
Evangeliserende 
sabbatschool 
Niet alleen sabbatschoolleiders– en leraren, maar 
ook zendingsleiders en mensen met een hart voor 
evangelisatie zullen op 30 juni naar de kapel van Oud 
Zandbergen willen komen om de ins and outs van de 
‘Beninimethode’ te leren kennen. 

De adventgemeente van Bergamo in Italië heeft deze 
aanpak met haar predikant Paolo Benini ontwikkeld, 
waarna de gemeente een volledige vernieuwing en 
groei heeft ervaren. Bernard Sauvagnat zal hier uitleg 
over geven. Hij is de verantwoordelijke voor evangeli-
satie en de sabbatschool van de Franco-Belgische 
Unie. Iedereen is zonder opgave welkom, maar neem 
wel een lunchpakketje mee! Messy Church 

De Trans-Europese Divisie wil graag Messy Church, een 
manier om via kinderwerk contact te leggen met de buurt 
van de kerk, stimuleren. 

Daarom zullen in 2014/2015 twee gemeenten in Nederland 
geheel gratis getraind worden om Messy Church te imple-
menteren. Deze training wordt verzorgd door Clair Sanches 
en bestaat uit één dag, vermoedelijk een sabbat, en wordt 
uiteraard in overleg gepland. Deze twee gemeenten krijgen 
ook elk € 1500,- euro subsidie om Messy Church te starten. 

Tot 31 augustus 2013 kunnen gemeenten en church plants 
zich met een onderbouwing aanmelden als kandidaten 
hiervoor bij Madelon Comvalius: mcomvalius@adventist.nl. 
Bij haar kun je ook terecht voor meer informatie. 

GROEINIEUWS 66, 19 juni 2013 
Nieuws op het vlak van evangelisatie voor actieve leden. 

Uitgave van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten, afdeling Gemeentegroei,  
Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis ter Heide, rdingjan@adventist.nl, 030 - 6931509. 

Groeinieuws wordt toegestuurd aan ieder die daar specifiek toestemming voor heeft gegeven. 
Wil je anderen abonneren? Laat hen een e-mailtje sturen waarin zij het aanvragen. 

Zendingsleiders, predikanten en planters ontvangen Groeinieuws uit hoofde van hun functie. 
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Maatwerk  
In het weekend van 14-16 juni hebben acht teams voor 

gemeentestichting in Vormingscentrum Oud Zandbergen 

op een nieuwe manier toerusting ontvangen, door de 

inzet van ‘maatwerkblokken’. De teams zoomden onder 

begeleiding van een ervaringsdeskundige in op deelas-

pecten van hun projecten. 

In deze blokkencarrousel begeleidde Frensly Panneflek de 

teams op het vlak van organisatie en financiën, Judith 

Dingjan op het vlak van kleine groepen, Esther van de 

Putte op van 

het vlak van 

outreach en 

maatschappe-

lijke relevantie, 

Jurriën den 

Hollander op 

het vlak van 

teamsamen-

stelling en Ru-

dy Dingjan op 

het vlak van 

spirituele diep-

gang en ont-

wikkeling. De 

deelnemers 

hadden grote 

waardering 

voor de manier 

waarop zo hun 

specifieke situ-

aties aandacht 

kregen. 

 

De ‘sabbatsdienst’ vond plaats in de vorm van een Bible & 

Brunch. Dit concept is uitgedacht door de gemeenten X-

preszo en bestaat uit een combinatie van aanbidding, bij-

belstudie en gesprek tijdens een brunch. 

De groep besprak de verhouding met de predikant, het 

vermenigvuldigen van het aantal leiders en de invulling 

van de sabbatsdiensten in plenaire samenkomsten. 

Dit plantersweekend was het tweede en afsluitende deel 

van een toerustingstraject om de teams te helpen hun 

projectplan te schrijven en verder te gaan op de weg naar 

het daadwerkelijk stichten van nieuwe gemeenten. 



Belgische tour 

Begin mei maakten Jeroen Tuinstra, Peter Roennfeldt 
en Rudy Dingjan een rondrit langs de meeste gemeen-
ten van de Belgisch-Luxemburgse Federatie (BLF) van 
de Ad-
ventkerk. 

Jeroen 
Tuinstra is 
sinds kort 
de voor-
zitter van 
de BLF en 
was daarvoor jeugdsecretaris van de Nederlandse Unie 
(NUC). Peter Roennfeldt uit Australië heeft jarenlang het 
werk van gemeentestichting in Nederland ondersteund. 
Rudy Dingjan werkt sinds kort voor zowel de NUC (60%) 
als de BLF (40%). 

