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belgisch-luxemburgse Federatie

Juli/augustus
27-17 internationale verkenners camporee – Usa

30-4 internationaal jeugdcongres tot 4 augustus
 Novi Sad, Servië

31/08 diverse ateliers. ‘Werken met kinderen’ 
 Kerk Vlaams Brussel

september
14 dag over de ‘alpha cursus’ - gent

29 grote adra–dag in het nachtegalenpark – Wilrijk, 

antwerpen

nederlandse unie

Juli/augustus
31-4 pan-europees Jeugdcongres, novi sad, servië 
 Info: www.adventjeugdverbond.nl of ajv@adventist.nl

5–8/08 summer school 2013
 Info: www.adventist.nl of jbalk@adventist.nl 

september
6-8 gezinnenkamp, huis ter heide
 Info: www.adventist.nl of gezinnen@adventist.nl 

13-15 openingskamp aJv
 Info: www.adventjeugdverbond.nl of ajv@adventist.nl

22 trainingsdag kindersabbatschool
 Info: www.adventist.nl of mconvalius@adventist.nl 

27 koempoelan
 Info: www.adventjeugdverbond.nl of ajv@adventist.nl

andere belangrijke data
5 okt. tienerclub
19 okt. surinaamse rally
26 okt. gospelFuse concert

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: 16 augustus.

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

“ ALS WE NIET 
oPPASSEN, 
FoCUSSEN WE 
ALLEEN MAAR oP 
HET NEGATIEVE  
en Zien we het 
goede niet 
meer”

een kerk om trots op te zijn!

Als ik vandaag naar buiten kijk, lijkt het alsof de 

zomer eindelijk in Nederland is aangekomen. De 

ramen in het landelijk kantoor staan allemaal 

open en er waait een frisse wind door het 

gebouw. De mensen hier zijn bezig met een jong-

leursact, zowel de lopende zaken oppakken en 

overnemen van de vorige bestuurders, als nieuwe 

plannen maken voor de komende jaren.

Ikzelf leg net de laatste hand aan het eerste 

communiqué over het nieuwe beleid. Hopelijk 

wordt dit ook een frisse wind, niet hier in het 

gebouw, maar in de kerk in Nederland. Het Algemeen Kerkbestuur 

en de predikanten hebben besloten om drie kernwoorden  te 

benadrukken: optimisme, dienstbaarheid en levenskwaliteit. Deze 

vatten we samen met de kernachtig uitroep:

Een kerk om trots op te zijn!

Als ik zo om me heen kijk, denk ik dat sommige gelovigen deze 

trots kwijt zijn geraakt, of kwijtraken. Ik snap het wel, er gebeuren 

veel dingen in de kerk die minder leuk zijn. Als we niet oppassen, 

focussen we alleen maar op het negatieve en zien we het goede 

niet meer.

Ik heb me altijd trots gevoeld op mijn kerk, met al haar menselijke 

fouten. Ik ben er ook trots op dat ik voor mijn kerk mag werken, 

met al mijn fouten. Ik geloof zeer zeker dat deze wereld een 

betere plaats is door de kerk. Daar mogen we best trots op zijn.

tom de bruin

Inhoud Van de secretaris

16 Verslag van een

 bijzondere conferentie

4 Geloven, denken, doen
 wat is zomer eigenlijk?
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Geloven, denken, doen

IS DE ZoMER HET HET EINDE VAN DE LENTE 

oF IS HET HET BEGIN VAN DE HERFST? HEEFT 

HET ALLEEN TE MAKEN MET EEN LEKKERE 

TEMPERATUUR EN DE ZoN oF ZIJN HET ooK 

DE LANGE DAGEN MET VEEL LICHT?

Wat is

eigenlijk?
z      mer
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door Renée den Hollander

ast staat dat iedereen ernaar 

verlangt en het lijkt wel alsof dat 

verlangen sterker wordt naarmate de 

“zomer” langer op zich laat wachten 

en dan heb ik het over de tempera-

tuur die voor ons doen beneden de 

maat is en de zon die verstek laat gaan.

Mensen worden er chagrijnig van! En dat merk 

je in winkels, op straat, in de trein, er is een 

korter lontje... Hoe komt het dat we behoefte 

hebben aan de warmte van de zon en dat we 

ons daardoor behaaglijker voelen?

En dan gaan mijn gedachten naar onze 

Schepper, die voor ons ook de zon 

gemaakt heeft waardoor de natuur 

en wij tot volle bloei kunnen 

komen. Wat bijzonder dat hij dat 

heeft voorzien en dat hij dat aan 

ons gegeven heeft. Als ik nu naar 

buiten kijk, dan bloeien de wilde 

margrieten, boterbloemen en klaprozen 

en daar wordt ik blij van. Wat een gift!

V
Er wordt ook wel eens gepraat over de zomer van ons leven, maar 

dat kun je alleen maar achteraf bepalen, nietwaar? Want je weet 

wel je begin maar niet je einde. Dus kun je ook niet bepalen of je 

nu in de zomer van je leven zit, in de lente of de winter.

Belangrijk is dat we de dag invullen met onze Schepper en dat we, 

wat hij aan ons gegeven heeft, nl. de zon, in overdrachtelijke zin 

doorgeven in ons dagelijks leven aan iedereen om ons heen.   7
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Nieuws

vrouwendag

Me time? Yes you can! 
deze slogan was op sabbat 8 juni op verschillende plaatsen in het 

land te horen. de tweede sabbat in juni is door het kerkgenoot-

schap der Zevende-dags adventisten uitgeroepen tot internatio-

nale vrouwendag. de vrouwenraad had op deze speciale dag voor 

het eerst districtsbijeenkomsten georganiseerd met als thema: 

me time? Yes you can! in totaal kwamen 370 vrouwen uit 40 

verschillende gemeenten bijeen in leeuwarden, rotterdam, leus-

den, eindhoven en den haag.

Er stond van alles op het 
programma: samenzang, 
specials, bemoedigende 
woorden en een heerlijke 
warme maaltijd. Verder 
waren er in totaal 16 
verschillende workshops 
voorbereid. Op iedere loca
tie verzorgde Health 
Adventure een workshop, 
daarnaast konden de vrou

ters tussen zaten, waren op 
dat moment alle vrouwen 
met elkaar door gebed 
verbonden.
“De dames van de vrou
wenraad hebben een gewel
dige prestatie geleverd, ik 
ben trots op ze! Het is ook 
mooi om te zien dat veel 

vrouwen er voor gekozen 
hebben om tijd aan zichzelf 
te besteden door aanwezig 
te zijn. Dit smaakt naar 
meer,” aldus Madelon 
Comvalius, associé van het 
Vrouwenpastoraat.
Volgend jaar is de inter
nationale vrouwendag op 
sabbat 14 juni. De vrou
wenraad hoopt dan weer 
een mooi programma te 
kunnen aanbieden. Zet u 
de datum alvast in uw 
agenda?!   7

wen ook kiezen voor een 
beauty of creatieve work
shop. Zo ontstond door de 
zangworkshop in Rotter
dam een prachtig gelegen
heidskoor en lijkt  er een 
boekenclub te zijn gestart 
naar aanleiding van de 
‘living room’ workshop in 
Den Haag.
Het hoogtepunt van de dag 
was het gebedsmoment. Op 
hetzelfde tijdstip gingen op 
alle vijf de plaatsen in 
Nederland de zusters op 
een bijzondere manier met 
elkaar in gebed. En 
ondanks dat er vele kilome

Links:: groep Rotterdam. 
Rechtsonder: groep Den Haag; 
daarboven: Leeuwarden.

Links: groep Leusden. Boven: 
groep Eindhoven.

6

Advent 05   2013



Diamanten  
huwe lijks jubileum
op 10 juni was het echtpaar max en hanna 

stienstra-de vries, lid van de gemeente leeu-

warden, 60 jaar getrouwd.

Een diamanten jubileum is niet voor 
velen weggelegd. Een mijlpaal om even 
bij stil te staan. Vanwege de teruglo
pende gezondheid van Max (86) werd 
dit feit in kleine kring gevierd.
Wel werden de aanwezigen in de kerk 
getrakteerd op een heerlijk stukje Friese 
oranjekoek`en werd het bruidspaar 
toegezongen.
Hanna (87) is wekelijks aanwezig in de 
kerkdienst en verzorgt ook bij toerbeurt 
de sabbatschoolles.
Het echtpaar woont nog zelfstandig. 
Van de diaconie werd een boeket bloe
men overhandigd en een aantal leden 
bracht de Stienstra’s een bezoekje.
Heel speciaal was de schriftelijke felici
tatie van de nieuwe koning en konin
gin, net zoals een brief met gelukwen
sen van de commissaris van de koning 
in Friesland.
Tenslotte lieten ook B & W van de 
gemeente Leeuwarden zich niet onbe
tuigd. Namens de burgemeester werd 
een fraai boeket bezorgd met ook weer 
een geschreven felicitatie.
De Adventkerk wenst Max en Hanna, 
kinderen en kleinkinderen Gods rijke 
zegen toe.

3  Tineke Jellema

Brussel blijft in de kijker
een algemene vergadering brengt vaak verandering. dat was in maart niet anders in 

brussel. en amper een volle maand later gebeurde dat ook in lyon, waar de afgevaar-

digden van de adventkerken in Frankrijk, belgië en luxemburg een nieuw uniebe-

stuur kozen. 

Het vertrek van Karel en Alicia 
Denteneer naar de FransBelgi
sche Unie heeft met zich gebracht 
dat men in Brussel diende uit te 
kijken naar vervanging en herver
deling van verantwoordelijkhe
den. Tijdens de op 2 juni gehou
den algemene vergadering 
werden de volgende nieuwe voor
stellen officieel aanvaard.

Federatiebestuur
Lucian Stefanescu, Daniëlle Debie 
en Karel Denteneer werden 
respectievelijk vervangen door 
Carlos Rivero, Françoise Van 
Kerm en Johan Delameillieure.

secretaris van de 
Federatie
Jackie Mubedi Ngalula (foto 
onder) zal per 1 oktober Jacques 
Rase opvolgen. 

gemeenten
Hier kon, met dank aan de Heer, 
verblijdend nieuws worden 
gemeld. De nu volgende groepen 
zijn als volwaardige kerken opge
nomen in de Federatie:

Anzegem (WestVlaanderen), 
Esch sur Alzette (G.H. Luxem
burg), Franstalige Afrikaanse Kerk 
(Brussel) en Ghanese Kerk 
(Antwerpen). 

afscheid en huldiging
2 juni was ergens ook afscheid 
nemen en het huldigen van dr. 
Reinder Bruinsma (foto boven) 
die de Belgische en Luxemburgse 
kerken niet licht zal vergeten. Dat 
doen ook zij echter niet. Zij zijn 
integendeel blij en God dankbaar 
dat hij dit interim heeft willen 
invullen. Zijn tweede pensione
ring zal trouwens geen louter 
uitblazen worden. Goede vaart, 
Reinder!   7

door Henk Koning 7
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Nieuws

2Charityrun ADRA Longen 
voor longen
Zondag 26 mei om 9 uur ’s morgens in de bossen van hilversum verza-

melden zich tien lopers, een fotograaf, een organisator en diverse 

supporters. het was koud (acht graden), maar wel droog. de voorspel-

lingen voor de komende uren was dat het ook droog bleef, wat een 

enorme opluchting was na alle nattigheid van de voorgaande weken. 

Twee vrouwen en acht 
mannen zouden gaan strij
den voor hun beste presta
tie op de vijf en tien kilo
meter. Henk Koning, zoon 
Marco, kleinzoon Davy, 
Hans Vastenhout, Marja 
Vastenhout en zoon Noah 
en Carin Niewold gingen 
voor de 5 kilometer. Jan 
Vastenhout, Maikel van 
Essen en Geert Hendriks 
voor de 10. Het parcours 
was in de prachtige bossen 
van Hilversum, waar een 
ronde van 2,5 kilometer 
was uitgezet. Een pittig 
parcours waar alle lopers 
flink hun tanden, voeten, 
op moesten stukbijten.
De 5 kilometer was om 10 

uur en met zo’n 50 lopers 
vlogen ze linksaf het 
parkoers op. Na ongeveer 
13 minuten kwamen de 

eerste lopers langs. Noah 
lag op de derde plaats en 
deed het als jongste loper 
uitstekend, redelijk snel 
gevolgd door de andere 
ADRA lopers. Nummer 1 
kwam binnen in 27.20. Een 
super spannende eindsprint 
van Noah zorgde ervoor dat 
hij tweede werd in 28 
minuten. Een puike presta
tie. Davy, Marco en Henk 
volgden al snel op plaats 6, 
7 en 8. Hans kwam binnen 
op de 11e plaats en onze 
beide dames op de 34e 
plaats in 34.58. Allemaal 
prima prestaties
Voor de 10 kilometer moes
ten we wachten tot iets 
over half twaalf. Ook hier 
zo’n 50 lopers. Nadat het 
startschot klonk spurtte de 
groep weggeleid door Geert 
Hendriks. Vier ronden 
zwoegen, waarbij longen 
en hart flink op de proef 
gesteld werden. Geert liet 
zijn koppositie niet los en 
eindigde als eerste. Maikel 
had er flink de sokken in 
gezet en kwam als vierde 
over de finish. Jan sloot de 
ADRA rij met een mooie 
16e plek. 

