 
Facebook kunt u ons volgen. Zo kunt u zich een 
beeld vormen van de activiteiten van onze stichting. 
Op de Open Dag op zondag 23 juni kunt u ons 
persoonlijk ontmoeten.”

www.stichtingprodina.eu
www.facebook.com/stichtingprodina

Gemeente antwerpen
victor geboers (91)

Vele jaren lang was Victor ‘de glimlach’ van de adventgemeente  
Antwerpen. Elke sabbatmorgen verwelkomde hij alle bezoekers 
met een brede glimlach en overhandigde hij hen het wekelijkse 
kerkbulletin ‘Samen Onderweg’. Victor zelf was al 51 jaar onder-
weg met Jezus, zijn Heer en Verlosser. Hij werd gedoopt in 1962 
en zou nu in juni 92 jaar worden. Een man van weinig woorden? 
Misschien, maar getuigen deed hij graag en het ging hem goed 
af. Zijn minzame glimlach stond als het ware garant voor zijn 
oprechtheid en bereidheid om te helpen. Victor was dan ook een 
enthousiast collectant voor ADRA en de zending!  
De laatste maanden kon hij de kerkdiensten niet meer bijwonen. 
Hij is heel rustig heengegaan, vasthoudend aan de blijde hoop 
van Jezus’ wederkomst en in de zekerheid zijn geliefden weer te 
zien. Scheiden doet lijden, maar iemand als Victor verliezen mag 
gebeuren in de wetenschap dat een weerzien volgt in die betere 
wereld waar de Heer Jezus zelf de gastheer zal zijn. Johan Dela-
meillieure, de nieuwe predikant van Antwerpen, en René Cools 
staken met hun getuigenis een hart onder de riem van de familie 
en de opgekomen vrienden en geloofsgenoten. Tot ziens, Victor!

Gemeente groningen
ludy niewold-stokje (84)

Op sabbat 2 februari overleed onze zuster in haar eigen huis aan 
de gevolgen van kanker. De laatste jaren had zij daarmee al een 
aantal keren te maken gehad. Een behandeling had echter 
telkens een goed resultaat. Helaas was dat nu niet meer mogelijk.
Zij maakte bijna 69 jaar deel uit van de gemeente Groningen. 
Daarbij trad zij niet zo op de voorgrond, maar was als een stille 
kracht op de achtergrond altijd aanwezig. Zo heeft ze ook haar 
man na verloop van jaren de weg naar haar kerk mogen wijzen. 
Niet door aan te dringen, maar door een voorbeeld te zijn en de 
ander de vrijheid te laten. De kracht van haar geloof heeft haar 
daarbij geholpen. Aan haar ziekbed vroeg haar man, in het 
bijzijn van de predikant, ‘Heb jij ooit wel eens getwijfeld?’ Hij 
kende het antwoord al. Zij schudde direct en overtuigend haar 
hoofd. Twijfel in het geloof kende ze niet. Een simpel maar 
indrukwekkend geloofsgetuigenis.
In de uitvaartdienst stond ds. M. de Reus ook stil bij dat geloof 
en gaf in haar plaats uitdrukking aan wat haar bewoog en dan 
vooral de hoop die zij had op de wederkeer van haar Heiland, 
Jezus Christus. Op vrijdag 8 februari namen wij met velen 
afscheid van haar. De zaal waarin dat plaatsvond, had gemakke-
lijk twee keer gevuld kunnen worden.  7
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Heidelbergse 
     Catechismus

Reflectie

toegegeven, hiJ ligt 

niet op MiJn nacht-

kastJe. ik kreeg ‘M al 

in MiJn studententiJd. 

een kloeke pil van 

biJna 850 pagina’s: 

de heidelbergse cate-

chisMus (editie 1914).

450 Jaar oud, toch op iphone
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door Henk Koning

eel protestanten vieren in 2013 het feit dat het 

precies 450 jaar geleden is dat de eerste Heidel-

bergse Catechismus verscheen. In Heidelberg, Duits-

land (400 km zuidoost van Arnhem). Toen nog een 

klein boekje, dat zich vanaf 1563 in snel tempo heeft 

verspreid. Bij miljoenen protestanten (in Nederland 

en elders) is hij nog steeds in gebruik. 

