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belgisch-luxemburgse Federatie

september
14 dag van de alpha-cursus – adventkerk gent

30 adra dag in nachtegalenpark – antwerpen

oktober/november
tot 3/11 33e congres aMalF – valence

nederlandse unie

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

22 trainingsdag kindersabbatschoolleiding
 Info: www.adventist.nl of mcomvalius@adventist.nl 

27-29 koempoelan
 Info: www.ajvscouting.nl of ajv@adventist.nl 

 

oktober
5 tienerclub, huis ter heide
 Info: www.adventist.nl of mcomvalius@adventist.nl

11-13 aJv-kamptraining
 Info: www.adventjeugdverbond.nl of ajv@adventist.nl

12 seniorendag: ‘veilig thuiskomen’, in vianen
 Info: www.adventist.nl

13 landelijke dag penningmeesters, huis ter heide
 Info: www.adventist.nl of ischorea@adventist.nl

19 surinaamse rally, adventkerk den haag
 Info: www.adventist.nl

26 gospelFuse concert, adventkerk den haag
 Info: www.adventist.nl of www.gospelfuse.nl 

27 studiedag ambtsdragers, huis ter heide
 Info: www.adventist.nl of jdenhollander@adventist.nl

2-9 nov gebedsweek

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, neem contact op met 

ds. J. Tuinstra – president@adventist.be 

•  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

14 extra nieuws

15 interactief

20 kids, scouts en jongeren

21 tamtam

22 Welkom / tot Ziens

24 groeispurts

27 advertenties en berichten

28 summer school

31 aandacht voor

32 in Focus / ad ventje

Verder in dit nummer

“ HoEWEL WE NoG 
NIET éCHT THUIS 
ZIJN, KUNNEN WE 
een thuis ZiJn 
voor biJna 20 
MilJoen Mensen 
WERELDWIJD”

Jubileum

Dit jaar word ik 34. Velen denken dat dat jong is, 

ik vind het verschrikkelijk oud. Ik kijk ook aller-

minst uit naar mijn verjaardag. 30 oktober zou 

voor mij een feest moeten zijn, maar zo ervaar ik 

het zeker niet. Het herinnert me alleen maar aan 

het feit dat ik ouder ben geworden.

Zoiets heb ik ook met de verjaardag van de kerk. 

Dit jaar bestaat onze kerk 150 jaar. Als je mijn 

oma had gevraagd of we dat hadden gehaald, 

had ze zonder nadenken meteen ‘Nee!’ gezegd. 

Jezus komt binnenkort! Dit jubileum herinnert 

ons aan het feit dat het toch wel érg lang duurt. 

Ds. Wilson, wereldvoorzitter van de adventkerk, sprak op het 

150-jarig jubileum op 13 april. In Battle Creek, VS, is onze kerk 

ontstaan, en op deze plaats stond hij stil bij ons jubileum. Eén van 

de dingen die hij zei, staat me nog bij: ‘Dit is een verdrietige jubi-

leum. We horen al thuis te zijn!’ En zo is het ook.

Het is jammer dat de kerk nog steeds bestaat, dat de kerk nog 

steeds nodig is. Het is jammer dat wij nog niet thuis zijn. Maar dat 

is maar één kant van het verhaal. Het is jammer, maar het is ook 

geweldig! Geweldig dat wij miljoenen mensen dopen, dat wij 

ziekenhuizen bouwen in arme landen, dat wij duizenden mensen 

voeden. Dat, hoewel we nog niet écht thuis zijn, we een thuis 

kunnen zijn voor bijna 20 miljoen mensen wereldwijd. Dat is super. 

Ik ben trots op mijn kerk.

tom de bruin

Inhoud Van de secretaris

16 op bezoek bij

 tom de bruin sr.

4 Geloven, denken, doen
 150 jaar adventkerk
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Geloven, denken, doen

NA DE ‘GRoTE TELEURSTELLING’ VAN 1844, SPATTE DE MILLER-BEWEGING 

UITEEN. EEN KLEINE GRoEP MAAKTE KENNIS MET DE SABBAT ALS WEKELIJKSE 

RUSTDAG. ZE oNTDEKTE ooK EEN AANTAL ANDERE BIJBELSE BEGINSELEN.

dank u, heer, voor wat u ons geleerd hebt, 
Maar laat ons bliJven leren . . .

150 jaar
Adventkerk

Battle Creek nu. In deze stad werd 
in 1863 de Adventkerk gesticht.
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door Reinder Bruinsma

p 21 met 1863 – dit jaar precies 150 jaar 

geleden – kwamen vertegenwoordigers 

van deze kleine, maar gestaag groeiende 

beweging bijeen in Battle Creek, Michi-

gan (VS).  De ongeveer 3.500 gelovigen in 

125 plaatselijke gemeenten stichtten een 

organisatie (een ‘generale conferentie’) en gingen 

zich ‘zevende-dags adventisten’ noemen.