Het team van lopers heeft 
zich niet alleen sportief 
ingezet, maar heeft ook nog 
eens voor ruim 700 euro 
aan sponsorgeld binnen
gebracht. De verwachting 
bij iedereen is dat dit 
bedrag nog gaat stijgen. Het 
was een fantastisch evene
ment waarop we gestreden 
hebben voor de mensen in 
Burkina Faso om de honger 
en de armoede in de pro 
vincie Bazega voor 30.000 
mannen, vrouwen en 
kinderen tegen te gaan.  7 

Foto's: Eliene Sonneveld

Noah Vastenhout 
2e op de 5 km.
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gemeente utrecht

Kerkennacht 2013
lopend naar de kerk kom ik een paar kerken tegen die meedoen 

aan de kerkennacht. Ze vallen op door ballonnen die boven de 

deur hangen, vergezeld van een vlag. ik verheug me er op om 

datzelfde bij mijn kerk te zien. het staat zo vrolijk, uitnodigend.

afscheid Jeroen tuinstra
op 22 mei werd Jeroen tuinstra in het vormingscentrum een 

afscheidsreceptie aangeboden door de nederlandse unie. na 

tien jaar jeugdsecretaris te zijn geweest is Jeroen per 1 april 

voorzitter geworden van de belgisch-luxemburgse Federatie 

van adventkerken.

Na het welkom volgden toespraken van Klaas Man 
(jarenlange goede samenwerking bij scouting), Rudy 
Dingjan (collega van Jeroen in Nederland en België) 
Jacque Rase (algemeen secretaris van de Belgisch
Luxemburgse Federatie), Reinder Bruinsma (scheidend 
voorzitter van deze Federatie),  Maruska Mennes (mede
werkster op de afdeling AJV) en Wim Altink (voorzitter 
Nederlandse Unie).
Jeroen sprak daarna zijn waardering uit voor de open 
houding die hij als beginnend predikant en ook later in 
het jeugdwerk ervoer van collegae, de leiding van de 
kerk en het Algemeen Kerkbestuur. Hij heeft zich daar
door gesteund en gewaardeerd geweten.  7

Als ik binnen stap is het 
gezellig bedrijvig en is er 
direct de ontmoeting met 
bekenden en onbekenden. 
Wat leuk om te zien dat er 
mensen zijn die bij ons 
willen zijn. Heerlijk dat we 
meedoen met deze nacht.
Als het programma begint, 
mag ikzelf met een jeugdlid 
en muzikaal ondersteund 
door mijn man, vooraan 
staan om met twee samen
zangnummers de avond te 
openen. Prachtnummers, 
die ik altijd met hart en ziel 
zal zingen en vanuit de zaal 
hetzelfde gevoel geeft. Het 
werd gedragen als aanbid
ding van God.
Een afwisselend pro 
gram ma wachtte. Er klonk 
klassieke muziek, gespeeld 
door Jurriën den Hollander 
op piano en Simone 
Hanrath op dwarsfluit. We 
luisterden naar zang van 
Wilma van Drongelen en 
Monique Visser, een over
denking over waarom de 

sabbat, ondersteund door 
een prachtige PowerPoint, 
en tot besluit een heuse 
sabbatopening.
We stonden in een kring 
die de hele zaal vulde. Mijn 
handen in die van de 
mensen links en rechts van 
mij. Onze ouderling bidt en 
dankt voor een goede week 
achter ons en dankt voor 
een nieuwe dag van rust, 
samenzijn met elkaar en bij 
God! Ja, ik hou van de 
sabbat, zeker als ik ‘m zo 
mag openen met zoveel 
mensen, hand in hand. Na 
het amen gaan de handen 
half omhoog en klinkt er: 
“Een gezegende sabbat!”
Het is lang geleden dat ik 
dit met zoveel mensen heb 
gedaan… Misschien 
gewoon vaker doen, met 
elkaar, met anderen. In 
ieder geval in de Kerken
nacht 2014. Tot dan!  7

Tekst: Irene van Valen, 

 tekstschrijver. Foto: André Staal

door Henk Koning

Ds. J.J. Contant ontvangt orde van 
oranje Nassau
Op 2 april ontving ds. J.J. Contant, emeritus predikant 
en oudstafmedewerker van de Nederlandse Unie, in de 
gemeente Apeldoorn, op het paleis ’t Loo, de Orde van 
Oranje Nassau. Hij schrijft: “Persoonlijk heb ik dit zeer 
gewaardeerd. Zonder dat ik hiervan op de hoogte was 
heeft zr. P. Kloosterman de aanvraag gestart.” Graag wil 
ook Advent ds. Contant van harte gelukwensen met 
deze mooie onderscheiding.  7

Preekbevoegdheid ds. Jan Voerman
Ds. Jan Voerman was voor een periode uitgeschakeld 
om te preken. Vanaf 1 mei 2013 is hij weer beschikbaar 
voor het preekrooster, zo maakt het Algemeen Kerk
bestuur bekend.  7
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Nieuws

Tom de Bruin ontvangt 
doctorsbul
op 4 juni verdedigde ds. tom de bruin, algemeen secretaris van de 

adventkerk, zijn proefschrift aan de universiteit leiden. ds. de 

bruin heeft in de afgelopen vier jaar zijn proefschrift, getiteld the 

great controversy: the individual’s struggle between good and 

evil in the testaments of the twelve patriarchs and in their Jewish 

and christian contexts, geschreven, terwijl hij predikant was van 

de gemeente huis ter heide. hij deed onderzoek naar hoe de 

joden en christenen van de eerste paar eeuwen de grote strijd 

tussen god en satan interpreteerden en toepasten in hun dage-

lijks leven. 

Naast een aantal professo
ren van Leiden waren ook 
twee adventisten aanwezig: 
dr. JeanClaude Verrecchia, 
van Newbold College, en 
dr. Rudy Van Moere, die 
onlangs met emeritaat ging 
bij de Faculteit voor Protes
tante Godsgeleerdheid in 
Brussel. Voor 45 minuten 
werd ds. de Bruin onder
vraagd over zijn proef
schrift en zijn stellingen, 
waarna het geluid van 
‘hora est’ klonk. Helaas 

het strakke schema dat hij 
zichzelf had opgelegd en 
waaraan hij zich gehouden 
had.
“Een interessante en 
succesvolle verdediging 
door Tom de Bruin van zijn 
proefschrift in Leiden 
vanmiddag. Chapeau voor 
dit bereikte resultaat! Het is 
voor de Nederlandse 
Adventkerk verrijkend als 

predikanten zich op het 
theologisch vlak verder 
bekwamen en zich thuis 
voelen in de wetenschappe
lijke wereld. Bovendien 
wordt de leiding van de 
kerk versterkt door iemand 
met academische vaardig
heden in het geval van Tom 
de Bruin, als algemeen 
secretaris,” aldus Wim 
Altink, voorzitter van het 
Kerkgenootschap der 
Zevendedags Adventisten.

Boeiend is dat in de vader 
van Tom (Tom sr.) in 2010 
promoveerde aan de 
Universiteit van Londen in 
Business & Public Admnis
tration en Toms jongere 
zuster, Kelly, in 2011 ook 
promoveerde aan de 
Universiteit Wageningen, 
op het gebied van Environ
mental Economics. Dat 
betekent een drieatal 
doctors in één gezin (zie 
foto onder: Tom sr. zittend 
aan tafel en Kelly rechts 
naast de bul, Tom jr. staand 
achter de tafel).   7

klonk dit woord net toen 
de promovendus een boei
end antwoord gaf over het 
adventisme, een antwoord 
dat hij bij de receptie 
verscheidene keren moest 
voortzetten voor de gasten. 
Na kort beraad werd hem 
door zijn promotor dr. 
Jürgen Zangenberg de titel 
Doctor toegewezen. In zijn 
laudatio, sprak dr. Zangen
berg zijn waardering voor 
De Bruins nauwgezetheid 
uit en zijn verbazing over 
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Rudy Van Moere is hoogle
raar Oude Testament en 
Bijbels Hebreeuws van de 
faculteit voor Protestantse 
Godgeleerdheid (Fransta
lige afdeling) te Brussel en 
lid van het hoofdbestuur 
van het Nederlands Bijbel
genootschap te Haarlem.
Het meertalige studiesym
posium kende bijdragen 
van prof. dr. Peter Tomson 
en prof. dr. Félix Mutumbo

Emeritaat  
Prof. Rudy Van Moere
met een studiesymposium ging prof. dr. rudy van moere op 

woensdagmiddag 15 mei in brussel met emeritaat. dit vond 

plaats onder grote belangstelling. Zo waren zijn vrouw thea, hun 

kinderen en families aanwezig, alsook studenten, docenten, 

predikanten en vrienden die rudy van nabij kennen.

Mukendi. Deze Brusselse 
collega’s van Rudy toonden 
hiermee aan hem hun 
respect en waardering. 
Rudy hield zelf een gloed
vol betoog met als titel 
“Hikzia versus Goliat. Intra
tekstuele en intertekstuele 
overwegingen bij 2 Konin
gen 1820.”
“De manier waarop ds. 
Rudy Van Moere de bijbelse 
tekst voor zichzelf laat spre

ken is uniek en fenome
naal,” aldus ds. Wim Altink 
die namens de Nederlandse 
Unie van Adventkerken een 
envelop met inhoud over
handigde aan de verse 
emeritus hoogleraar. Tevens 
waren vanuit Nederland bij 
het symposium aanwezig: 
ds. Ton en Sonja Steens, ds. 
Rudy Dingjan, ds. Jurrien 
den Hollander, ds. Reinder 
en Aafje Bruinsma, prof. dr. 

Hans van Westrhenen en 
prof. dr. Willem en Lydia 
van Rhenen.

Rudy Van Moere heeft 
tussen 1972 – 1984 voor de 
Nederlandse Unie gewerkt 
als preceptor en docent van 
de theologische akademie 
Oud Zandbergen en boven
dien als predikant en staf
medewerker (sabbat
school).   7

door Henk Koning

de adventistische identiteit

Een identiteit hebben is 
belangrijk. Waarom? Het 
geeft aan wie je bent, waar 
je vandaan komt, waar  je 
bij wilt horen, en welke 
richting je moet nemen. 
Elk individu identificeert 
zichzelf met andere perso
nen of groepen die 
bepaalde kenmerken 
dragen. Je behoort tot de 

Kom naar het 
ATS-Jongerenweekend 2013
van 18 tot en met 20 oktober vindt het jaarlijkse ats-Jongeren-

weekend plaats in het vormingscentrum in huis ter heide. dit 

symposium is speciaal voor jongeren tot 35 jaar. tijdens dit week-

end zal ‘the adventist identity: 1844’ centraal staan. op inspire-

rende wijze brengt clifford goldstein ons terug in de tijd naar 

1844 en naar die bijzondere gebeurtenis waaraan onze kerk onder 

andere haar identiteit ontleent.

Adventkerk, maar waarom? 
Wat is nu die adventistische 
identiteit en hoe heeft zich 
dat in jouw geloofsleven 
ontwikkeld? Wat er zich in 
het jaar 1844 afspeelde, is 
van groot belang binnen 
het adventisme. Het is als 
het ware te vergelijken met 
DNA. Het zit opgeslagen in 
de kern van elke cel binnen 
de Adventbeweging. Wat 

vertelt de Bijbel ons hier
over?

voor jonge mensen met jonge 

mensen

Tijdens dit 3daagse sympo
sium neemt Clifford Gold
stein je vol enthousiasme 
mee op reis naar die speci
ale gebeurtenis met de 
Bijbel als leidraad. Wil je je 
kennis vergroten, achterha
len wat de adventistische 
identiteit is, samen met 
leeftijdsgenoten nadenken 
over geloof, de Bijbel bestu
deren en nieuwe en boei
ende inzichten verwerven? 
Maar ook samen lachen, 
leuke en interessante 
gesprekken voeren en 
nieuwe vriendschappen 
smeden? Schijf je dan nu in 
en kom naar het ATS

Jongerenweekend.
Om deel te kunnen nemen 
aan dit symposium is 
aanmelding verplicht. Via 
www.atsnederland.nl kan 
je het aanmeldingsformu
lier downloaden. Vul het in 
en mail het naar jeugd@ats
nederland.nl t.a.v. Sarah 
Morassi. Eventuele vragen 
kunnen ook aan Sarah 
gericht worden. De kosten 
voor een geheel verzorgde 
weekend, incl. maaltijden 
en overnachtingen is het 
voor ATS leden e 15, en 
voor nietleden e 40,. 
Wacht niet te lang met 
registreren, want vol = vol.