Kort na de 16e eeuwse hervorming ontstond er behoefte om de 

nieuwe reformatorische geloofsinzichten systematisch weer te 

geven in een zogenaamde catechismus. Naast de catechismussen 

die Luther en later Calvijn schreven, is de Heidelbergse Catechis-

mus de meest bekende en ook de meest gebruikte in reformatori-

sche kerken. Keurvorst Frederik III gaf in 1559 opdracht een nieuw 

gereformeerd leerboek uit te geven. Een hoogleraar dogmatiek uit 

Heidelberg, Zacharias Ursinus, en de superintendent Caspar olevi-

anus hadden hierin een belangrijk aandeel.

In januari 1563 werd de Catechismus door een speciaal bijeenge-

roepen synode officieel verklaard. Hij was, zoals bijna elke cate-

chismus in die tijd, geschreven in de vraag- en antwoordvorm. In 

het totaal 129 stuks. Deze catechismus werd in 1563 ook in de kerk-

orde opgenomen, verdeeld over 52 zondagen.

De Heidelbergse Catechismus (hierna: HC) werd door Petrus 

Datheen in het Nederlands vertaald. Hij voegde hem toe aan zijn 

psalmbundel. De Synode van Dordrecht (1618-1619) toetste de HC 

en schreef hem voor als document dat ambtsdragers en hooglera-

ren dienden te ondertekenen. In Noord-Holland schreef de synode 

van Alkmaar in 1573 voor dat er ‘s middags een preek over een 

onderwerp uit de catechismus diende te worden gehouden. Dit 

voorbeeld werd door andere provinciale synoden gevolgd. En nog 

steeds wordt in gemeenten van reformatorsche snit ‘s middags of 

‘s avonds een preek over deze catechismus gehouden.

verspreiding: van taal naar twitter  Uit een 

boeiende website (www.refo500.nl) blijkt o.a. dat de HC in zeker 

36 talen is vertaald. Daarbij vind je niet alleen de bekende 

Europese talen, zoals Engels, Frans en Spaans e.a., maar ook 

Afrikaans, Arabisch, Birmees, Hebreeuws, Hindi, Indonesisch, 

Koreaans, oezbeeks, Russisch, Turks, Vietnamees, en veel andere 

talen. 

Sinds kort bestaat er ook een Twittechismus. Dit is een initiatief 

van de de Gereformeerde Hogeschool Zwolle en Refo500. Via Twit-

ter kun je berichten versturen van maximaal 140 tekens. “Met Twit-

techismus willen we graag een oud document en een nieuw 

medium aan elkaar verbinden. ook willen we de oude boodschap 

weer laten klinken en stimuleren dat mensen hierover met elkaar 

in gesprek komen,” aldus Hans Havinga van de Gereformeerde 

Hogeschool. De lancering van de eerste tweet vond plaats in 

Heidelberg, de stad waar het belijdenisgeschrift in 1563 werd gepu-

bliceerd. De eerste ‘tweet’ als antwoord op de eerste vraag uit de 

450-jarige HC luidde: ‘TRooST! ´K ben van Jezus. Schuld betaald & 

duivel eruit. Hij bewaart mij. Zijn Geest laat mij leven. 4Him! 4Ever!’ 

V
Sinds februari dit jaar is de HC ook te lezen als applicatie op de 

iPhone. Zo kan een eeuwenoude geloofsbelijdenis weer onder 

de aandacht gebracht worden. 

hc en de adventgelovige  Buiten deze 

twittermoglijkheid en de applicatie op iPhone zijn er in 2013 

talloze activiteiten en symposia die dit oude geloofsboek weer 

op de kaart zetten. ook zijn er in dit kader een aantal nieuwe 

publicaties uitgegeven (zie bronnen). Wat betekent 450 jaar HC 

echter voor adventisten? 

Als je leest wat de HC schrijft over de wederkomst (vraag 52) 

en de sabbat (vraag 103), dan kan er alleen maar een overtui-

gend ‘amen’ op volgen. Er worden niet alleen heel mooie en 

waardevolle dingen over geschreven, maar de formulering is 

doorspekt met schriftverwijzingen en –citaten. Het geheel was 

een protestants antwoord op misstanden in de kerk van die 

dagen, maar ook gebaseerd op het sola scriptura-principe (de 

Schrift alleen). Het ging echter niet alleen om een aantal waar-

heden, maar vooral om de persoonlijke beleving van het geloof 

en je bestaansgrond als gelovige. Sommigen wijzen ook wel 

naar de HC als ‘troostboek’, omdat de eerste vraag (wat de 

enige troost van een christen is) op een weergaloze wijze 

wordt beantwoord.