Dit nog onbetekenende kleine kerkgenootschap - 

één te midden van duizenden andere geloofsge-

meenschappen die op Amerikaanse bodem ontston-

den - groeide in de loop van anderhalve eeuw tot 

een vitale wereldwijde kerk 

met zo’n 18 miljoen gedoopte 

leden en vormt vandaag de 

dag een van de snelst groei-

ende christelijke organisaties 

die er zijn. Je kunt nu adventis-

ten vinden in 209 van de 232 

officieel door de Verenigde 

Naties geregistreerde landen.

 

een kerk met een 
opdracht
Het duurde enkele tientallen 

jaren voordat de adventisten 

begrepen dat hun opdracht 

verder reikte dan de grenzen 

van de Verenigde Staten van 

Noord-Amerika. Aanvankelijk 

dachten zij dat ‘de gehele 

wereld’, waarover Christus in 

zijn zendingsopdracht sprak, 

onder de immigranten in Noord-Amerika te vinden 

was. Maar dat veranderde al spoedig. John Neville 

Andrews, de eerste officiële adventistische ‘zende-

ling’, vertrok in 1874 naar Europa. Voor het einde van 

de negentiende eeuw waren er zendelingen gezon-

den naar alle continenten. Inmiddels paste men het 

zendingsmandaat om wereldwijd het evangelie te 

gaan prediken zonder aarzeling toe op de taak van 

de Adventkerk: de verkondiging van ‘de boodschap-

pen van de drie engelen van openbaring 14’. In de 

loop van de geschiedenis heeft het adventistische 

zendingsbewustzijn gefluctueerd vanwege allerlei 

interne en externe omstandigheden. Waarschijnlijk 

zijn de jaren 1920 en 1930 de periode geweest met 

de meest intense zendingsinspanning. Het voorne-

men om ‘alle volken en talen’ te bereiken kreeg 

opnieuw een ferme injectie door middel van het 

Global Mission initiatief dat zo’n twintig jaar gele-

den gelanceerd werd. 

o
een kerk met een theologie  Adventisten zien zichzelf 

als christenen die geworteld zijn in de kerkhervorming van de 

zestiende eeuw - vooral in het werk van Maarten Luther en van de 

‘radicale’ hervormers.  Echter, het feit dat het adventisme in Noord-

Amerika ontstond zorgde er ook voor dat het sterk beïnvloed werd 

door een aantal Amerikaanse protestantse bewegingen van de 

negentiende eeuw, zoals die van de Christian Connection en van het 

methodisme. De beweging van Miller, die aan de ontwikkeling van 

het adventisme in haar latere vorm vooraf ging, was heel 

oecumenisch van aard en gaf aan het adventisme een rijke erfenis 

van diverse protestantse tradities door. De adventisten hadden het 

grootste deel van de negentiende eeuw nodig om uit al deze diverse 

elementen hun 

eigen theologie te 

vormen. Dit gold 

niet slechts voor 

leerstellingen die 

een uniek 

adventistisch 

karakter hadden, 

maar ook ten 

aanzien van de 

basiswaarheden 

van het christelijk 

geloof. Pas toen de 

twintigste eeuw al 

een stuk 

gevorderd was, 

begon de 

Adventkerk een 

eensluidende visie 

te krijgen over 

bijvoorbeeld de 

Drie-eenheid, de volledige godheid en het eeuwige vóórbestaan van 

Christus en het Persoon-zijn van de heilige Geest.1 En zo groeide het 

adventisme van een theologie met sektarische aspecten naar een 

theologie die de hoofdzaken van het protestantisme combineert met 

een aantal unieke inzichten, zoals een specifieke visie op het 

heiligdom en op de blijvende profetische rol van Ellen G. White, één 

van de grondleggers van de kerk.

een kerk met een sociale 
verantwoordelijkheid   Bijna vanaf het eerste begin 

hebben de adventisten een holistische wereldbeschouwing 

gepropageerd. De mens kan niet opgesplitst worden in een 

geestelijke en een stoffelijke component, maar is een eenheid van 

lichaam en geest. Dat heeft o.a. gevolgen voor hoe de natuur van de 

mens en de toestand van de mens in de dood wordt gezien. Het heeft 

ook gevolgen voor het leven van alledag: het adventisme streeft naar 

een levenswijze waarin het geloof een kwestie is van ‘hoofd, hart en 

hand’. Al snel werd de nadruk gelegd op het belang van gezond leven 

en rentmeesterschap op andere gebieden van het leven. Het leidde 

“ HET ADVENTISME 
STREEFT NAAR EEN 
LEVENSWIJZE 
WAARIN HET 
gelooF een 
kwestie is van 
‘hooFd, hart en 
hand’”
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ook tot het stichten van instellingen voor gezondheidszorg 

en van een uitgebreid netwerk van scholen. En het 

inspireerde tot het organiseren van hulp aan mensen in 

moeilijke situaties via het ADRA netwerk, dat nu zijn werk 

doet in ruim honderd landen. 

een kerk die met zijn tijd meegaat 
De adventisten hebben gewoonlijk voorop gelopen bij het 

gebruik van nieuwe technologieën, zoals de laatste tijd met 

het gebruik van de massamedia en het Internet. Het eerste 

instituut van de kerk was een drukkerij. Het uitgeverswerk 

werd een tak van het kerkelijk werk die snel in tal van 

landen een grote rol zou spelen.