ATS-Nederland

www.ats-nederland.nl
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Nieuws uit de Wereldkerk

Zowel de Review and 
Herald als de Pacific Press 
zijn niet alleen uitgeve
rijen, maar ook drukke
rijen. Deze drukkerijen 
hebben samen echter een 
aanzienlijke overcapaciteit. 
Bovendien heeft men door 
gebrek aan kapitaal de 

omstreden fusie van twee uitgeverijen
het hoofdbestuur van de kerk heeft aan de twee grote adventistische uitgeverijen in de verenigde 

staten het dringende verzoek gedaan om gesprekken te beginnen die in de nabije toekomst moeten 

leiden tot een fusie. het gaat om de review and herald publishing association, met een eerbiedwaardige 

geschiedenis die teruggaat tot 1850, en de pacific press publishing association die in 1872 werd gesticht. 

de eerstgenoemde is gevestigd in het oosten van de vs, in hagerstown, niet ver van washington, dc., 

terwijl de laatstgenoemde zich in boise (idaho), dus in het westen van de vs, bevindt.

technologische ontwikke
lingen onvoldoende 
kunnen bijhouden. Dat 

Eerste fase evangelisatie-actie New York 
afgesloten
tomas oliviera was één van de 

dopelingen die op 29 juni 

werden gedoopt door de voor-

zitter van de wereldkerk, t.n.c. 

wilson. wilson had vier weken 

lang intensief deelgenomen 

aan de evangelisatie-activitei-

ten in new York. 

Hij hield een serie evangeli
satiepresentaties in een 
van de Adventkerken in 
New York. Het was één van 
de ongeveer 400 activitei
ten die in het kader van de 
grote evangelisatieactie in 

New York in de afgelopen 
maanden plaatsvonden. 
Tijdens de afsluitende 
bijeenkomst in het grote 
Nassau Veteran Memorial 
Coliseum, waarin Wilson 
een aantal mensen doopte, 
werden in totaal ruim 130 
personen aan de kerk toege
voegd. In totaal kozen 
tijdens deze grote actie 
ongeveer 2.000 mensen 
ervoor om zich te laten 
dopen en lid te worden van 
de Adventkerk. 
De actie in New York is het 

zijn dan ook de belangrijk
ste redenen waarom men 
aan een fusie denkt. Door 

de twee bedrijven samen te 
smelten zou efficiënter 
gewerkt kunnen worden en 
zou de productiecapaciteit 
beter op de hoeveelheid 
werk kunnen worden afge
stemd.
Interessant is dat het over
blijvende bedrijf niet langer 
rechtstreeks onder de Gene
rale Conferentie, maar 
onder de paraplu van het 
regionale kantoor van 
NoordAmerika zou vallen.

Een aspect dat ongetwij
feld nog tot veel discussie 
zal leiden is het feit dat 
Ellen White zich destijds, 
toen ook plannen voor een 
fusie op tafel lagen, sterk 
keerde tegen dergelijke 
plannen. De vraag is dus 
nu in hoeverre, onder 
gewijzigde omstandighe
den, deze adviezen van 
Ellen White nog richtlijn 
moeten zijn.  7

begin van vele dergelijke 
activiteiten in de gehele 
wereld. Het is een van de 
initiatieven van president 
Wilson, geïnspireerd door 
de sombere realiteit dat de 
kerk in de meeste grote 
wereldsteden weinig of 
geen groei te zien geeft. 
Ook bij deze activiteiten 
bleek dat het relatief 
gemakkelijk is om recente 
immigranten te trekken, 
maar dat dit veel moeilijker 
is waar dit de autochtone 
bevolking betreft.  7
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door Reinder Bruinsma

Adventist wordt president van 
Zwitsers bijbelgenootschap
op 24 mei werd tijdens een vergadering van de afgevaardigden van het Zwitsers 

bijbelgenootschap, die de 45 lidkerken vertegenwoordigden, ds. reto mayer 

met algemene stemmen gekozen als de nieuwe president van het genootschap. 

reto was al bestuurslid van het bijbelgenootschap en was sinds tien jaar de 

vicepresident.

aanmelden musici voor het 
wereldcongres in 2015
de voorbereidingen voor het zestigste wereldcongres (de zgn. generale confe-

rentie) dat van 2 tot 11 juli zal worden gehouden in san antonio (texas, vs), zijn 

al in volle gang. muziek is altijd een belangrijke element van de omlijsting van 

de zakelijke zittingen, en vooral van de avondprogramma’s en de diensten op de 

beide sabbatten.

Groepen en individuele musici die graag tijdens het congres zouden 
willen optreden kunnen zich tussen nu en 31 december a.s. aanmel
den. Een aanmeldingsformulier kan worden gedownload van de 
Session website. Ga naar Music Application Packet  en volg de instruc
ties.  7

Reto Mayer was aanvankelijk 
werkzaam in de verzekerings
branche, maar besloot op een 
gegeven moment theologie te 
gaan studeren. Na zijn theolo
gische graad te hebben 
behaald aan de Faculté Adven
tiste de Théologie in Collonges 
(Frankrijk) werd hij predikant 
in de Franse Adventkerk. 
Momenteel is hij werkzaam op 
het kantoor van de InterEuro
pese Divisie van de Advent
kerk in Bern (Zwitserland).
Hoewel de zevendedags 
adventisten gewoonlijk terug
houdend zijn in hun relaties 
met oecumenische organisa
ties, spelen zij dikwijls een 
belangrijke rol in de bijbelge
nootschappen. In diverse 
landen hebben adventistische 

vertegenwoordigers een bestuurs
functie of zijn zij zelfs de presi
dent van het nationale bijbelge
nootschap.  7

Jamaica

Blinde voorzitter van 
de senaat is een 
adventist
De 44jarige Floyd Morris werd enkele weken 
geleden benoemd tot president van de Senaat 
van Jamaica.  Het is niet alleen opmerkelijk 
dat Morris lid is van de Adventkerk, maar ook 
dat hij geheel blind is.
Floyd Morris kreeg toen hij 19 jaar was een 
oogaandoening, waardoor hij zes jaar later 
geheel blind werd. Hij liet zijn ambities echter 
niet varen en werd de eerste blinde senator 
van de eilandstaat. Morris heeft een bachelors
graad in communicatiewetenschappen en 
werkt nu aan een doctorsgraad.
Ongeveer tien procent van de bevolking van 
Jamaica (bijna 3 miljoen) is zevendedags 
adventist. Adventisten bekleden in Jamaica 
veel belangrijke posten in het zakenleven en 
in het overheidsapparaat. Zo is ook de gouver
neurgeneraal, Sir Patrick Allen, lid van de 
Adventkerk.

Nieuw bijbel com men-
taar klaar in 2015
Een van de bijzondere gebeurtenissen tijdens 
de Generale Conferentie in San Antionio 
(Texas), in 2015, zal de lancering zijn van een 
nieuw adventistisch bijbelcommentaar. 
Dr. Niels Erik Andreasen, de president van 
Andrews University, maakte dat onlangs 
bekend. Ruim zestig experts werken momen
teel aan dit commentaar, dat zal verschijnen 
bij de uitgeverij van de universiteit—Andrews 
University Press.
Het ééndelige commentaar, dat ongeveer 
1.800 bladzijden zal tellen, is bedoeld voor 
een breed lezerspubliek en wordt geschreven 
in een taal die voor gemiddelde kerkleden 
geschikt is. De eindredacteur van het project is 
dr. Angel Rodriguez, die tot twee jaar geleden 
de leiding had van het Biblical Research Insti
tute van de Generale Conferentie.  7
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Extra Nieuws

Gelijkwaardige inzegening vrouwelijke 
predikanten in Nederland
op 30 mei heeft het algemeen kerkbestuur (ak) van het kerkgenootschap der Zevende-dags adventisten 

besloten vrouwelijke predikanten in te zegenen, gelijkwaardig aan hun mannelijke collega’s.

The old GospelTrain!
op 26 oktober (19:30 uur) neemt gospelFuse u mee door de 

geschiedenis van gospel. diverse groepen en solisten uit de 

adventkerk zullen u klassiekers ten gehore brengen van o.a. 

mahalia Jackson, andrae crouch, het deep river Quartet en sandi 

patty. 

De afgevaardigden van de 
gemeenten in Nederland 
hebben op het uniecongres 
2012 de opdracht aan het 
AK gegeven om gelijkwaar
digheid tussen man en 
vrouw zo snel mogelijk te 
implementeren. Na veel 
overleg en het bespreken 
van de verschillende opties 
heeft het bestuur besloten 
dat de beste wijze van 
implementatie het gelijk
waardig inzegenen van 
mannen en vrouwen is. 
Op het uniecongres 2012 
hebben de afgevaardigden 
dit besluit genomen:

Gezien het bijbelse principe 
van gelijkwaardigheid van 
man en vrouw, geven de afge-
vaardigden, in vergadering 
bijeen, aan dat zij de huidige 
situatie van ongelijkwaardig-
heid in de kerk principieel 
afwijzen. Daarom dragen zij 
het AK op, mede gezien de 
context van de Nederlandse 
samenleving, dit standpunt 
krachtig uit te dragen in de 

lijke predikanten worden 
commissioned. Er is zeker 
de wens en behoefte om 
aan de richtlijnen van de 
wereldkerk vast te houden, 
in het besef dat er eenheid 
moet zijn in de kerk van 
Jezus Christus. Dit maakte 
het uitvoeren van het unie
congresbesluit en het 
nemen van onderstaand 
besluit erg ingewikkeld. 
Uiteindelijk is dit besluit de 
uitkomst van een afweging 
tussen het principe van 
eenheid en het principe 
van gelijkwaardigheid.
Andere opties zijn ook 
besproken, zoals het niet 

U hoeft tijdens de optre
dens niet alleen te luiste
ren, maar mag ook meezin
gen en bewegen. Het 
concert vindt plaats in de 
Christus Koningkerk 
(Robijnhorst 197, Den 
Haag). Kaarten kosten 
12,50 euro per stuk. Voor 
kaartverkoop en alle 
overige informatie zie 
www.gospelfuse.nl. Gospel
Fuse was eerder verant
woordelijk voor de organi

wereldkerk. Zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk zes maanden na de 
eerstvolgende sessie van de Gene-
rale Conferentie (2015), dient de 
gelijkwaardigheid van man en 
vrouw op alle vlakken van de 
kerkelijke organisatie in Neder-
land geïmplementeerd te zijn. 
Hieronder valt ook de gelijkwaar-
dige inzegening van vrouwelijke 
predikanten.

Als Nederlandse kerk willen 
wij sterk staan voor de princi
piële gelijkheid van alle 
mensen, ongeacht geslacht, 
ras, en herkomst. Deze gelijk
heid is ingebed in onze funda
mentele geloofspunten. Het 
besluit om geen verschil te 
maken tussen predikanten 
vanwege hun geslacht valt 
onder dit principe. 
Nederland zal door dit besluit 
niet op één lijn zitten met de 
richtlijnen van de wereldkerk. 
In de wereldkerk blijft een 
verschil tussen zgn. ordained 
en commissioned predikan
ten. Mannelijke predikanten 
worden ordained, en vrouwe

meer inzegenen van predi
kanten totdat de wereld
kerk gelijkwaardigheid 
erkent, en het wachten tot 
na de volgende zittingen 
van de Generale Conferen
tie van de wereldkerk.