Wat ik waardeer in de huidige discussie rond de 450 jaar oude 

HC is dat het (digitale) gesprek gaat over de inhoud! Daar 

wordt verschillend over gedacht, maar men denkt wel. Men 

gaat terug naar de oorspronkelijke bron. Niet alleen dit oude 

boek, maar ook de Schrift wordt daarmee weer serieus geno-

men. Dat is winst.

Analoog aan de opzet van de HC stel ik mezelf en de Advent-

lezer enkele vragen voor zelfreflectie: Hoe vertrouwd ben ik 

met het adventistisch geloofsgoed?  Maakt het uit wat ik 

geloof? Waar baseer ik dat op? Wat acht ik cruciaal voor het 

adventisme? Welke rol speelt het Woord in mijn sabbatschool 

en mijn geloofsleven? Zou onze ‘geloofsbelijdenis’ (28 geloofs-

punten) een upgrade kunnen gebruiken? Waarom (niet)? Wat 

deel ik met andere christenen? Zou 450-jaar HC een begin 

kunnen zijn voor een gesprek met uw refo-vrienden over de 

inhoud van uw geloof? 

Een oud boek – de HC – met 129 vragen, roept weer nieuwe, 

maar relevante vragen op. Ik ben benieuwd naar uw reacties 

(hkoning@adventist.nl).   7

bronnen:
-   De Heidelbergsche Catechismus, Kemink & Zoon, Utrecht, 1914
-   John V. Fesko en Arnold Huijgen, Handboek Heidelbergse Catechismus, Kok, 

Kampen, 2013
-   Trouw 19 februari 2013
-   Prof. dr. W Verboom en drs. P.J. Vergunst (red.), De Heidelberger voor 

vandaag, 2013 
-   Wikipedia: Heidelbergse Catechismus
-   www.heidelbergsecathechismus.nl, www.online-bijbel.nl/cathechismus/

overzicht, www.refo500.nl
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Aandacht voor

Een maand later besloot ik 
te gaan kijken op TED.com, 
een site die ik nog nooit uit 
mezelf bekeken had. Uit de 
honderden filmpjes koos ik 
‘Geld maakt wel gelukkig’. 
Michael Norton, een 
wetenschapper had als 
experiment geld uitgedeeld 
en ontdekte dat mensen 
gelukkiger worden door 
geld te besteden aan een 
ander. Het flitste door mijn 
hoofd: De prijsvraag! Vijf-
duizend euro besteden 

aan een ander in de wijk? 
Te laat!?

enthousiaste 
medewerking
Sluitingsdatum toch maar 
opgezocht en die was nota 
bene een maand geleden. 
Toch maar gemaild, want 
je weet maar nooit. Bleek 
die verzet te zijn naar 1 
april en ik had nog precies 
één uur en een kwartier 
om het voorstel in te 
dienen. Gelukkig kreeg ik 

er een dag bij. 
Na wat nachtwerk en twee 
presentaties kozen de 
bewoners van de wijk voor 
High Five!
Dankzij Gods zegen, het 
geweldige werk van de 
‘taskforce High5’ en de 
enthousiaste medewerking 
van de kerkgemeente Den 
Haag is het een geweldig 
project geworden. 
Honderden briefjes van vijf 
euro zouden uitgedeeld 
worden aan de deelnemers 

op een feestelijke avond in 
onze kerk. Deze mensen uit 
de wijk zouden dan een 
week de tijd krijgen om er 
iets leuks of goeds mee te 
doen voor iemand anders 
die ze niet zo goed kenden. 
Ze konden hun foto’s en 
filmpjes plaatsen op de 
facebookpagina van High5 
en de winnaar kreeg een 
prijs. De middenstand van 
de wijk Mariahoeve deed 
enthousiast mee en gaf 
behoorlijke kortingen.
Aan het einde van de week 
zouden ze weer bij elkaar 
komen maar dan met ook 
‘de ontvangers’ van de vijf 
euro erbij. Onder leiding 
van Antoinette Hertsenberg 
en mijzelf zou het weer een 
uitbundige avond worden. 