Al vrij vroeg realiseerde de kerk zich ook de evangelisatie-

mogelijkheden via radio en televisie. De programma’s van 

Hope Channel zijn nu in grote delen van de wereld 24 uur 

per dag te ontvangen, in een tiental talen via een reeks van 

zenders, vooral via de satelliet.

een verenigde kerk 
De meeste protestantse kerken hebben oneindig veel afsplitsin-

gen en scheuringen gekend. Zo zijn er vandaag de dag bijvoor-

beeld meer dan tweehonderd verschillende baptisten-kerkgenoot-

schappen en meer dan 140 lutherse kerken. Daarbij vergeleken 

zijn de adventisten opmerkelijk één gebleven. Dat heeft ongetwij-

feld te maken met de hechte organisatievorm en de voortdurende 

contacten en hechte samenwerking tussen de verschillende 

bestuurslagen en tussen de lokale gemeenten en de ‘federatie’ of 

‘unie’ waartoe zou behoren. ook het gebruik van veelal dezelfde 

publicaties, de invloed van Ellen G White, en het hanteren van 

dezelfde reglementen speelt een rol, naast het houden van veel 

internationale vergaderingen en congressen. Maar misschien is 

het gezamenlijke besef van een dringende opdracht wel het 

belangrijkste aspect.

Uitdagingen 
Adventisten hebben erg veel om dankbaar voor te zijn. Te gemak-

kelijk worden goede dingen vaak als vanzelfsprekend beschouwd. 

Aan de andere kant kan er ook te weinig oog zijn voor hoe de 

“ adventisten  
ZiJn opMerkeliJk ÉÉn 
gebleven”

Geloven, denken, doen

Het medisch zendingswerk krijgt vanuit Loma Linda (VS) 
een grote impuls.
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wereld om ons heen veranderd is en welke veranderingen 

er daarom in de kerk wellicht nodig zijn. 

Want, hoewel de Adventkerk een indrukwekkende wereld-

wijde beweging is geworden, zou men zich kunnen afvra-

gen of de kerk in haar manier van werken niet te veel 

Amerikaanse elementen heeft vastgehouden. op dit 

moment woont niet meer dan zes procent van de adventis-

ten in Noord-Amerika, maar Amerikaanse waarden en 

methoden blijven de kerk op allerlei manieren dikwijls 

domineren. En hoewel de kerk inderdaad in veel opzichten 

met haar tijd is meegegaan, vindt zij het vandaag de dag 

toch heel moeilijk om aansluiting te vinden bij het post-

moderne denken van onze westerse wereld, met name 

onder de jongeren.

Het doet goed te zien hoe de kerk de grondbeginselen van 

rentmeesterschap en discipelschap heeft vastgehouden. 

Maar de kerk heeft er duidelijk wel moeite mee om de 

manieren waarop deze traditionele waarden vorm kregen 

te vertalen naar het heden, zodat ze relevant kunnen zijn 

voor mensen aan het begin van de eenentwintigste eeuw. 

Er was ooit een tijd dat adventisten in de voorhoede waren 

ten aanzien van veel gezondheidshervormingen, maar dat 

is niet langer het geval. Adventisten zouden nu toch 

immers in feite voorop dienen te lopen in acties voor een 

schonere omgeving en een duurzamer maatschappij, en 

zich teweer dienen te stellen tegen plofkippen en gemanipuleerd 

 voedsel!

God zij gedankt voor de wijze waarop de kerk zich theologisch tijdens 

haar geschiedenis heeft ontwikkeld en voor het feit dat het mogelijk 

bleek om theologische standpunten zo nodig bij te stellen. Helaas lijkt 

het er nu vaak op dat opvattingen in beton zijn gegoten en dat een 

opnieuw doordenken van onze beginselen niet op prijs wordt gesteld. 

Het blijft tevens een trieste realiteit dat te veel leden (leiders zowel als 

gemeenteleden) voor de verleiding bezwijken om van theologische bijza-

ken hoofdzaken te maken, en andersom.

Deze en andere aspecten vormen fikse uitdagingen voor de kerk waarvan 

we allen houden. Eenheid is een belangrijk ideaal, maar zou het kunnen 

dat het idee van eenheid door sommigen wordt misverstaan en wordt 

opgevat in termen van een onbuigzame eenvormigheid die niet bereid is, 

of in staat is, aan de rijke diversiteit onder ons en aan de uiteenlopende 

culturele invloeden genoeg ruimte te bieden? En zou het ook kunnen zijn 

dat we nog voor een groot deel moeten leren hoe we de hedendaagse 

media effectiever kunnen inzetten op een manier die ook de onkerkelijke 

en seculiere mensen om ons heen aanspreekt? En dat onze organisatori-

sche modellen een update nodig hebben om in de pas te kunnen lopen 

met de veranderingen binnen onze maatschappij?

niets te vrezen?
Een van de bekendste citaten van Ellen White houdt ons voor: ‘Wij 

hebben in geen enkel opzicht voor de toekomst te vrezen, zolang we niet 

vergeten hoe de Heer ons heeft geleid...’  (Life Sketches of Ellen G. 

