
Het Benini-mysterie 
Op 30 juni  kwamen sabbatschoolleiders– en leraren, 
zendingsleiders en mensen met een hart voor evan-
gelisatie naar de kapel van Oud Zandbergen om 
voorlichting te ontvangen over de ‘Benini-methode’. 

Bernard Sauvagnat, tot op die dag de verantwoordelij-
ke voor evangelisatie en de sabbatschool van de Fran-
co-Belgische Unie, vertelde er enthousiast over, ter-

wijl zijn opvolger Karel Denteneer zijn Frans vertaalde. 
We vergaten daarbij niet Bernards 65ste verjaardag te 
vieren.  

Waar het 
op neer-
komt, is 
dat in de 
sabbat-
school in 
de eerste 
plaats 
mensen 
centraal 
horen te 
staan en 
niet de 
lesstof. 
Vele klei-
ne eenhe-
den, een 
uitgekiend 
gebruik 
van even-
tuele kerkbanken, de optimale inzet van gebed,  het 
benutten van de ijsbreker uit de alternatieve les, het 
actief verwelkomen van laatkomers en de nadruk op 
de praktische kanten van slechts één tekstgedeelte, 
waren slechts een paar van de aspecten die Bernard 
onderstreepte. Gemeenten die deze principes toepas-
sen, zien persoonlijk groei in hun leden, maar ook 
groei in hun ledenaantal. 

Bernards boodschap werd zeer goed ontvangen en er 
is gelijk een datum geprikt voor de vervolgdag. Dat is 
zondag 27 oktober geworden. Check of er uit jouw 
gemeente een delegatie naartoe gaat, of kom anders 
zelf! Let op nadere details in Advent of Groeinieuws. 

GROEINIEUWS 67, 17 juli 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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X-preszo: (D)opendagen 
We vermeldden al dat op sabbat 15 juni de gemeente  
X-preszo in Rotterdam-Oost de opening van ‘haar’ ge-
bouw, een voormalige kleuterschool, vierde door de 
buurt uit te nodigen en twee personen te dopen. 

Op 6 juli hadden zij weer een doopfeest te vieren. Hier-
bij een foto-impressie. Kijk voor meer plaatjes op X-
preszo’s Facebook pagina. 



14 september: 

Alphadag Gent 
In bepaalde opzichten ben je als kerk uniek: Jouw 
specifieke belijdenis, rituelen en gebruiken geven jou 
je identiteit. Die ga je niet zomaar inwisselen. Weinig 
adventisten slaan bijvoorbeeld een kruisje. Aan de 
andere kant zijn er vele aspecten van je identiteit die 
je wel met anderen deelt. We delen met een aantal  
richtingen bijvoorbeeld de volwassendoop door on-
derdompeling. Met nog veel meer christenen delen 
we de instelling van een kerkdienst met gebeden en 
een preek. We zingen heel vaak dezelfde liederen en 
lezen uit dezelfde Bijbel.  Qua belijdenis delen we 
met de meeste christenen het geloof in de dood en 
opstanding van Jezus, maar over zijn wederkomst 
bestaan de meest uiteenlopende theorieën.  

Het is belangrijk dat we in de kerk het er samen over 
eens zijn wat specifiek en exclusief bij ‘ons’ hoort en 
wat we met anderen delen. We zijn bijvoorbeeld niet 
tegen bidden, omdat andere christenen ook bidden. 
Gebedsvormen of liederen kun je niet exclusief voor 
jezelf claimen. Die deel je met anderen. 

Hoe zit het met de Alpha-cursus? Kan een adventge-
meente deze vorm van evangelisatie inzetten, zonder 
haar identiteit te verkwanselen? Honderden advent-
gemeenten zijn er wereldwijd van overtuigd geraakt 
dat de Alpha-cursus hoort bij de categorie van initia-
tieven die we met anderen kunnen delen. Het is een 
uniek opgezette basiscursus van tien weken over het 
christelijke geloof, waarin basiszaken als de Bijbel, 

Jezus en gebed worden uitgelegd. 
De Alpha-cursus kan eventueel op-
gevolgd worden door een serie 
samenkomsten of een huiskringen-
systeem, waarin adventistische 
accenten aan de orde komen. 

Op sabbat 14 september vindt er in 
de adventgemeente Gent (België) 
van 10.00 tot 16.00 uur  een voor-
lichtingsdag over de Alpha-cursus 
plaats. Joseph Hoquet van Alpha-
België zal aanwezig zijn om uitleg 
te geven en vragen te beantwoor-
den. Ook delegaties uit Nederland-
se adventgemeenten zijn hartelijk 
welkom. Het verzoek is of de Ne-
derlandse adventgemeenten zich 
willen melden bij de afdeling Ge-
meentegroei, zodat zij de organisa-
torische details van deze dag nog 
toegestuurd kunnen krijgen. 

Hopelijk kunnen we op 14 september genieten van 
mooi weer in te prachtige tuin van de kerk van Gent. 



Het levensstijlprogramma van de Adventkerk 

Coachtraining Health Adventure 
Op 31 augustus en 1 september is er weer een mogelijkheid om de coachtraining van Health Adventure te vol-
gen.  Schrijf je daarvoor in op: www.healthadventure.nl/coach-worden/ 

Health Adventure is een avontuurlijk programma van tien weken, waarin je samen leert: 

 *Hoe een gezond en gevarieerd vegetarisch voedingspatroon eruit ziet; 

 *Hoe je in beweging komt en wat het effect daarvan is op je gezondheid; 

 *Wat voor jou de kleine en grote uitdagingen van het leven zijn en hoe je daarmee om kunt gaan!  

Kijk voor info op: www.healthadventure.nl en stuur je vragen naar: healthadventure@live.nl 

‘Ongelooflijk’ op 1 oktober 
in de schappen 
Het tijdpad voor het project ‘Ongelooflijk’ wordt steeds 
concreter. Op 1 oktober moet het in de schappen van 
het Servicecentrum liggen. 

Het septembernummer van Contact, het magazine met 
een oplage van 4.000 exemplaren, dat ieder kwartaal 
naar (oud-)cursisten en donateurs van het ESDA-
instituut wordt verzonden, voert als thema 
‘Ongelooflijk’ en prijst het boek en zijn boodschap uitge-
breid aan.  

In ruim tweehonderd korte hoofdstukken—ze mochten 
ieder maar één A4tje beslaan—wordt de love story van 
God verteld, vanaf het oerbegin tot in de eeuwigheid. 
Daaruit komt naar voren dat hij ongelooflijk liefdevol is. 
Beter kan het niet. 

Het format lijkt op de column ‘Tenslotte’, die Rudy Ding-
jan al een kleine twintig jaar in Contact schrijft: Geeste-

lijke waarheden vertellen met een knipoog naar het le-
ven van alledag. 

Daarnaast zal het 64 bladzijden tellende magazine Ont-
snap!, dat dit najaar in samenwerking met de Trans-
Europese Divisie als een soort Houvast-extra uitkomt, 
naast het boek De grote strijd ook Ongelooflijk promo-
ten. Vanaf slechts 6 cent komen er 100.000 exemplaren 
van Ontsnap! ter beschikking voor de gemeenten. 

Ongelooflijk is een evangelisatieproject. Daarom blijft 
de prijs zo laag mogelijk, met enorme kortingen bij afna-
me van dozen 
tegelijk. Het bes-
te effect wordt 
verkregen als le-
den Ongelooflijk 
weggeven in hun 
eigen vrienden– 
en familiekring. 
Alvast een ca-
deautip voor de-
cember! 
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