Uiteindelijk is besloten dat 
in Nederland vanaf 1 juni 
2013 alle ingezegende 
predikanten, ongeacht hun 
geslacht, als ordained/inge
zegend zullen worden 
beschouwd. Concreet bete
kent dit dat ds. Elise Happé
Heikoop (predikant van 
Arnhem, Nijmegen en 
Doetinchem) per direct als 
een ordained predikant 
wordt beschouwd, daar
naast zal op 21 september 
Guisèle BerkelLarmonie 
worden ingezegend tot 
ordained predikant, samen 
met haar (mannelijke) 
collega Enrico Karg.  7

satie van The Gospel (deel 1 
en 2) en de talentenshow 
GospelFactor.
GospelFuse steunt met het 
concert ‘The Old Gospel
Train, Sharing God’s grace’ 
het ADRANederland 
onderwijsproject in Haïti. 
Een deel van de opbrengst 
van het concert gaat naar 
dit project.  7

Meer info: www.ADRA.nl en de 

poster op de pagina hiernaast.

door Tom de Bruin

het volledige besluit van het ak luidt als volgt:
Gezien het besluit van het uniecongres betreffende gelijkheid van 

man en vrouw (Congresbesluit 153), en gezien onze ethische bezwa-

ren tegen ongelijke behandeling zal de Nederlandse Unie Conferen-

tie (NUC) vanaf 1 juni 2013 geen onderscheid maken tussen manne-

lijke en vrouwelijke predikanten. Alle predikanten, ongeacht hun 

geslacht, zullen “ingezegend” predikant zijn. Bij het rapporteren 

naar de wereldkerk zal de NUC alle predikanten rapporteren als 

zijnde “ordained”.
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Wat voor congres heb je 
bijgewoond?
Van 7 tot 12 mei vond in het adventistische 
centrum ten noorden van Kiev een joodsadven
tistisch congres plaats met afgevaardigden uit 
heel de wereld. Er waren vertegenwoordigers van 
de Generale Conferentie en verschillende divi
sies. Ook namen er zo’n twintig predikanten uit 
de Oekraïne aan deel. De Nederlandse Unie vaar
digde mij af, omdat ik voorganger van de joods
adventistische gemeente, Bet Echad, ben. 

Er zijn wereldwijd zo’n vijftig joodsadventistische gemeen
ten, maar in de TransEuropese Divisie (TED) slechts één: Bet 
Echad te Spijkenisse! Op initiatief van en in samenwerking 
met de Nederlandse Unie begon deze adventgemeente 
formeel in 2007.

Waar zijn joods-adventistsche gemeenten?
De joodse wijze van aanbidding is niet nieuw en al vele jaren 
zichtbaar binnen de wereldkerk. In Israël is de Adventkerk al 
zeer vroeg na de stichting van de staat van start gegaan. Maar 
ook buiten de Israëlische grenzen zijn joodsadventistische 

Een bijzonder congres
VERSLAG

IN MEI BEZoCHT PAUL DANIËLS, PREDIKANT IN ZEELAND EN DE RIJNMoND, 

EEN BIJZoNDER RELIGIEUS CoNGRES IN KIEV (oEKRAÏNE). EEN MooIE 

GELEGENHEID HEM DAAR WAT VRAGEN oVER TE STELLEN.

De messiaanse dienst in Kiev op sabbat.
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door Henk Koning

van de adventboodschap en vaak nog meer 
E.G.Whitegeoriënteerd dan de gemiddelde adven
tist in WestEuropa.
Joodsadventistische gemeenten zijn geworteld in 
het adventisme, maar hebben andere diensten, 
liederen, gebruiken en op een aantal punten ook een 
andere visie. Goede voorbeelden hiervan zijn alleen 
al de vieringen van de bijbelse feesten. Maar het zijn 
vooral broeders en zusters die verbonden zijn met de 
Adventkerk. 
Helaas konden niet alle voorgangers van alle joods
adventistische gemeenschappen aanwezig zijn. Een 
tiental gemeenten gaf presentaties over hun 
gemeente en werk. Hoe het groeit, maar ook in 
enkele gevallen hoe het tegengewerkt wordt of 
afbrokkelt. De TED is blij met het Nederlandse initi
atief en de positieve houding van de Nederlandse 
Unie. Een belangrijk initiatief van de Nederlandse 
Unie is, dat zij een gebedsrooster heeft voor alle 
gemeenten en church plants die in hun werkterrein 
vallen! 

hoe reageren andere unies op deze 
ontwikkeling?
Een aantal Poolse joodseadventisten was aanwezig 
om te kijken wat zij kunnen leren. De Poolse Unie 
staat er nog niet voor open. Er waren wel twee predi
kanten met joodse wortels die dit belangrijke werk 
willen oppakken. Om die reden is ook gekozen voor 
een bijeenkomst in de Oekraïne. Als een erkenning 
voor de Oekraïne, ter bemoediging van het werk in 

Rusland en in de hoop dat dit 
een verandering mag teweeg
brengen in Polen en andere 
landen in Oost Europa. 
De reacties vanuit de Oekra
iense delegatie waren vanuit 
hun achtergrond begrijpelijk. 
Hoe kunnen we weer 
verzoend worden met onze 
joodse landgenoten en een 
stem van vrede laten klinken, 
juist in die stad waar de 
gruwelijkheden van de 
Tweede Wereldoorlog een 
enorme diepe kloof hebben 
geslagen in de onderlinge 
relatie. De Oekraïense Unie 
heeft zich daarmee heel 
kwetsbaar opgesteld. Naast de 
vaste aanstelling van een 
predikant, Victor Vyatoha, 

gemeenten te vinden. Zo was Argentinië het eerste 
land dat deze vorm van diensten toestond binnen 
haar unie. Er zijn vijf joodsadventistische gemeen
ten in Argentinië, vier in Brazilië en totaal twintig in 
de ZuidAmerikaanse Divisie. Eveneens bestaat er 
een twintigtal joodsadventistische gemeenten in 
NoordAmerika. In het ‘Oostblok’ zijn er twee: één 
in Moskou en één in Kiev. In Kiev is de joodsadven
tistische gemeente zelfs gevestigd op het unieterrein. 
De Oekraïense Unie is hierover zeer positief, mede 
omdat de stad Kiev een donker verleden heeft (zie 
voetnoot). 

Welke thema’s kwamen aan de orde?
Het centrale onderwerp was: Hoe brengen we adven
tisten, besturen en joodse adventisten tezamen? Wat 
kunnen we doen om gesprekken en onderlinge 
contacten te bevorderen, en hoe kunnen we deze 
vorm van adventisme ook onderling bevorderen? 
Wat zijn de obstakels, tegenwerpingen, maar ook 
uitdagingen en mogelijkheden? 
De besproken onderwerpen waren erop gericht om 
een betere samenwerking op alle fronten te krijgen. 
Vooral ook om te laten weten wie en wat joodse 
adventisten zijn en hoe zij diensten houden en 
denken. Je moet joodse adventisten niet verwarren 
met Messiaanse gelovigen. Een Messiaanse gelovige 
kan vanuit iedere christelijke stroming komen en 
hoeft niet per definitie van joodse komaf te zijn. Zij 
kunnen nogal politiek georiënteerd zijn. Joodse 
adventisten daarentegen zijn warme voorvechters 

Het 
monument 
ter ere aan 

de joodse 
gevallenen 

door de 
Duitsers bij 

Babi Yar.
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Ten eerste, een bewustwording creëren over jezelf en je 
naaste, wie wil je bereiken en op welke wijze? Ten 
tweede, de wijze van communicatie. Let op je taalge
bruik en de verwoording van het adventgeloof. Durf 
hier opnieuw naar te kijken. Zo zal een joods gelovige 
bijvoorbeeld direct afhaken als je beweert dat de kerk 
volledig de plaats heeft ingenomen van het joodse volk 
(vervangingsleer). Ten derde, de gemeente laten 
meegroeien en voorbereiden. Als adventpredikanten 
hebben we bijvoorbeeld in Nederland niet één kerk te 
bedienen, en kennen we ook niet alleen maar één vorm 
van dienst. Als predikant moet je je dus aanpassen om 
ook deze verschillende gemeenten te laten groeien. 
Dan komt de vierde stap in het proces, een strategisch 
netwerk opzetten. Zo kan wereldwijd gebruik gemaakt 
worden van expertise die elders aanwezig is. Zo kan 
bijvoorbeeld de Sidoer (Joods gebed en liedboek), 
ontwikkeld voor de joodsadventistische gemeente Bet 
bene Tsion in Argentinië, ook worden gebruikt in 
Nederland. Het vijfde en zesde punt zijn hieraan 
verbonden: Hoe plannen te ontwikkelen bij gemeente
groei en projecten te promoten voor joodsadventisti
sche samenwerking. Verzoening en vrede moet van 
twee kanten komen, hierbij is wederzijds begrip, liefde 
en respect onontbeerlijk.

Wat is concreet afgesproken?
De bijeenkomst werd afgesloten met consensusstellin
gen die weergeven waarover we op dit congres hebben 
gesproken en die we willen delen met de Adventkerk 
wereldwijd om daarmee de dialoog met het Jodendom 
een nieuwe impuls te geven. 
Dit gebeurde ook in 2006 in Jeruzalem. De Nederlandse 
Unie nam dit serieus en heeft mij toen goedkeuring 
gegeven om met dit werk te starten. Ook in 2008 
(Buenos Aires) en 2010 (Miami) waren er soortgelijke 
conferenties en in 2016 komt de volgende. 
De consensusverklaringen worden in de komende 
Advent opgenomen.  7

noot

In Babi Jar, een ravijn even buiten Kiev, vond in 1941 een enorm bloed-

bad plaats. In vijf dagen tijd werden daar beginnend op 29 september 

1941 33.771 joden vermoord. Verder vonden op dat terrein gedurende 

de oorlog alle executies plaats van Oekraïners, Sovjet soldaten, joden 

en zigeuners. In totaal schat men dat daar op die plek alleen al 

150.000 mensen zijn vermoord! Voor al deze slachtoffers is er een 

enorm monument opgericht in 1976. Het werd vanwege politieke 

gevoeligheden niet eerder gebouwd. Het nam nog eens extra 15 jaar 

voordat er een joods monument, een grote Menora werd opgericht in 

Babi Jar.

uitsluitend voor dit werk, heeft men concerten met joodse 
muziek georganisereerd in heel Kiev. Zo gingen individu
ele adventistische musici in Kiev joodse Klezmer muziek 
oefenen. Er ontstond ook een kinderkoor dat vrijwel alleen 
joodse liederen ten gehore bracht. Er kwamen joodse gelo
vigen op af en het leidde tot doopdiensten van joodse 
mensen. 

Welke doel streefden de organisatoren na?
De Generale Conferentie, vertegenwoordigd door Richard 
Elofer en Rick McEdward, beoogde om in de verschillende 
divisies een proces van verzoening en onderlinge vrede te 
bevorderen. Ook wil men Adventkerk instrueren verdere 
voorbereidingen te maken tot verzoening met Israël. De 
kerk worstelt in sommige delen van de wereld nog met 
haar relatie met Israël. Daarnaast is ook de noodzaak 
geconstateerd om buiten de grenzen van de kerk een stem 
te laten horen. Adventisme kan als geen ander geloof een 
brug vormen tussen christenen en joden. Het is cruciaal 
dat de kerk verzoening aangaat met beide. Waarbij het 
natuurlijk niet alleen gaat om verzoening en verbroede
ring met Israël maar ook met andere gebieden en religies 
in de wereld. 
Soms lijkt onze kerk een ander gezicht te hebben in die 
andere werelddelen. Bijvoorbeeld Islamitische adventisten 
hebben religieuze bijeenkomsten, die de Europese adven
tist eerder doen denken aan een moskee dan aan een 
Adventkerk. Op dezelfde wijze hebben joodsadventisti
sche gemeenschappen gebruiken en rituelen die de gemid
delde westerse adventist vreemd aandoen. 
Waar het om gaat is dat je jezelf focust op de religieuze 
beleving van de andere gelovige, maar ook dat je ruimte 
laat voor verschillen. In Bet Echad zijn we gemengd van 
achtergrond, van joods tot christelijk. De één voelt dan 
ook dat hij bepaalde uiterlijke kenmerken zoals Taliet en 
Kippah (gebedskleed en keppel) niet moet dragen een 
ander heeft wel dat gevoel. In Bet Echad zijn we niet 
verplicht deze te gebruiken en wordt het dragen van 
bepaalde uiterlijke kenmerken ook niet verboden. In de 
joodsadventistische gemeente van Kiev gebeurde precies 
hetzelfde. 

hoe kunnen we voor joods gelovigen iets 
betekenen? 
Net zoals we verzoend dienen te zijn met de Almachtige, is 
de uitnodiging aan de Adventkerk om een actieve rol te 
spelen in de processen van verzoening. Dit houdt een 
proces van bewustwording in. Wat doen we met onze 
adventgemeenten en waarom? Hoe komen we over in 
onze diensten, gesprekken, contacten, enz.? Er werden 
gedurende de vergaderingen zes speerpunten vastgesteld: 
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Namen in de Bijbel

rhode
het is de tijd na de 

hemelvaart van Jezus. 

ook pinksteren is inmid-

dels achter de rug. het 

christendom verspreidt 

zich snel, met alle gevol-

gen van dien. de macht-

hebbers zijn niet onver-

deeld gelukkig met de 

groei van dit nieuwe 

geloof. Farizeeën en 

schriftgeleerden maken 

zich zorgen over de 

mogelijke overtreding 

van regels en wetten en 

machthebbers kunnen 

het niet verdragen dat 

god meer trouw 

verschuldigd is dan 

aardse overheden.