White, blz. 196). Deze uitspraak is na 150 jaar Adventgeschiedenis nog 

even waar als ruim een eeuw geleden, toen Ellen White deze woorden 

schreef. Maar deze geruststelling ontslaat ons niet van de verantwoorde-

lijkheid om te leren van ons kleurrijke en inspirerende verleden, en om 

geloof, creativiteit en moed samen te voegen en de toekomst tegemoet 

te treden in de volle overtuiging dat God ons zal blijven leiden, op voor-

waarde dat wij onze ogen open houden om de richting te zien waarin hij 

ons wil voeren. Nu we ‘150 jaar Adventkerk’ vieren moet ons gebed zijn: 

Dank u, Heer, voor wat u ons geleerd hebt...  maar laat ons blijven leren...

1   Zie George Knight, A Search for Identity: The Development of Seventh-Day Adventist Beliefs 

(Hagerstown: Review and Herald Publishing Association, 2000). Nederlandse vertaling: Op 

zoek naar een eigen identiteit - Ontwikkeling van het adventistisch geloofsgoed (2008)

John Andrews was in 1874 de eerste zendeling naar Europa

ADRA zet zich in voor noodhulp en  
ontwikkelingssamenwerking
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Nieuws

gemeente gent

Praise be to the Lord!
sinds april heeft de gemeente gent nu ook elke sabbat een dienst in 

het engels, tot groot genoegen van onze engelstalige broeders en 

zusters, van wie de stille wens uiteindelijk in vervulling is gegaan. 

Het was bijna een vanzelf-
sprekendheid geworden, 
omdat de groep zonder 
meer bleef groeien. Waar is 
de tijd toen de groep het 

‘aquarium’ bevolkte dat al 
heel snel te klein bleek! Een 
behoorlijk pluspunt was 
het invoeren van simult-
aanvertaling vanuit 

hetzelfde aquarium dat 
voor de gelegenheid dienst 
deed als vertaalcabine. 
Toch ging heel wat van het 
gesproken woord verloren. 
Hoewel de beide groepen 
mettertijd naar elkaar 
toegroeiden, drong zich 
een splitsing op omwille 
van de taal. Het vertalen is 
en blijft een netelig 
probleem dat heel vaak 

wordt onderschat en dat 
bovendien zeer vermoeiend 
is voor zowel vertalers als 
toehoorders. Probleem 
opgelost dus en tevreden-
heid alom.
Sprekers ontbreken niet en 
een preekbeurtenrol is 
reeds opgemaakt voor de 
komende maanden. Een 
werkteam werd samenge-
steld dat op geregelde 
tijden zal samenkomen. Er 
werd een proefperiode 
voorgesteld van drie maan-
den waarna een evaluatie 
volgt. 
Momenteel voelt de groep 
zich happy in de beneden-
zaal. Als de groep migran-
ten en studenten echter 
blijft groeien, zal de boven-
zaal ook worden gebruikt 
voor de eredienst.
Wij zijn dankbaar om dit 
spontane initiatief en zijn 
overtuigd dat deze ‘schei-
ding’ ongetwijfeld ten 
goede zal komen voor beide 
groepen. Met dank aan 
iedereen, en de Heer in het 
bijzonder, voor het weder-
zijdse begrip en de goede 
verstandhouding.  7

ESDA Bijbelstudies volop in 
gebruik
de cursuslessen van esda zijn nog steeds volop in gebruik. diverse cursis-

ten sturen regelmatig hun lessen in. op kantoor kijken we die na en 

beantwoorden we ook vragen die er naar aanleiding van de lessen zijn. 

naast deze individuele contacten zijn er op diverse plaatsen in het land 

ook studiegroepjes met de esda-lessen bezig. Meestal worden die groe-

pen begeleid door een gemeentelid en krijgen wij op kantoor het nakijk-

werk in handen. Zo ook van een groep uit de gemeente amersfoort, waar 

ed de rond leiding aan geeft. de groep is in maart 2012 gestart. op 

bijgaande foto is te zien dat de groepsleden onlangs een cursus hebben 

afgerond en daar een diploma en cadeauboek voor ontvingen. 
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gemeente Zoetermeer

Van vrouwenclub naar 
vrouwenpastoraat
in de gemeente Zoetermeer is een aantal vrouwen tien jaar lang bezig geweest met 

de vrouwenclub. elke maand was er een bijeenkomst met allerlei onderwerpen. 

van vasten en bidden tot knutselen en een filmavond. soms werd de hele gemeente 

uitgenodigd, bijv. het sabbatsluiten in de duinen. 

door Henk Koning

Na tien jaar is besloten om over 
te gaan tot het vrouwenpastoraat. 
Dat gebeurde op 29 december 
2012. Twaalf van de leden van de 
vrouwenclub hebben in het 
weekend van 28 juni t/m 1 juli 
samen  doorgebracht om de tien 
jaar lief en leed met elkaar te 
delen. De vrouwen zijn nader tot 
elkaar gekomen en dat was de 
bedoeling. Voor de inwendige 
mens werd meer dan genoeg 
gezorgd!
De geestelijke ondersteuning op 
sabbat werd door de brs. Dwight 
van Ommeren en Alex Depusois 
verzorgd. Onderwerp: De perfecte 
christelijke vrouw. Hierbij waren 
de partners van de vrouwen uitge-
nodigd voor een programma 
gericht op de perfecte christelijke 
man. Dat was heel interessant en 
we hebben veel geleerd over onze 
mannen en we hopen dat de 
mannen ook geleerd hebben over 
de vrouwen. Samen hebben we 
veel gelachen.