Van Antwerpen tot 
Charleroi en van 
Gent tot Luxem-
burg  besteedden 
zij ruim een week 
aan het inventari-
seren en bemoedi-
gen van gemeente-

stichtingsprojecten. Tot nu toe heeft de BLF vooral erva-
ring opgedaan met anderstalige projecten: Roemeens, 
Spaans, Russisch, Engels en Twi (Ghanees). Lezingenserie        

Amsterdam-Zuidoost 

De gemeente Amsterdam-Zuidoost heeft eind mei een 
serie evangelisatiebijeenkomsten gehouden onder lei-
ding van Michael Parris, predikant op Bonaire.  

Op sabbat 1 juni zijn daardoor acht personen gedoopt.  
Annet, de vrouw van Michael, behartigt ADRA op Bonai-
re en heeft de kans gegrepen om te overleggen met de 
directeur van ADRA-Nederland, Geert Hendriks.  

Oproepen Wizkids 
De afdeling Gemeentegroei zoekt wizkids, die hun  
talenten vrijwillig willen inzetten om via de digitale 
snelweg de evangelieverkondiging te ondersteunen. 
Het gaat om: 

Project ‘Ongelofelijk’ 

Het nieuwe evangelisatieboek, Ongelofelijk,  komt ook 
online beschikbaar in de vorm van tekst, geluid en 
beeld via downloads en apps.  Nodig: bouwers, vullers 
en onderhouders van de website en een Facebookpagi-
na. 

Diensten en programma’s 

Allerlei programma’s en diensten worden door ge-
meenten en church plants uitgedacht en maar één  
keer gebruikt.  Nodig: bouwers, vullers en onderhou-
ders van een website, waar programma-ideeën zowel 
naar geüpload, als van gedownload kunnen worden. 

Reacties graag naar de afdeling Gemeentegroei,  rding-
jan@adventist.nl. 



X-preszo: Open dag 
en doop 
Op sabbat 15 juni vierde de gemeente X-preszo in 
Rotterdam oost de opening van ‘haar’ gebouw, een 
voormalige kleuterschool, door de buurt uit te nodigen 
en twee personen te dopen. 

Iedere gemeente droomt eigenlijk van het superluxe pro-
bleem dat X-preszo overkomt: Je weet bij de opening al 
dat je gebouw te klein is. Doordat de kinderen in hun ei-
gen ruimten zaten, kon het nog. Over enkele weken staat 
er weer een doop gepland. Daarvoor benut X-preszo een 
van de atria (binnenplaatsjes). 

Op deze bladzijde een foto-impressie. Kijk voor meer info 
op X-preszo’s Facebook pagina. 



Uniek Underground 
Gemeente Uniek heeft op zondag 21 april met enkele 
vrienden ‘Utrecht Underground’ gedaan.  Daarbij leidt 
een (ex-)dakloze je rond om je te laten kennismaken met 
de levenswijze en –wijsheden van de dakloze. 

KERKLAB 
De Werkgroep Missionaire Gemeenschapsvorming (WMG) ontstond ruim drie jaar geleden als een overleg- en sti-
muleringsorgaan voor kerken en personen die nieuwe gemeenten stichten. Van gereformeerd vrijgemaakt tot bap-
tist en van Rafaëlgemeente tot de Kerk van de Nazarener nemen planters, bestuurders en opleiders hieraan deel. 
Rudy Dingjan heeft als gemeentestichtingscoördinator van de Adventkerk in Nederland hier ook in geparticipeerd. 

Op 24 mei hield de WMG een Kerklab: Met name waren aan de ene kant hogere bestuurders van kerkgenootschap-
pen en opleidingsinstituten hiervoor uitgenodigd in het EO-gebouw in Hilversum, terwijl aan de andere kant er ook 
planters kwamen. Op een soms ludieke wijze werden de planters en de bestuurders—letterlijk—geconfronteerd met 
wat zij aan elkaar waarderen, maar ook waar zij elkaar mee ergeren. 

De mondvolle naam van de WMG werd die avond omgedoopt tot KERKLAB: Alliantie voor gemeentestichting. 

Planters over bestuurders Bestuurders over planters 



Extra foto’s VBS   
Amsterdam Noord 
Omdat er in Advent niet genoeg ruimte was voor 
een uitgebreide fotoreportage, biedt Groei-
nieuws op deze bladzijde wat extra beelden van 
de vakantiebijbelschool van deze church plant, 
die op 12 juni officieel werd erkend. 