In deze rubriek worden namen van al dan niet bekende personen uit 

de Bijbel in de schijnwerper gezet. Zelfs als u ze van naam kent, wat 

weet u van hen?

Jacht
Het gevolg is dat er regelmatig jacht gemaakt 
wordt op met name de leiders van het christen
dom. In Handelingen 12 lezen we dat koning 
Herodes enkele leiders van de vroege kerk 
gevangen neemt en hen mishandelt. Het gaat 
hier om Herodes Agrippa I, kleinzoon van Hero
des de Grote. Hij regeert tussen 41 – 44 na Chr. 
over Galilea, Perea, Samaria en Judea. 
Jakobus, de broer van Johannes, wordt gevan
gen genomen en ter dood gebracht. Kennelijk 
valt dit goed bij het volk en gesterkt door dit 
enthousiasme vangt Herodes vervolgens een 
echt grote vis, Petrus. Het is de tijd van Pasen. 
Dat brengt ook de gevangenneming van Jezus 
weer in gedachten. Petrus wordt gevangen gezet 
en goed bewaakt. Hij is met kettingen aan 
enkele soldaten vastgeketend en er staat bewa
king voor de deur. We kennen het verhaal. 
Petrus slaapt heerlijk en wordt ruw uit zijn slaap 
gewekt door een gezant van God die hem helpt 
ontsnappen. Ik probeer me voor te stellen 
hoeveel moeite het deze engel gekost heeft om 
Petrus mee te krijgen. Het lijkt erop dat hij hem 
alles voor moet kauwen. “Hup, schoenen aan, 

riem om, opschie
ten.” Eenmaal buiten 
kan Petrus het weer 
alleen af.

volhouden
Terwijl hij bijkomt 
van de vreemde 
gebeurtenissen en 
beseft dat hij door 
toedoen van God uit 
de handen van Hero

des bevrijd is, gaat hij naar het huis van Maria, 
de moeder van Johannes Marcus. De gemeente 
is daar bijeengekomen om voor het welzijn van 
Petrus te bidden. Als hij plotseling voor de deur 
staat, gaat het dienstmeisje Rhode naar de deur 

om te controleren of het goed volk is. 
Zij herkent de stem van Petrus en laat 
hem prompt buiten staan. Opgewon
den rent zij naar de ruimte waar de 
bidders bijeen zijn om de komst van 
Petrus te melden. Zij wordt voor gek 
uitgemaakt. Bijzonder is dat, kennelijk 
bidden de gemeenteleden al de hele 
nacht voor iets waar zij zelf niet in gelo
ven, namelijk de bevrijding van Petrus. 
Maar Rhode houdt vol en uiteindelijk 
wordt Petrus na veel vijven en zessen 
dan toch binnengelaten.

bijzonder
We kennen eigenlijk alleen de naam 
van Rhode en haar rol bij de komst van 
Petrus naar het huis van Maria. Maar zij 
was onderdeel van een bijzondere 
gebeurtenis. De deuren van de gevange
nis werden door de engel van God auto
matisch geopend. De deuren van Petrus’ 
eigen gemeente, bleven vervolgens in 
eerste instantie voor hem gesloten.

Hoe zit het bij ons? Bidden wij ook 
zonder te geloven? Laten wij medegelo
vigen in de kou staan? Of staan onze 
(kerk)deuren wijd open?  7

“ BIDDEN WIJ ooK 
ZoNDER TE 
GELoVEN?”

door Bert Nab 19
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Kids, scouts en jongeren door Madelon Comvalius

De tieners kregen met 
verschillende vraagstellin
gen te maken, zoals: 
•   Durf jij voor je geloof uit 

te komen?
•   Durf jij een sprinkhaan te 

eten? 
•   Durf je elkaar te vertrou

wen?
•   Durf jij je te laten dopen?

Daarnaast stonden we in 
het weekend stil bij ‘het 
durven en het niet durven’ 
van mannen en vrouwen 
in de Bijbel. Jona, Petrus, 
Rachab, Abraham passeer
den allemaal de revue. 
Jurriën den Hollander gaf 
de tieners op sabbatoch
tend op een interactieve 
manier inzicht in hun 
eigen persoonlijkheid. Bij 
iedere persoonlijkheid 

hou van Holland’. De 
tieners en leiding hadden 
zich prachtig uitgedost in 
het oranje en rood, wit, 
blauw en de sfeer zat er al 
snel goed in. Het resultaat 
was een gezellige, geslaagde 
avond.

Op zondag ging de wekker 
om 6.00 uur! De tieners 
mochten namelijk hun 
durfgehalte testen in 
attractiepark Fantasia
land in Duitsland. Rond 
de klok van 21.00 uur 

hoort een andere vorm van 
durven. 
Tijdens de verschillende 
buitenspelen op sabbatmid
dag werd het zonnetje erg 
gewaardeerd. Zaterdag
avond was het tijd voor ‘Ik 

waren we moe maar 
voldaan weer terug en was 
het voor de tieners moeilijk 
om afscheid van elkaar te 
nemen. Dit was tevens het 
einde van een mooi Tiener
clubseizoen.  7

Sabbat 5 oktober 2013 start het 

nieuwe Tienerclubseizoen!

tienerkamp

Tieners durven! 
in het weekend van 31 mei t/m 2 juni kwamen vijftig tieners uit 

het hele land op oud Zandbergen samen om het jaarlijkse tiener-

kamp met elkaar te beleven. de tienerleiding had een afwisselend 

programma voorbereid met als thema: durf jij ?!
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Tam Tam

Conferentie n.a.v. de tentoonstelling van 
de Dode Zeerollen in Museum Drenthe

de bijbel is betrouwbaarder dan je denkt... 

geloof jij het?

op 9 juli is er een bijzondere ten -

toonstelling geopend in het Drents 

Museum. Rollen die de wereld opinie 

over de Bijbel 50-60 jaar geleden 

compleet op de kop zetten. Een van 

de drie belangrijkste archeologische 

ontdekkingen van de 20e eeuw, naast het graf 

van Toetanchamon en het Terracotta leger van 

Xi’an. De tentoonstelling duurt tot en met 5 januari 2014. 

Naar aanleiding van deze unieke tentoonstelling hebben 

een aantal christenen uit diverse kerkgenootschappen een 

internationale conferentie georganiseerd over het boek dat 

centraal staat in deze tentoonstelling. Deze conferentie 

begint op 31 augustus en duurt tot en met 4 januari 2014. 

Diverse lezingen worden door adventistische wetenschap-

pers verzorgd.

•   5 september: leonard brand, professor biologie en pale-

ontologie van Loma Linda Univ. in Assen 

•   19 september: ingrid wijngaarde, bioloog, in Hooghalen

•   3 oktober: arthur chadwick, professor Geologie en Biolo-

gie, Southwestern Adventist Univ. in Assen

•   3 oktober: ingrid wijngaarde, bioloog, in Assen

•   7 november: mart de groot, predikant Noord Ierse Missie 

en voormalig directeur sterrenwacht in Amargh

Juist vanwege deze inbreng is er besloten geen entree te 

vragen vanwege de sabbat. Lunches en entreekaarten voor 

het Drents Museum kunnen van tevoren besteld en afgere-

kend worden. Ds. Thijs de Reus verzorgt op 28 september 

‘s middags een studiemiddag over de DZR in de gemeente 

Groningen (Hofstraat 28). 

Kom deelnemen aan interessante voordrachten, work-

shops en discussies met gerenommeerde wetenschappers 

uit binnen- en buitenland.

toegang: Vrij (vrijwillige bijdragen en donaties zijn van 

harte welkom). 

locaties:  Assen, Hooghalen, Groningen en in de Ark van 

Noach in Dordrecht. 

doelgroep: 17+ en iedereen die van een goede discussie 

houdt en meent écht de vrijheid te hebben  om te kiezen 

uit meer dan één optie.

Ga naar de website www.geloofjijhet.com voor samenvattingen, 

persoonsbeschrijvingen van de sprekers etc. en reserveer je plekje. 

Capaciteit is beperkt, dus wees er snel bij. Je reservering is je 

toegangsbewijs.

http://www.youtube.com/watch?v=B9Q4eDwZ4Ok
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Welkom in onze kerk

Portugeessprekende 

groep amsterdam
debora moreira leao (25)

Debora voelt zich als een kind dat na een lange, 
moeilijke weg eindelijk rust en liefde heeft 
gevonden bij God. Zij werd in Brazilië als klein 
kind door haar ouders verlaten en in een wees
huis geplaatst. Daar kwam zij in aanraking met 
drugs en criminaliteit. Onder valse voorwendse
len werd zij naar Nederland gelokt.
Bij aankomst in Nederland was zij vooral op zoek 
naar rust. Ze tikte op Google “Biblia” in en kwam 
uit bij het programma “Biblia fácil” (makkelijke 
bijbel) van een Braziliaans TVstation van de 
Adventkerk. Zij begon een gratis online bijbelstu
die te volgen. Vanaf die dag voelde Debora zich 
een gelukkig mens en werd ze hongerig naar 
Gods Woord. 
Zij leerde over de Tien Geboden, vergeven, lief
hebben, etc. Vervolgens ging zij op zoek naar de 
kerk achter dit programma en dat bleek de 
Adventkerk te zijn. “Wat wilde ik graag deel 
uitmaken van deze kerk!” Haar zoektocht leidde 
haar naar de Igreja Adventista do 7o Dia de 
Amsterdam. Zij kreeg meer bijbelstudie van 
Suzanne Portela, de pastoraal werker van deze 

groep. Dat veranderde haar leven. “Ik dank God 
hartelijk dat hij me nog een kans heeft gegeven en 
dat ik de rust en de blijdschap heb gevonden waar ik 
zo lang naar op zoek was!”
In zijn overdenking tijdens de doopdienst van 11 
mei legde ds. Wim Wiersema van de gemeente 
AmsterdamZuid de nadruk op het opnieuw geboren 
worden. Debora was blij dat zij haar oude leven kon 
afsluiten en een nieuw begin met God mocht 
maken. Zij was zo enthousiast dat zij al ‘JA’ 
antwoordde op de belijdenisvragen voordat die goed 
en wel waren gesteld. Met een grote glimlach stapte 
zij in het water waar ze gedoopt werd door Wim 
Wiersema.  7

Gemeente huis ter heide
ryano Fautngiljanan (20)
 
In Nederland is 4 mei de dag van dodenherdenking. 
Maar dit jaar was het in de gemeente  Huis ter Heide 
een dag van feest en bevrijding. Op deze dag werd 
namelijk Ryano Fautngiljanan gedoopt. Een jonge 
man, die volledig in de kracht van zijn leven besluit 
om die kracht aan Gods werk te wijden. Een fantas
tisch besluit. 
Ryano is een goede bekende van de gemeente Huis 
ter Heide. Al jaren lang komt hij met zijn ouders 
naar de gemeente om niet alleen te participeren in 
de actieve jeugdgroep, maar ook om zijn geluid te 
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Gemeente rotterdam-noord
elijah arnhem (11)

owen vlijter (13)

leandra van ommeren (15)

Churchplant tempu pa dios
Jerarid m. brown-raphaela (38)

culver d. brown (40)

tambong e.o. tanyi (20)

Junelda m. paulina (50)

linoushka gumbs (38) 

christina weyman 26 ) 

Joey wernet (28)

Op sabbat 6 juli was het een groots feest in de gemeente 
RotterdamNoord. Het mooie weer, de grote opkomst van 
leden en bezoekers (meer dan 300 aanwezigen) en de tien 
doopkandidaten waren reden genoeg voor een prachtige 
dienst. Natuurlijk ontbrak het niet aan vele speciale 
nummers en opgewekte samenzang. Drie nieuwe leden 
werden toegevoegd aan de gemeente RotterdamNoord en 
zeven aan de church plant Tempu Pa Dios. Ds. D. van 
Ommeren sprak in de overdenking over de wandeling met 
Jezus Christus en gaf aan hoe wij allen voor, achter en 
naast Jezus mogen wandelen. 7

laten horen in de eredienst. Letterlijk. 
Met een mooie solozang of samen met 
een groep heeft Ryano veelvuldig Gods 
aanwezigheid geloofd.
Toen hij dan ook de beslissing nam om 
van zijn verbintenis met Christus in het 
openbaar uiting te geven door de doop, 
was niet alleen zijn familie heel blij, maar 
ook de gemeente. 
Toen de doopdienst begon was de 
Adventkapel zo vol dat een aantal 
mensen van buitenaf de dienst moesten 
volgen. Veel familie, vrienden van Ryano 
en leden van gemeente Huis ter Heide waren 
aanwezig om het doopfeest van Ryano bij te 
wonen. De dienst bestond uit mooie samenzang, 
muzikale specials, een overdenking van br. Fran
sisca, een expressieve mime en een prachtig 
getuigenis van Ryano zelf. Hij vertelde hoe hij tot 
geloof was gekomen en dat zijn opa en oma, heel 
blij waren toen zij hoorden dat hij zich wilde 
laten dopen. Ryano werd gedoopt door Tom de 
Bruin, die hem bijbelles heeft gegeven en als 
predikant weer even terug was op zijn oude 
honk.
Na de dienst was er een gezellig samenzijn in het 
Vormingscentrum. De op die dag aanwezige 
zonneschijn representeerde niet alleen het 
warme gevoel van iedereen die aanwezig was, 
maar wellicht ook de glimlach van onze God, die 
door deze doop er weer een kind heeft bijgekre
gen.  7
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GroeiSpurts