Op sabbatmiddag hebben enkele 
zusters vrouwen van de Bijbel 
nagespeeld. Een compliment voor 
onze talentvolle zusters.
Een wandeling naar het strand op 
zondag kon ook niet wegblijven.
Het weekend is zeer positief erva-
ren en er is al gevraagd of er 
volgend jaar weer een bijeen-
komst zal zijn.  
Om toch meer sociale activiteiten 
samen te kunnen houden is 
besloten om te starten met een 
activiteitenclub. Geïnteresseerden 
kunnen daarvan lid worden.  7

nieuwe koning belgië

ten tijde van de inhuldiging van de nieuwe 

koning van belgië stuurde het kerkgenootschap 

onderstaande felicitaties:

Zijne Majesteit de Koning
Koninklijk Paleis
1000 Brussel

Brussel, 30 juli 2013

Sire,

namens alle Zevendedags Adventisten van 
België en Luxemburg wil ik Uwe Majesteit 
van harte feliciteren met het koningschap. 
We wensen de Koning Gods rijke zegen toe 
met deze bijzonder zware taak.

Samen met Zijner Majesteits leiderschap 
hopen we te staan voor een rechtvaardige 
samenleving waar ruimte is voor alle 
gezindten en geloofsovertuigingen. Moge 
God Uwe Majesteit de nodige wijsheid en 
inzichten verschaffen om een koning te 
zijn voor alle Belgen, dat is onze bede.   

Met de betuiging van mijn diepste eerbied, 

Jeroen Tuinstra
Voorzitter Belgisch-Luxemburgse Federatie
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Nieuws

Nieuws uit Luxemburg
charity dinner 2013

Op 10 maart hebben we 
onze “ADRA Charity 
Dinner” te Rollingen geor-
ganiseerd. Zoals voor-
gaande jaren hebben onze 
echtgenoten een uitste-
kende maaltijd klaarge-
maakt die zeer in de smaak 
viel van een 70-tal bezoe-
kers. Na de maaltijd volgde 
uiteraard een tombola. Tot 
slot hebben we een power 
point bekeken over de acti-

duurt 24 uur en wil het 
solidair zijn met kanker-
patiënten versterken. De 
langloop, waaraan 8800 
personen hebben deelgeno-
men, heeft ook dit jaar 
volop de aandacht van de 
media gekregen. Ons team 
droeg een ADRA T-shirt. 
Een van hen werd door een 
andere deelnemer aange-
sproken met de vraag: ‘Ben 

jij een adventist?’ Om 
direct na het bevestigend 
antwoord blij te reageren 
met ‘Ik ook ben adventist!’ 
Hierop vertelde hij dat hij 
uit Finland kwam om in 
het Groothertogdom te 
komen werken. Hopelijk 
wordt hij een trouwe 
bezoeker van de kerk in 
Luxemburg.  7

viteiten van ADRA Luxem-
burg in het afgelopen jaar. 
De netto opbrengst, 1.000 
euro, is bestemd voor ons 
humanitair project 
“Kleren” voor Moldavië.

Marathon van de solidariteit 

Op 17 maart heeft een 
team van ADRA-Luxem-
burg deelgenomen aan de 
langloop ‘Relais pour la 
Vie’, die in wezen een aflos-
singswedstrijd is. Deze 

luxemburg - esch-sur-alzette

Nieuwe AJ-groep geïnstalleerd
In de tweede gemeente van 
het Groothertogdom 
Luxemburg werd een reeds 
actieve AJ-groep officieel 

georganiseerd. Tot grote 
blijdschap van een twintig-
tal jongeren. De idee en het 
verlangen kregen de nodige 

steun van Carlos Rivero, 
de jeugdsecretaris van 
de Federatie. De realisa-
tie kwam er dankzij 
Samuël Realinho, een 
ervaren jeugdleider. 
Gesteund door zijn echt-
genote, de plaatselijke 

predikant, de ouderlingen 
en enkele lokale animato-
ren, heeft Samuël systema-
tisch het nodige materieel 
verzameld en de hele kerk-
gemeenschap aangespoord 
om de jongelui de vreugde 
van het participeren aan 
jeugdactiviteiten in de 
eigen vertrouwde omge-
ving cadeau te doen. 22 
juni werd de grote dag. De 
kerk ‘kleurde’ voornamelijk 
blauw door het AJ – tenue. 
Twintig jongeren legden, 
dolblij en met een brede 
glimlach, de AJ – belofte af. 
De kerkzaal zat tot barsten 
toe vol.  7