High Five voor Den Haag
het begon met een serie wondertjes achter elkaar. ik kreeg als predikant van den haag te horen dat er 

een prijsvraag was uitgeschreven door aegon en stadsdeelgemeente den haag. er waren 5.000 euro’s te 

winnen als je mensen in de wijk met elkaar in contact bracht. er over nagedacht, maar als je het druk 

hebt, is inspiratie vaak ver te zoeken.
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door Lex van Dijk

hartverwarmende 
ideeën
De inzendingen waren 
hartverwarmend. Een Afri-
kaanse man bereidde een 
maaltijd voor zijn overbu-
ren en leverde die af. Een 
jong meisje bakte een taart 
voor een mevrouw die net 
bevallen was. Een bejaard 
echtpaar kreeg een paar 
sigaren en een bos bloemen 
van een jonge man. Men 
gebruikte koffie met appel-
taart met elkaar en ga zo 
maar door. 
We hadden ook behoorlijke 
tegenvallers tijdens het 
project. Mensen bij wie we 
in de avond aanbelden 
deden bijvoorbeeld niet of 
nauwelijks  open. De 
opkomst van de eerste en 
de tweede avond viel tegen. 
Mensen, lijkt het, komen in 
de avond niet makkelijk de 
deur uit, terwijl ze wel 
enthousiast zijn voor het 
idee. 

Toch was het ronduit een 
succes. Dit maatschappelijk 
betrokken project sprak 
iedereen in de gemeente 
aan, ook hen die wat 
afstand aan het nemen 
waren van de kerk. 
De eerste avond dat we de 
wijk ingingen om deelne-
mers te rekruteren was één 

van mijn vele mooie erva-
ringen. Kerkleden en 
enthousiaste niet-kerkleden 
rond een door Walter 
Kosho bereidde maaltijd. 
We gingen de wijk in en dus 
bijna geen respons maar in 
no-time en met Gods hulp 
waren we een onverslaan-
baar team geworden.

bekend in de wijk en 
bij de krant
Velen in de wijk kennen nu 
de kerk aan de Robijnhorst, 
want daar vond het alle-
maal plaats. Daar, in die 
High Fivekerk, kerken op 
zaterdag mensen die blijk-
baar betrokken zijn bij de 
wijk Mariahoeve.
De krant belde mij regelma-
tig op om te vragen hoe het 
er voor stond!  Twee keer 
stonden we met een grote 
foto op de voorpagina van 
AD-Haagsche Courant. Ik 
mocht drie keer een inter-
view geven op TV-West en 
drie keer op de radio.
Het mooie is dat je geen 
kapitalen nodig hebt om 
dit te bereiken. Je hoeft 
alleen maar echt geïnteres-
seerd te zijn in je mede-
mens. Met een paar 
honderd euro en wat 
gerichte PR krijg je al zoveel 
positieve aandacht en zet je 
jezelf als gemeente behoor-
lijk op de kaart. 

toekomst
Het is nu aan de gemeente 
Den Haag om deze winst 
niet kwijt te raken en 
betrokken te blijven bij de 
wijk. Daar zijn al vele plan-
nen voor en onder Gods 
leiding en zegen wordt deze 
nieuw ingeslagen weg een 
succes.  7

adventist suMMerschool 
in nederland

deze zomer gaat de pilot van ‘adventist summerschool’ in 

nederland van start. er komen 2 trajecten, die elk de hele week 

duren. van maandagmorgen 10.00 uur tot donderdagmiddag 

15.00 uur, in de periode van 5-8 augustus.

Het ene traject betreft de schrijfcursus ‘creatief schrijven’, gege-

ven door Lydia Lijkendijk, de andere is ‘het nieuwe testament 

onder de loep’ door Jurriën den Hollander. Het betreft hier 

exegese vanuit de grondtekst. Kennis van de Griekse taal is niet 

noodzakelijk. 