14 september

Alphadag Gent
in bepaalde opzichten ben je als kerk uniek: Jouw specifieke belij-

denis, rituelen en gebruiken geven jou je identiteit. die ga je niet 

zomaar inwisselen. weinig adventisten slaan bijvoorbeeld een 

kruisje. 

huiskringensysteem, 
waarin adventistische 
accenten aan de orde 
komen.
Op sabbat 14 september 
vindt er in de adventge
meente Gent (België) van 
10.00 tot 16.00 uur  een 
voorlichtingsdag over de 
Alphacursus plaats. Joseph 
Hoquet van AlphaBelgië 
zal aanwezig zijn om uitleg 
te geven en vragen te 
beantwoorden. Ook delega
ties uit Nederlandse advent
gemeenten zijn hartelijk 
welkom. Het verzoek is of 
de Nederlandse adventge
meenten zich willen 
melden bij de afdeling 
Gemeentegroei, zodat zij de 
organisatorische details van 
deze dag nog toegestuurd 
kunnen krijgen.  7

rdingjan@adventist.nl, 

030-6939375

bestaan de meest uiteenlo
pende 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 exclu
sief 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 
adventgemeenten zijn er 
wereldwijd van overtuigd 
geraakt dat de Alphacursus 
hoort bij de categorie van 
initiatieven die we met ande
ren kunnen delen. Het is een 
uniek opgezette basiscursus 
van tien weken over het chris
telijke geloof, waarin basisza
ken als de Bijbel, Jezus en 
gebed worden uitgelegd. De 
Alphacursus kan eventueel 
opgevolgd worden door een 
serie samenkomsten of een 

Aan de andere kant zijn er 
vele aspecten van je identi
teit die je wel met anderen 
deelt. We delen met een 
aantal  richtingen bijvoor
beeld de volwassendoop 
door onderdompeling. Met 
nog veel meer christenen 
delen we de instelling van 
een kerkdienst met gebe
den en een preek. We 
zingen heel vaak dezelfde 
liederen en lezen uit 
dezelfde Bijbel.  Qua belij
denis delen we met de 
meeste christenen het 
geloof in de dood en 
opstanding van Jezus, maar 
over zijn wederkomst 

X-preszo: (d)opendagen
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 op die dag twee personen te dopen.

Iedere gemeente droomt eigenlijk van het superluxe probleem dat Xpreszo overkomt: Je 
weet bij de opening al dat je gebouw te klein is. Doordat de kinderen in hun eigen ruim
ten zaten, kon het nog. Op 6 juli hadden zij opnieuw een doopdienst, waarvoor Xpreszo 
telkens een van de atria (binnenplaatsjes) benut.
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door Rudy Dingjan

coachtraining
Op 31 augustus en 
1 september is er weer een 
mogelijkheid om de 
coachtraining van Health 
Adventure te volgen.  
Schrijf je daarvoor in op: 
www.healthadventure.nl/
coachworden.

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

•   Hoe een gezond en geva
rieerd 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

Maatwerk 
in het weekend van 14-16 juni hebben acht teams voor gemeente-

stichting op een nieuwe manier toerusting ontvangen, door de 

inzet van ‘maatwerkblokken’. de teams zoomden onder begelei-

ding van telkens een andere ervaringsdeskundige in op deelaspec-

ten 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 groe
pen, Esther van de Putte op 
van het vlak van outreach 
en maatschappelijke rele
vantie, Jurriën den Hollan
der op het vlak van teamsa
menstelling en Rudy 
Dingjan op het vlak van 
spirituele diepgang en 
ontwikkeling. De deelne
mers hadden grote waarde
ring voor de manier waarop 
zo hun specifieke situaties 
aandacht kregen.
 De ‘sabbatsdienst’ vond 
plaats in de vorm van een 

Bible & Brunch. Dit 
concept is uitgedacht door 
de gemeente Xpreszo en 
bestaat uit een combinatie 
van aanbidding, bijbelstu
die en gesprek tijdens een 
brunch.

In plenaire samenkomsten 
besprak de gehele groep de 
verhouding met de predi
kant, het vermenigvuldigen 
van het aantal leiders en de 
invulling van de sabbats
diensten.
Dit plantersweekend was 
het tweede 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.  7
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Tot ziens

Gemeente meppel
roelof van delden (bijna 91)

Op 8 januari heeft de gemeente Meppel afscheid 
genomen van een van haar trouwe leden. Roelof 
van Delden is op 2 januari overleden.
Hij werd in de zomer van 1946 gedoopt op de 
leeftijd van 25 jaar. Meer dan 65 jaar is hij adven
tist geweest en was altijd actief voor de Advent
kerk in Meppel. Roelof had gouden handen en 
kon alles maken. De kerk heeft er veel profijt van 
gehad. Hij was jarenlang de secretaris van de 
gemeente. Op zijn fiets ging hij de oudere leden 
bij langs om de opgenomen preek bij de mensen 
thuis af te spelen. Roelof en zijn vrouw, die hij 
achterlaat, hebben veel verdriet gehad van hun 
zoon die door een ongeluk om het leven 
is gekomen in 1971 en het verlies van 
hun dochter in 1975 door een medische 
ingreep waarbij een nierbloeding is opge
treden. Ondanks het vele verdriet, zijn zij 
trouw gebleven in het geloof. Roelof had 
de laatste jaren last van hartfalen, longfi
brose en had al drie keer een aneurysma 
gehad. Hij had er grote moeite mee dat hij 
steeds minder zelf kon en steeds meer aan 
zijn vrouw moest overlaten. 
Hij hoopte nog te verhuizen naar een 
gloednieuwe aanleunwoning in het voor
jaar. Het heeft niet zo mogen zijn. Nu 
heeft hij uitzicht op dat nieuwe tehuis 
waarin Jezus zelf een kamer voor ons heeft 
bereid. Ds. R.K. de Raad leidde de afscheidsdienst 
waarin hij Roelof van Delden legde in de gena
dige en barmhartige armen van onze hemelse 
Vader en bepaalde de aanwezigen bij de bijbelse 
hoop dat de dood niet het laatste woord heeft, 
maar dat wij mogen uitzien naar de komst van 
Jezus Christus.  7

Gemeente alkmaar
vino brands – bohlmeyer (82) 

Op 26 februari is onze zuster Vino Brands ingesla
pen. Hoewel zij vaak ziek was of herstellende van 
een zware ziekte, kwam zij er door haar geloof en 
wilskracht, als door een wonder, telkens weer 

bovenop. Haar zwakke gezondheid weerhield haar er 
niet van om zich altijd volop in te zetten voor de 
gemeente.
Tijdens de overdenking door ds. Mans Schuitenvoerder 
(em.) bleek hoe Vino zich haar leven lang zeer actief 
heeft ingezet voor de gemeente van God.
Nadat zij in 1959 op Ambon was gedoopt door br. M. 
Patty, werkte zij tot 1963, samen met haar man A. Ayal 
als geschriftenevangeliste op Ambon en omstreken. 
Daarna vertrok zij naar Malang (Java) om opnieuw dit 
werk te doen op heel Java. In 1967 vertrok zij met haar 
vier kinderen naar Sorong en Djajapoera [Papoea] waar 
zij leiding gaf aan geschriftenevangelisten in Sorong, 
Fakfak, Kaimana, Merauke, Manokkuari, Biak en Djaja
pura.
In 1970 was zij grondlegster van de gemeente Abepoera 
waar zij ook lid werd; uit deze gemeente zijn zeven 

andere gemeenten 
ontstaan.
In 2006 heeft zij bijge
dragen aan de bouw van 
de Adventkerk in 
Baccaou in TimorIeste.
Met het overlijden van 
zr. Vino Brands ontvalt 
ons weer één van de 
pionierswerkers die hun 
leven in dienst stelden 
voor de verbreiding van 
de boodschap van God.
Hoewel zij door haar 
familie erg wordt gemist, 

putten zij kracht uit de zekerheid dat hun vrouw, 
moeder en oma is overleden in de overtuiging dat zij 
zal worden opgewekt op de jongste dag.  7

Gemeente amsterdam-Zuid
cornelia wijk – dijkman (83)
  
Anderhalf jaar na de dood van haar man, overleed zr. 
Corrie Wijk. In de afscheidsdienst, geleid door br. Mans 
Schuitevoerder, werd zij gekenschetst als een vrouw die 
alles gaf. Haar hele leven stond in het teken van dienst
baarheid, voor haar man en haar kinderen. Zij was voor 
hen de ideale moeder die onvoorwaardelijk koos voor 
haar gezin. Zij was trots om hun moeder te mogen zijn.
Haar man Eduard was tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in Indonesië geïnterneerd geweest door de Japanners 
en hield daar later afschuwelijke herinneringen aan 
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worden. Uit het gezin zijn vier kinderen geboren. 
In 1946 vertrok haar echtgenoot voor de zending 
naar Indonesië. Zelf volgde zij na zes maanden met 
Maarten en Paul. De overige kinderen zouden in 
Batavia, het latere Jakarta, worden geboren. Nadat 

zij Indonesië moesten verla
ten, is het gezin naar Papoea 
NieuwGuinea getrokken 
alvorens terug te keren naar 
Nederland. Later is het gezin 
naar Australië geëmigreerd, 
maar toch weer terugge
keerd naar Nederland 
vanwege ziekte. Uiteindelijk 
zijn Piet en Dina Klop in 
Staphorst gaan wonen, waar 
zij lange tijd van hun pensi
oen hebben mogen genieten
Dina Klop was een gedreven 

vrouw die alles over had voor de verkondiging van 
de adventboodschap. Met iedereen die het maar 
horen wilde, sprak zij over haar geloof en de hoop 
die wij als gelovigen hebben. Wanneer je haar 
opzocht vanwege ziekte, om haar te bemoedigen, 
kwam je zelf bemoedigd in je geloof bij haar 
vandaan.
Zowel bij het overlijden van haar man, als bij haar 
zelf, was het verzoek te spreken over de wederkomst 
van Christus en de hoop die wij hebben voor de 
toekomst. Piet en Dina Klop waren er ten volle van 
overtuigd dat de Adventkerk geroepen was door God 
zelf om een eeuwig evangelie te prediken aan alle 
volk en stam en natie.
Ds. RK de Raad ging voor in de afscheidsdienst en 
bepaalde de genodigden bij de afscheidswoorden 
van Jezus, die ook op de rouwkaart vermeld ston
den: “In het huis van mijn Vader zijn vele woningen 
. . . want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en 
wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, 
kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u 
zijn moogt, waar Ik ben.”  Dat was haar hoop en 
haar uitzicht waarnaar zij verlangde. Zij wist met 
absolute zekerheid dat de woorden van Jezus spoe
dig in vervulling zullen gaan. 
Dina Klop laat een leegte achter. Voor de kinderen 
en kleinkinderen, maar ook in de kerk, hoewel zij al 
lange tijd de diensten niet meer kon bezoeken
Haar sterke overtuiging dat Christus spoedig zal 
komen om een wereld van gerechtigheid op te rich
ten, is voor ons een voorbeeld om vast te houden 
aan dat uitzicht dat wij allen hebben.  7

over, een reden te meer voor haar om hem in alles te steunen.
Na zijn overlijden in 2011 werden er eind 2012 bij haar hart
klachten geconstateerd, een oude kwaal die opnieuw opspeelde. 
Voor de eerste keer van haar leven stemde zij toe om medicijnen 
te gebruiken om de hartfunctie te versterken. 
Na de jaarwisseling moest zij opnieuw 
worden opgenomen in het ziekenhuis. De 
dokters daar probeerden haar duidelijk te 
maken dat het niet meer lang zou duren, 
maar daar zij reageerde nooit op. Zij leefde 
en was niet bezig met de dood of dood
gaan. 
Haar trouwdag 18 februari werd  in het 
ziekenhuis gevierd en alle kinderen, 
schoondochters en kleinkinderen waren 
aanwezig. De dag daarop vertelde zij aan 
haar predikant, ds. Wim Wiersema, dat het 
ziekenhuis niets meer voor haar kon doen, 
maar dat zij daar vrede mee had. Alleen . . . 
zij wilde niet naar een hospice, zij wilde weer terug naar haar 
huis. Op 25 februari was zij weer thuis en op 1 maart, nadat al 
haar kinderen nog langs waren geweest, sliep zij rustig in.  7

Gemeente huis ter heide
antoinette wong a soy (81)

Netty is op zondag 12 mei op Vredenoord overleden. Tijdens de 
afscheidsdienst hebben we samen stilgestaan bij de mens die ze 
was en welke rol het geloof in haar leven heeft gehad. Zo heeft 
Netty jarenlang troost uit haar geloof en Gods Woord weten te 
putten die haar ervan verzekerde dat zij bij de wederkomst van 
de Heer Jezus Christus verenigd zal worden met haar dierbaren.
Haar diacones, Astrid Ferrol, heeft de organisatorische zaken 
rondom haar uitvaart voor haar rekening genomen en br. Enrico 
Karg heeft de dienst geleid.
Antionette laat haar zoon, Henry, achter in de bekwame handen 
van vrienden, kennissen en familie. Eén van haar lievelingstek
sten was Psalm 66:1320, die zij graag aan iedereen aanbeveelt.  7 

Gemeente meppel
dina klop-de ruiter (97)

Op 6 juni  is Zr. Klopde Ruiter, weduwe van ds. P. Klop, ingesla
pen. Dina Klopde Ruiter was geboren in 1915 in Den Haag. Haar 
broer Cor de Ruiter studeerde samen met haar toekomstige echt
genoot ds. Piet Klop in Neanderthal, Duitsland, om predikant te 

Tot ziens 27
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Een kerk om trots op te zijn!    