Solidariteits Marathon

Charity Dinner 2013
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Weinigen weten dat zij al 
viermaal naar Zimbabwe is 
gegaan om er als vrijwillig-
ster in een weeshuis te 
werken. Als tiener had zij al 
de wens naar Afrika te 
gaan. Dankzij haar oplei-
ding heeft zij ervaring met 
kinderen. De lokale kinder-
verzorgsters zijn niet opge-
leid en zijn echt blij met 
wat ze kunnen bijleren. 
Hun liefde voor de weesjes 
vermag echter al veel.
Het ‘Murwira Adventist 
Childrens Home’ werd tien 
jaar geleden opgericht o.l.v. 
de toen al gepensioneerde 
zuster Paula Leen. 
Zimbabwe ging gebukt 
onder zware armoede en 
aids. Dit home werd een 
echt tehuis voor een dertig-
tal kinderen van 0 tot 18 
jaar. Het welzijn van de 
kinderen vormt er de hoog-
ste prioriteit. Omringd door 
zorgzame opvoedsters 
vinden zij er liefde, 
bescherming, gezond voed-

Magali trekt naar Zimbabwe
hoewel erg schuchter, blijkt Magali schroll bij velen hoog aange-

schreven vanwege haar sociale inzet en vriendelijkheid. Zij is lid 

van de adventgemeente in antwerpen. 

sel, kleding, medische zorg 
en kunnen zij naar school. 
De auto van de home dient 
ook als ambulance voor de 
noodgevallen in het dorp. 
Dertig dorpelingen werken 
in het tehuis om alles draai-
ende te houden. Ze zijn 
zowat de enigen in hun 
familie die werk hebben en 
zo hun gezin letterlijk in 
leven houden. 
Eén van de moeilijk te 
vergeten ervaringen, die 
Magali er heeft beleefd, is 
het vinden van de éénjarige 
Darla in een supermarkt in 
de nabijgelegen stad. 
Iemand had het meisje 
achtergelaten. Darla hield 
een stuk been omklemd als 
was zij bang dat men het 
ging afnemen. In de home 
bleek snel dat zij uitgehon-
gerd en dorstig was en dat 
zij amper rechtop kon 
zitten. En toch wilde of kon 
zij niets eten of drinken. 
Alles op alles zettend en 
met veel liefde en gebed 

lukte dat uiteindelijk toch. 
Darla ging beter eten, zocht 
naar contact en tenslotte 
slaagde zij er in haar eerste 
glimlach te produceren! 
Een enig gezicht. Nu is 
Darla een vrolijk kind vol 
levenslust.
Er zijn evenwel nog vele 

tienduizenden zieke en 
vaak ook verlaten kinderen 
die menselijke warmte en 
zorg nodig hebben. Zijn wij 
. . . en willen wij ook niet 
‘de voeten en handen’ van 
Jezus zijn, in de eigen 
buurt, tot zelfs in een 
ver(der) gelegen regio?  7

door Henk Koning

gemeente hasselt

diamanten bruiloft Marcel 
en suzanne orsini 

Hubert Jeurissen schrijft: “Op 15 juli 1953 traden Marcel Orsini en 

Suzanne Godeyne met elkaar in het huwelijk. De eerste jaren waren 

erg pijnlijk omdat hun eerstgeboren kind, een dochter, op jonge leef-

tijd overleed – een gebeuren dat vooral door Suzanne nooit werd 

verwerkt.

De geboorte van 4 zonen bracht later in het leven boeiende momen-

ten met zich mee. Na een “Vijfdagenplan” geleid door Hans Jongkind, 

traden ze in 1971 toe tot de Adventkerk in Hasselt. Beiden waren al 

die jaren zeer actief. Marcel luisterde als organist de wekelijkse 

bidstonden en erediensten op. Suzanne was gastvrouw bij vijfdagen-

plannen, voordrachten en bijbelseminars. De laatste jaren raakte 

Suzanne meer en meer verward en was een opname in een rusthuis 

noodzakelijk.

Op 30 juni vierden leden van de Adventkerk en belangstellenden uit 

de bijbelgroep van Lommel een dankdienst voor hun diamanten brui-

loft. In deze dankdienst schetste br. Jongkind hun eerste kennisma-

king en br. Jeurissen benadrukte hun geweldig engagement in de kerk 

van Hasselt. Br. Tuinstra dankte namens de Federatie.

Op 7 juli was er in het versierde rusthuis een dienst met de officiële 

vertegenwoordigers van stad en provincie. We wensen Marcel en 

Suzanne nog vele jaartjes van rust en Gods rijke zegen.”  7

Jeroen Tuinstra feliciteert 
het jubilerend bruidspaar.
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Nieuws uit de Wereldkerk

Het congres, met het 
motto: The power of One, 
werd georganiseerd door de 
drie Europese divisies. Ook 
Nederland was vertegen-
woordigd. De circa 50 
jongeren, die samen met 
hun leider, ds. Hans Ponte, 
naar Novi Sad waren gere-
den of gevlogen, konden 
genieten van een zeer geva-

3.000 jongeren bijeen in Novi-Sad
van 30 juli tot en met 4 augustus kwamen adventjongeren vanuit geheel europa bijeen in het sports and 

business centre vojvodina in novi sad. novi sad is een historische stad met ongeveer 350.000 inwoners 

in het noorden van servië.