Voor de trajecten vragen we een all-in prijs per persoon. Voor dat 

bedrag krijgt u de cursus + alle materialen, overnachting op 

basis van een tweepersoonskamer, inclusief beddengoed en de 

catering van alle maaltijden + tussendoortjes van maandag t/m 

donderdag. 

Uw cursusgeld dient van tevoren worden overgemaakt.

Voor gedoopte leden is de prijs e 180,00 

Voor studenten is de prijs e 155,00

Alle overigen betalen e 225,00

U kunt zich opgeven via  www.adventist.nl/evenementen. U bent 

aangemeld als het cursusgeld bij ons op de rekening staat.

de deadline voor opgave is maandag 22 juli 2013.

Er is plek voor in totaal 30 deelnemers bij deze pilot. Hiervan 

zijn 10 plekken voor ‘creatief schrijven’ en 20 voor de cursus 

‘het nieuwe testament onder de loep’.

Vol = vol! We werken met wachtlijsten, voor het geval mensen 

moeten afzeggen.

De beide trajecten dienen tot opbouw van het persoonlijke leven 

van de deelnemers en de opgedane kennis kan goed worden 

ingezet in de lokale gemeenten. Naast gemeenteleden, zijn ook 

‘mensen van buitenaf’ van harte welkom om deel te nemen aan 

onze cursussen. 

we verwelkomen u graag 
op 5 augustus!

Jurriën den Hollander en Joanne Balk,

organisatoren  

Adventist Summerschool NUC 2013.
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door Daniëlle Koning

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

onze Nederlandse zendeling in Thailand.

Hoe voorkom je gezichts-
verlies? In de praktijk ligt 
dit niet voor de hand - 
want de Thai zien dit nogal 
anders dan Hollanders!
Zo zijn we in Nederland 
gewend aan oplossingen 
met woorden. Als er wat is, 
praat je het uit. “Ben je 
boos?”, “Het spijt me” of 

In Focus

Jezus redt ons gezicht

“Ik ben het hier niet mee 
eens” vinden wij nuttige 
formuleringen om met 
wrijving om te gaan. In 
Thailand gaat het anders. Je 
praat dingen niet uit – dat 
leidt tot gezichtsverlies. Als 
er iets is, ook al is het 
ernstig, bedek je het met 
een glimlach en “may pen 

ray” (‘maakt niet uit’), of 
communiceer je via een 
derde partij. Confronteren 
is taboe. Dieper graven in 
spanningen of emoties 
wordt als stressvol beleefd.
Zo vertelde mijn gastmoe-
der laatst dat een werkne-
mer mango’s uit haar 
bomen had geplukt, terwijl 
ze hem expliciet had 
gevraagd dit niet te doen. 
Achter haar beheerste voor-
komen zag ik dat het haar 
echt raakte. “Ga je met 
hem praten?”, vroeg ik. 
“Nee”, zei ze. “Ik zal er niets 
over zeggen”. 
Voor mij, als Nederlander 
en persoon die graag tot in 
detail dingen uitpraat en 
precies wil begrijpen hoe de 
ander denkt, is het nogal 
schakelen om op z’n Thais 
te communiceren. Mijn 
behoefte aan ‘graven’ mag 
nu plaats maken voor de 
waarde van ‘bedekken’.
Wat betekent het belang 
van ‘gezichten redden’ voor 
evangelisatie in Thailand? 

In veel culturen wordt een 
eigenschap van God extra 
benadrukt, omdat het in de 
lokale context speciale beteke-
nis heeft. Zo zien sommige 
Afrikaanse christenen Jezus als 
‘grote voorouder’ of als ‘stam-
hoofd’. Wellicht kan het evan-
gelie in Thailand ingang krij-
gen vanuit de gedachte dat 
Jezus als onze hogepriester de 
grootste ‘gezichtenredder’ is die 
er bestaat. Jezus bedekt alles – 
“onze zonden werpt u  in de 
diepten van de zee” (Micha 
7:19b) - zodat wij nooit 
gezichtsverlies hoeven te 
leiden. Dat is goed nieuws voor 
Thailand!  7

Voor meer info zie:  

www.missiethailand.nl

hoe word je succesvol in thailand? voorwaarde nummer één: 

voorkom gezichtsverlies bij iedereen om je heen. Je sociale 

netwerk – en daarmee alles – hangt van deze vaardigheid af. 
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