Investeren in optimisme, dienstbaarheid en levenskwaliteit

Jezus’ laatste woorden aan zijn leerlingen waren: 
“jullie zullen kracht ontvangen en van mij getuigen 
in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de 
uiteinden van de aarde” (Handelingen 1.8). Dat is de 
taak die God aan de kerk gaf en de taak waar wij als 
kerk nog steeds voor staan. Dit is niet de eerste keer 
dat deze taak in de Bijbel staat en ook niet de 
laatste. De kerk bestaat om mensen te bereiken met 
Gods eeuwige evangelie.

Deze taak is het beginpunt voor de missie, de visie en 
het beleid van de kerk. Alles wat wij doen, staat in 
het teken van deze taak. Het bestuur heeft deze taak 
ter harte genomen en gekeken naar hoe de kerk in 
Nederland meer mensen zou kunnen bereiken. Het 
bestuur heeft mooie en leuke plannen!

Mensen bereiken met het evangelie betekent dat wij 
als kerk groeien. We denken dan meteen aan dopen 
en evangelisatie. Dat klopt, we willen zeker groeien 
in leden. In deze periode van vijf jaar willen wij 750 
mensen dopen. Hierdoor zouden er meer dan 6000 
adventisten in Nederland zijn.

 

Maar we willen ook groeien in onze relatie met God. 
Elk lid van de Adventkerk zou steeds dichterbij Jezus 
moeten komen. Daardoor zullen leden en bezoekers 
ook meer betrokken raken bij de kerk. Hierdoor 
houden we meer leden, jongeren en bezoekers in de 
kerk, en gaan we ook weer in aantal groeien.
Het gaat zelfs nog verder. Onderzoek laat zien dat 
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mensen die betrokken zijn bij hun gemeente, die 
groeien in hun geloof, trouwer zijn in de financiële 
kant van het geloof. Dat betekent dat wij een groei 
van tienden zullen zien, niet als doel op zich, maar als 
gevolg van de geloofsopwekking onder de gelovigen. 
Als doel stellen wij een groei van 15% over de 
komende vijf jaar.

 

Een groeiende kerk heeft goede predikanten nodig. 
Dat betekent dat er altijd voldoende predikanten 
beschikbaar moeten zijn voor pastoraal werk in de 
gemeenten. In de komende jaren willen we ervoor 
zorgen dat er minimaal gezamenlijk 21 predikanten, 
proponenten en pastoraal medewerkers in de  
gemeenten zijn. Bovendien zullen daar minimaal 17 
ingezegend predikant van zijn.
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Een kerk om trots op te zijn!    

Investeren in optimisme, dienstbaarheid en levenskwaliteit

Jezus’ laatste woorden aan zijn leerlingen waren: 
“jullie zullen kracht ontvangen en van mij getuigen 
in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de 
uiteinden van de aarde” (Handelingen 1.8). Dat is de 
taak die God aan de kerk gaf en de taak waar wij als 
kerk nog steeds voor staan. Dit is niet de eerste keer 
dat deze taak in de Bijbel staat en ook niet de 
laatste. De kerk bestaat om mensen te bereiken met 
Gods eeuwige evangelie.

Deze taak is het beginpunt voor de missie, de visie en 
het beleid van de kerk. Alles wat wij doen, staat in 
het teken van deze taak. Het bestuur heeft deze taak 
ter harte genomen en gekeken naar hoe de kerk in 
Nederland meer mensen zou kunnen bereiken. Het 
bestuur heeft mooie en leuke plannen!

Mensen bereiken met het evangelie betekent dat wij 
als kerk groeien. We denken dan meteen aan dopen 
en evangelisatie. Dat klopt, we willen zeker groeien 
in leden. In deze periode van vijf jaar willen wij 750 
mensen dopen. Hierdoor zouden er meer dan 6000 
adventisten in Nederland zijn.

 

Maar we willen ook groeien in onze relatie met God. 
Elk lid van de Adventkerk zou steeds dichterbij Jezus 
moeten komen. Daardoor zullen leden en bezoekers 
ook meer betrokken raken bij de kerk. Hierdoor 
houden we meer leden, jongeren en bezoekers in de 
kerk, en gaan we ook weer in aantal groeien.
Het gaat zelfs nog verder. Onderzoek laat zien dat 
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mensen die betrokken zijn bij hun gemeente, die 
groeien in hun geloof, trouwer zijn in de financiële 
kant van het geloof. Dat betekent dat wij een groei 
van tienden zullen zien, niet als doel op zich, maar als 
gevolg van de geloofsopwekking onder de gelovigen. 
Als doel stellen wij een groei van 15% over de 
komende vijf jaar.

 

Een groeiende kerk heeft goede predikanten nodig. 
Dat betekent dat er altijd voldoende predikanten 
beschikbaar moeten zijn voor pastoraal werk in de 
gemeenten. In de komende jaren willen we ervoor 
zorgen dat er minimaal gezamenlijk 21 predikanten, 
proponenten en pastoraal medewerkers in de  
gemeenten zijn. Bovendien zullen daar minimaal 17 
ingezegend predikant van zijn.
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door Tom de Bruin

Ook nieuwe aanwas van predikanten is belangrijk. 
Tweederde van de predikanten is ouder dan vijftig 
jaar. Daarom zullen we jongeren stimuleren om voor 
God te gaan werken, en willen wij acht studenten 
naar Newbold sturen. Vooral vrouwelijke studenten 
zijn meer dan welkom.

Adventisten hebben een sterke band met hun kerk. 
In een recent onderzoek zagen we grote loyaliteit van 
de leden aan hun kerk, maar ook verschillen tussen de 
leeftijdsgroepen. Maar, dat je een band hebt met iets 
betekent niet automatisch dat je wilt dat anderen 
ook een band hebben. Een band is niet genoeg, elk 
adventist zou trots op zijn of haar kerk moeten zijn!

Daarom willen we in de komende tijd extra 
investeren in drie dingen die mensen vandaag de dag 

Studenten

8

Trots

nodig hebben. Drie dingen die van nature deel zijn 
van het adventisme: optimisme, dienstbaarheid en 
levenskwaliteit. In een wereld van crisis, waar 
duizenden hun vertrouwen in systemen en 
overheden verloren hebben, biedt God optimisme. 
In een wereld waar de gewone persoon alleen aan 
zichzelf denkt, zijn wij dienstbaar. In een wereld vol 
ziekte, zorgen en stress, een wereld waar velen de 
zin van het leven niet zien, biedt het adventisme 
levenskwaliteit.

Als wij investeren in optimisme, in dienstbaarheid en 
in levenskwaliteit verbeteren wij onze relatie met 
God, met elkaar en met de mensen buiten de kerk. 
Wij zullen dichter naar God groeien en een echtere 
relatie met hem hebben. Wij zullen een betere 
geloofsgemeenschap zijn. Wij zullen getuigen in een 
betekenisvollere manier aan alle mensen in Neder-
land. Dit doen we allemaal door een drietal waarden 
te benadrukken die ten grondslag liggen aan 
het adventisme.

In de komende jaren zal alles wat het landelijk 
bureau doet en organiseert één uitgangspunt 
hebben: de leden in Nederland toerusten om beter in 
staat te zijn te investeren in optimisme, dienstbaar-
heid en levenskwaliteit.

Drie waarden

Levenskwaliteit

Wij zijn toonaangevende
christenen

Laat een iedere de ander even
belangrijk achten als zichzelf

Gemoedsrust

Dienstbaarheid

Zoals Christus diende, 
dienen wij

Oog hebben voor elkaar

Maatschappelijke 
activiteiten

Optimisme
Optimisme vloeit voort uit de 
zekerheid dat we geredde 
mensen zijn en priesters van het 
koninkrijk mogen zijn. Door dit 
zelfbewustzijn gaan we ons 
anders gedragen. We geloven dat 
dingen anders kunnen en dat we in 
staat zijn om grenzen te verleggen. 

Dienstbaarheid
Vanuit dit nieuwe zelfbewustzijn 
zijn we gericht op mensen binnen 

en buiten de kerk. Zorg voor de 
gemeente, maar ook voor mensen 
daarbuiten. Zorg waarbij niemand 
wordt buitengesloten. 
Zo zullen wij dienstbaar zijn voor de 
mensen om ons heen. Dat maakt 
het verschil waardoor mensen
ons zien.
  
Levenskwaliteit
Vanuit het geloof krijgt de zin van 
het leven een nieuwe betekenis: 
een toekomstvisie maar ook 

Optimisme

Relatie met God
(Reach Up)

Relatie met medegelovigen 
(Reach Across)

Relatie met mensen buiten
de kerk (Reach Out)

God gelooft onvoorwaarde-
lijk in ons en wij in hem

Betere gemeenschapszin
dan in de kerk bestaat niet

Zelfbewustzijn

ethische principes. Het geeft ook 
richting aan de onderlinge 
omgang, de betrokkenheid van 
mensen maar ook ruimte om 
respectvol met elkaar om te gaan. 
Verantwoord omgaan met Gods 
schepping, oftewel het milieu 
en het nadenken over verspilling 
horen daarin ook een plaats 
te krijgen. Tenslotte volgt vanuit 
een holistische visie ook aandacht 
voor een gezonde leefwijze. 
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Een optimaal en modern financieel beleid is slechts   
mogelijk in een omgeving die aan drie belangrijke 
voorwaarden voldoet: transparantie, waardecreatie 
en innovatie. Dat betekent dat naast optimisme, 
dienstbaarheid en levenskwaliteit ook deze drie 
voorwaarden binnen de financiën van belang zijn. 
Hierdoor zal in deze nieuwe bestuursperiode meer 
aandacht worden gegeven aan de controllerrol 
binnen de kerk, waarbij er goede managementinfor-
matie klaar ligt voor de bestuurders. Dit stelt hen in 
staat om tijdig en weloverwogen besluiten te nemen. 
Momenteel wordt het proces van interne controle 
doorgelicht en herzien. 

Transparantie
Cijfers gaan pas leven als het verhaal er omheen 
duidelijk wordt verteld. Kortom: het draait om trans-
parantie in de verslaggeving. De financiële afdeling 
moet, naast een betrouwbare rekenaar, ook in staat 
zijn om de boodschap achter de cijfers te vertellen.

Waardecreatie
Waardecreatie uit zich niet zo zeer in geld, maar in 
alternatieve waardesystemen: mensen, kennis en 
energie. Door goede waardecreatie voelt iedereen 
zich verbonden. Concreet gezien creëer je waarde 
door samen te werken aan een (communicatie-) 
strategie waar iedereen baat bij heeft.

Innovatie
De huidige economische omstandigheden hebben 
een enorm effect op de eisen die aan de financiële 
afdeling gesteld worden. Die moet steeds vaker 
onmiddellijk financiële informatie kunnen afgeven 
en financiële risico's moeten actief beheerst worden. 
Om dit te realiseren blijft innovatie nodig.