rieerd programma van 
inspirerende toespraken, 
muziek, workshops en acti-
viteiten in de stad. 
David Ascherik, een van de 
belangrijkste sprekers 
tijdens het Pan-Europese 
congres, hield de jongeren 
voor dat geestelijk groeien 
in Christus geen sprong is 
maar een gestage wande-

ling die tijd vergt. Voor 
velen was het congres een 
geweldige inspiratie.  7

Pakistaanse 
adventist 
krijgt 
levenslang
een rechtbank in pakistan 

heeft onlangs sajjad Masih, 

een 29-jarige pakistaanse 

adventist, veroordeeld tot 

levenslange gevangenisstraf. 

Masih is ervan beschuldigd 
dat hij godslasterlijke digi-
tale boodschappen heeft 
gestuurd naar een lid van 
een extreme moslimgroep.  
Zoiets is volgens de in Paki-
stan geldende godslaste-
ringswetten een zeer zwaar 
vergrijp. 
Na zijn arrestatie in decem-
ber 2011 heeft Masih lang-
durig in voorarrest gezeten. 
Zijn advocaat, evenals 
Masih een adventist, 
meent dat de rechters 
bezweken zijn onder de 
druk van extremisten in de 
plaatselijke politiek. Dit 
gebeurde naar zijn mening, 
ondanks het feit dat de 
beschuldiger bij het kruis-
verhoor tijdens de behan-
deling van de zaak zijn 
beschuldiging introk.
Volgens Michael Ditta, de 
voorzitter van de Advent-
kerk in Pakistan, worden de 
zgn. blasfemiewetten 
dikwijls gebruikt als men 
wraak wil nemen op 
iemand die christen is 
(ongeveer 2 procent van de 
bevolking). Met godsdienst-
vrijheid is het slecht gesteld 
in Pakistan.  7
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door Reinder Bruinsma

vals gerucht

Broer van Paus Franciscus is 
adventist
Sinds enige tijd circuleren er wereldwijd in de Adventkerk geruchten dat de broer 

van paus Franciscus lid zou zijn van de Adventkerk. Dit zou, volgens dit gerucht, de 

reden zijn waarom de huidige paus de Adventkerk zeer vijandig gezind zou zijn. In 

een via YouTube verspreide preek van een zekere Hugo Gambetta wordt dit 

beweerd.  

Kerkelijke leiders in Zuid-Amerika hebben een verklaring uitgegeven waarin zij 

zeggen dat Gambetta een voormalige adventpredikant is, die niet alleen niet 

langer predikant is, maar ook geen kerklid meer is. Zijn bewering mist elke grond. 

Roberto Gullón, de algemeen secretaris van de kerk in Argentinië, laat weten dat 

de kerkelijke ledenregistratie aantoont dat de paus geen broer heeft, of ooit heeft 

gehad, die lid is van de Adventkerk.  7

bosnië

Adventisten en moslims
petras bahadur, een van de stafleden van het bureau voor adventist-Muslim 

relations van de generale conferentie, bezocht sarajevo in bosnië van 23-27 

mei. Zijn doel was om de leden van de kerk in bosnië te trainen in het aangaan 

en onderhouden van contacten met hun buren, collega’s en vrienden die overwe-

gend moslim zijn. ook zijn veel leden gehuwd met een moslim.

Voor een kleine kerk van onge-
veer 500 leden te midden van 
ruim twee miljoen moslims is 
het heel belangrijk dat 
aandacht wordt besteed aan  
deze problematiek en dat men 

gelegenheid krijgt om gezamen-
lijk plannen te beramen voor acti-
viteiten die in deze omgeving 
relevant zijn.
De seminars van Bahadur werden 
met enthousiasme ontvangen.  7

inzegening van vrouwelijke predikanten

Eerste fase studie 
afgesloten
Met 86 tegen 11 stemmen keurde de studie-
commissie, die de door de Generale Conferen-
tie is ingesteld om een advies uit te brengen 
over de inzegening van vrouwelijke predikan-
ten, haar eerste deelrapport goed. Dit rapport 
betreft de theologie van inzegening in het 
algemeen. Daarbij is het uitgangspunt dat 
men allereerst een goed beeld dient te hebben 
van de theologische aspecten van het inzege-
nen van personen die een bepaalde rol 
hebben in de kerk. Deze verrassend snelle 
instemming kwam op de tweede dag van de 
bijeenkomst van de internationale studiecom-
missie (21-24 juli). Bij de volgende vergade-
ring zal de studiecommissie zich buigen over 
de vraag wat deze eerste conclusie betekent 
voor de vraag of mannen zowel als vrouwen 
kunnen worden ingezegend als predikant. Bill 
Knott, de hoofdredacteur van het tijdschrift 
Adventist Review, gaf als commentaar dat het 
mogelijk moet zijn om tot een redelijke 
consensus over die vraag te komen, nu het 
ook gelukt is om het in grote mate eens te 
worden over de theologie van de inzegening.  
Anderen zijn daar minder optimistisch over.
Het bovenvermelde rapport is op het internet te vinden: 

http://news.adventist.org/archive/articles/2013/07/23/

study-committee-votes-consensus-statement-on-theology-

of-ordination.  7

Fusie Amerikaanse 
uitgevershuizen van 
de baan
Gesprekken over de mogelijkheid van een 
samenvoeging van de Review and Herald en 
de Pacific Press, waartoe de Generale Confe-
rentie op 19 juni opriep (zie Advent 5), zijn 
kort na hun start afgebroken. Er bleek veel 
verzet tegen deze plannen bij het personeel 
van beide instellingen, maar er kwamen 
vooral ook sterke protesten tegen dit voorne-
men op ideële gronden. 7