Inkomsten
De tienden dalen sinds 2010. Het doel is vanaf 2013 elk 
jaar een tiendengroei te realiseren van minimaal 2%. 
De overige inkomsten (gaven en onroerend goed) zijn 
in de afgelopen jaren gelijk gebleven. Het is duidelijk 
dat het bestuur zich moet inzetten voor een groei in 
inkomsten. Dit zal gedaan worden door meer aandacht 
voor rentmeesterschap, het actief informeren over nalaten-
schappen, betere exploitatie van het vormingscentrum, 
en meer contact met gemeentes over tiendenbeheer.

Uitgaven
De uitgaven waren in de afgelopen jaren 11% hoger 
dan de inkomsten. Hierdoor moesten wij steeds van 
onze reserves afsnoepen. Het doel is om vanaf 2015 
de kosten om te buigen naar 96% van de inkomsten. 
Dit kan zeker gerealiseerd worden middels strak 
personeelsmanagementbeleid, efficiënt en effectief 
inzetten van financiële middelen en adequaat 
vastgoedbeheer.

Fondsen
In de boekhouding is er een aantal fondsen, dat is 
geld dat opzij gezet is voor een bepaald doel. 
De fondsen zijn in te delen in twee categorieën: 
operationele fondsen en onroerend goed fondsen. 
De fondsen zijn niet goed bijgehouden, waardoor er 
veel onduidelijkheid was over hoeveel er daad-
werkelijk in elk fonds zat. Dit jaar is dat allemaal 
gecorrigeerd. Hierdoor is er nu helderheid over 
hoeveel geld er beschikbaar is: 3,3 miljoen.
De uitdaging die er ligt, is om vanaf 2015 meer in de 
fondsen weg te zetten dan dat we eruit halen.

Administratie/
Overhead

Bijdrage
Wereldkerk

Onroerend
Goed

Activiteiten

Predikant &
Personeel

Transparantie

Innovatie

Waardecreatie

Een kerk om trots op te zijn!

Tienden dalen

2007 2008 2009 2010 2011 2012

4

6

1 m/€

2

3

5

Tienden
Overige Inkomsten
Uitgaven

Financiën
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Een optimaal en modern financieel beleid is slechts   
mogelijk in een omgeving die aan drie belangrijke 
voorwaarden voldoet: transparantie, waardecreatie 
en innovatie. Dat betekent dat naast optimisme, 
dienstbaarheid en levenskwaliteit ook deze drie 
voorwaarden binnen de financiën van belang zijn. 
Hierdoor zal in deze nieuwe bestuursperiode meer 
aandacht worden gegeven aan de controllerrol 
binnen de kerk, waarbij er goede managementinfor-
matie klaar ligt voor de bestuurders. Dit stelt hen in 
staat om tijdig en weloverwogen besluiten te nemen. 
Momenteel wordt het proces van interne controle 
doorgelicht en herzien. 

Transparantie
Cijfers gaan pas leven als het verhaal er omheen 
duidelijk wordt verteld. Kortom: het draait om trans-
parantie in de verslaggeving. De financiële afdeling 
moet, naast een betrouwbare rekenaar, ook in staat 
zijn om de boodschap achter de cijfers te vertellen.

Waardecreatie
Waardecreatie uit zich niet zo zeer in geld, maar in 
alternatieve waardesystemen: mensen, kennis en 
energie. Door goede waardecreatie voelt iedereen 
zich verbonden. Concreet gezien creëer je waarde 
door samen te werken aan een (communicatie-) 
strategie waar iedereen baat bij heeft.

Innovatie
De huidige economische omstandigheden hebben 
een enorm effect op de eisen die aan de financiële 
afdeling gesteld worden. Die moet steeds vaker 
onmiddellijk financiële informatie kunnen afgeven 
en financiële risico's moeten actief beheerst worden. 
Om dit te realiseren blijft innovatie nodig.

Inkomsten
De tienden dalen sinds 2010. Het doel is vanaf 2013 elk 
jaar een tiendengroei te realiseren van minimaal 2%. 
De overige inkomsten (gaven en onroerend goed) zijn 
in de afgelopen jaren gelijk gebleven. Het is duidelijk 
dat het bestuur zich moet inzetten voor een groei in 
inkomsten. Dit zal gedaan worden door meer aandacht 
voor rentmeesterschap, het actief informeren over nalaten-
schappen, betere exploitatie van het vormingscentrum, 
en meer contact met gemeentes over tiendenbeheer.

Uitgaven
De uitgaven waren in de afgelopen jaren 11% hoger 
dan de inkomsten. Hierdoor moesten wij steeds van 
onze reserves afsnoepen. Het doel is om vanaf 2015 
de kosten om te buigen naar 96% van de inkomsten. 
Dit kan zeker gerealiseerd worden middels strak 
personeelsmanagementbeleid, efficiënt en effectief 
inzetten van financiële middelen en adequaat 
vastgoedbeheer.

Fondsen
In de boekhouding is er een aantal fondsen, dat is 
geld dat opzij gezet is voor een bepaald doel. 
De fondsen zijn in te delen in twee categorieën: 
operationele fondsen en onroerend goed fondsen. 
De fondsen zijn niet goed bijgehouden, waardoor er 
veel onduidelijkheid was over hoeveel er daad-
werkelijk in elk fonds zat. Dit jaar is dat allemaal 
gecorrigeerd. Hierdoor is er nu helderheid over 
hoeveel geld er beschikbaar is: 3,3 miljoen.
De uitdaging die er ligt, is om vanaf 2015 meer in de 
fondsen weg te zetten dan dat we eruit halen.
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door Tom de Bruin

Begrotingstekort
In de afgelopen periode heeft het Algemeen 
Kerkbestuur besloten dat er een jaarlijks tekort van 
€200.000 mag zijn. Dit omdat er in 2018 veel predi-
kanten met pensioen gaan, waardoor er nu studenten 
en proponenten nodig zijn om dat op te vangen. 
Anders zullen predikanten straks te veel gemeentes 
krijgen en dan zullen de pastorale taken nog verder 
onder druk komen te staan. Voor de komende periode 
zal er van een begrotingstekort naar een begrotings-
overschot toegewerkt worden. Het Algemeen 
Kerkbestuur wil dit overschot realiseren in 2016.

In het congres van 2012 hebben de afgevaardigden van 
de gemeentes een aantal besluiten genomen. Deze 
besluiten worden in de komende vijf jaar uitgevoerd.
De uitvoering van alle besluiten komt terug in het 
beleidsplan, maar hierbij enkele besluiten die uitspringen.

Beleidsplan 2013-2017 snel maken
Dit artikel is de eerste grote stap om het beleidsplan 
te communiceren aan alle leden in Nederland.
In grote lijnen was het beleidsplan afgerond in mei 
2013. Na de zomer zal het bekend worden gemaakt 
aan alle leden.

Zorgen dat niet-heteroseksuelen zich veilig voelen in 
de kerk
De werkgroep Veilige Kerk heeft deze opdracht 
meteen naar zich toegetrokken. In het voorjaar zijn 
ds. Tom de Bruin en ds. Jurriën den Hollander bij een 
internationale training geweest over dit onderwerp. 
In de zomer van volgend jaar zal hierover een training 
zijn voor alle predikanten. Daarna zullen trainings- en 
informatiebijeenkomsten worden georganiseerd voor 
ouderlingen, diakenen en jeugdleiders. 

Aandacht schenken aan de participatie van mensen 
met een beperking of chronische ziekte
Als kerk hebben we soms geen oog voor deze doelgroep. 
In het najaar wordt een werkcommissie in het leven 
geroepen die zich zal buigen over deze problematiek. 
Internationaal wordt dan meegedaan met de Special 
Needs Advisory van de Trans-Europese Divisie.

Aandacht voor anderstaligen
Aandacht voor anderstaligen is al jaren een speerpunt 
van de Nederlandse Adventkerk. Een aantal jaren was 
er een Antilliaanse predikant in Nederland aan het 
werk. Nu er Papiamentssprekende predikanten van 
eigen bodem aan het werk zijn in Nederland, zullen 
we ons blijven richten op andere taalgroepen: 
Ghanees, Portugees, Spaans, Russisch, Indonesisch, etc.

Binnen een jaar een grondige studie van het besturings- 
model van het kerkgenootschap presenteren
Het bestuur is meteen begonnen met een studie van 
het besturingsmodel. In de komende maanden zullen 
de eerste vruchten van deze studie gepresenteerd 
worden. In dit traject wordt ook gesproken over
de rol van de predikant, gezien de steeds groter 
wordende gemiddelde hoeveelheid leden en 
gemeentes per predikant.

Nieuw lesmateriaal jeugd
De jeugd houdt van snel, overzichtelijk en kort. 
Ouders willen weten waar de jeugd mee bezig is. 
Deze wensen zijn de basis van de volgende plannen: 
er komt weer een papieren versie van het jeugdles-
boekje als onderdeel van het volwassenlesboekje.
Dit materiaal wordt nieuw, snel, kort, eigentijds. 
Maar dat is niet alles. Er komt ook een digitale versie 
zodat jongelui de les via hun telefoon of tablet 
kunnen maken. 

Commissie Onroerende Zaken benoemen
In het voorjaar van 2013 is de COZ in het leven 
geroepen. Haar eerste opdracht: advies geven over de 
toekomst van het landgoed Oud Zandbergen. Eind dit 
jaar wordt het advies verwacht. De commissie zal ook 
adviseren over de kerkgebouwen van gemeentes.

Gelijkheid van man en vrouw in de kerk
implementeren
Tijdens het uniecongres was het heel duidelijk dat dit 
een gecompliceerd en belangrijk onderwerp is. 
Gelijkheid van man en vrouw is een basiswaarde van 
de kerk, maar we willen ook het traject van de 
wereldkerk steunen. In mei heeft het Algemeen 
Kerkbestuur besloten dat vrouwelijke predikanten in 
Nederland gelijkwaardig ingezegend worden.
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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.

De Thai zien religie onge
veer zo. Religies zijn iets 
goeds. Ze zorgen dat 
mensen goede dingen doen 
en slechte dingen laten. “Er 
is geen één religie die zegt 
dat je moet moorden!” 
vertelde een taxichauffeur 
mij laatst enthousiast. De 
vijf hoofdregels van het 
boeddhisme (niet stelen, 
liegen en doden en geen 
alcohol/drugs of seksueel 

In Focus

Zijn alle religies hetzelfde?

wangedrag) vind je zoge
zegd in alle religies. Als ik 
zeg dat ik ‘zendeling’ ben, 
levert dat dan ook geen 
verwijdering op, maar 
steken mensen juist  joviaal 
hun duim op! 
Religies zijn ook goed 
omdat geesten en goden je 
wensen vervullen en je 
beschermen tegen onheil. 
Eén van mijn taaldocenten 
gaat ’s ochtends vroeg, voor 

de lessen beginnen, elk 
klaslokaal binnen om de 
geesten te eren. Hij maakt 
dan het ‘waigebaar’ (de 
handen plat tegen elkaar 
met de vingers richting het 
voorhoofd) en zegt in de 
lege ruimte “wij komen 
hier vandaag lesgeven, 
oké?” Zo zorgt hij dat het 
een goede lesdag wordt. 
Religie zorgt dat het leven 
gladjes verloopt – en dat 
kan vanuit Thais perspec
tief ook net zo goed via een 
christelijk kruisje of een 
islamitisch gebed.
De hoge religieuze toleran
tie in Thailand is enorm 
waardevol in een ver 
scheurde wereld. Tegelijker
tijd veroorzaakt het een 
ingewikkelde zendingspuz
zel. Er is een mijlenverre 
verwijdering tussen de 
Thaise idee dat “Alle reli
gies goed en nuttig zijn” en 
de bijbelse overtuigingen 
“Jezus is de weg” en “God is 
een jaloerse God”. Hoe is 
deze brug te slaan? 

Dit is geen gemakkelijke vraag. 
Maar als ik naar boeddhistische 
bekeerlingen hier luister, hoor 
ik vaak twee motieven in hun 
weg tot Christus: 1) zij hebben 
een unieke liefde en zorg erva
ren van oprechte christenen en 
2) zij hebben Gods macht 
direct ervaren door bijzonder 
antwoord op gebed, genezing, 
of demonenuitdrijving. Deze 
ervaringen leerden hen dat  alle 
religies NIET hetzelfde zijn – 
dat Christus LEEFT in de harten 
van mensen en in zijn macht 
over de wereld. Mag dit in 
Thailand breed bekend 
worden: er is niet één zoals 
onze God!  7

Voor meer info zie:  

www.missiethailand.nl

“alle religies zijn hetzelfde”. een dergelijke opvatting hoor je vaak 

in nederland. ik had niet verwacht dat ik hier in thailand precies 

hetzelfde zou horen!

Vrouw bespuit boeddhabeeld met 
water bij wijze van verering
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