Petras Badahur en vertaalster.
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Extra Nieuws

gemeente dordrecht

Huwelijksjubileum

brussel

Jongeren aan 
de slag 
een twintigtal jongeren van de 

internationale adventkerk in 

brussel heeft op 27 april hun 

stoute schoenen aangetrokken 

en is, gewapend met 63 goed-

gevulde zakken, naar het Zuid- 

en het centraal station 

gegaan.

De zakken waren gevuld 
met brood, beleg, fruit, 
groenten, drinken en 
andere dagelijkse behoef-
ten, gedoneerd door hun 
ouders en andere kerkle-
den. De aangeboden hulp 
werd door de dakloze 
mensen in dank aanvaard. 
In het Centraal Station 
hebben de jongelui ook 
nog een klein concert 
verzorgd. Dit werd op 
handgeklap onthaald en 
gaf hen de gelegenheid te 
getuigen van de liefde van 
Jezus en ietwat beter 
vertrouwd te worden met 
het leven van deze kans-
arme mensen. Zij danken 
de Heer voor deze ervaring 
die ook andere geloofsge-
noten kan aansporen 
hetzelfde mee te maken. 
De jongelui hopen spoedig 
een soortgelijke activiteit 
door te kunnen voeren.  7

Medio juli vierden lucas carels 

(79) en Jeanette carels (88) uit 

alblasserdam hun vijftigjarig 

huwelijksjubileum. 

Burgemeester Bert Blase 
zocht hen die dag op en 
schonk hen een mooie 
pentekening van Alblasser-
dam. Het echtpaar is lid 

van de adventgemeente Dord-
recht. Zij komen beide uit 
Indonesië, maar wonen al 
tientallen jaren in Nederland. 
Zr. Jeanette Carels was destijds 
in de kost bij de moeder van 
Lucas Carels. Daar leerden ze 
elkaar kennen, werden 
verliefd en trouwden in 1963. 
Het geloof heeft hen verdraag-

door Henk Koning

gemeente almelo

Dag voor kleine groepen
Op 6 oktober wordt in Almelo voor de tweede maal een kleine-groepen dag georganiseerd. Heb je belang-

stelling om een kleine groep te beginnen, doe je al mee met een groep maar wil je eens kennismaken met 

andere groepen, of wil je nieuwe iedeeën opdoen voor je groep: kom dan naar de Boskapel, Oude Deldense-

weg 2 te Almelo. Er is een gevarieerd programma met o.a. Lex van Dijk als onze gastspreker voor deze dag. 

Binnenlopen kan vanaf 10.30 waarbij we natuurlijk beginnen met koffie en gebak. Als je zelf een lunchpak-

ket meeneemt, wordt er voor soep gezorgd. Voor info of aanmelding, bel (06-55396086) of mail naar 

famtap@ziggo.nl. Tot ziens op 6 oktober.

zaam gemaakt. Lucas 
Carels heeft zowel bij 
Fokker als bij Verolme 
gewerkt en heeft de laatste 
jaren zijn schildertalent 
verder ontwikkeld en 
talloze schilderijen en 
portretten getekend of 
geschilderd. Het echtpaar is 
kinderloos.

Advent wenst beide jubila-
rissen van harte Gods zegen 
voor de toekomst.  7
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Moedig besluit van AK
Het Algemeen Kerkbestuur heeft met de gelijkwaardige 
inzegening van mannelijke en vrouwelijke predikanten 
een moedig besluit genomen.
Mannen en vrouwen zijn niet gelijk, alleen al biolo-
gisch niet, maar als goddelijke schepsels wel gelijkwaar-
dig. Ondanks aan tijd en cultuur gerelateerde bijbeltek-
sten als: de vrouw moet de man onderdanig zijn, de 
vrouw moet in het openbaar haar mond houden 
(Paulus), etcetera.
Meteen na het bekend worden van het besluit heb ik 
onze pastoraal medewerkster in Haarlem, Jane Froma-
Taylor, van harte gefeliciteerd. Dit besluit had veel en 
veel eerder moeten worden genomen. Aan de nog 
steeds heersende overgevoeligheid van de wereldkerk 
op dit punt, met verwijzing naar de eenheid van de 
kerk, moet zo snel mogelijk een eind komen. De achter-
stelling van vrouwen is niet meer van deze tijd. Aan de 
andere kant moet mijns inziens de emancipatie van 
vrouwen alleen maar ten doel hebben de gelijkwaardig-
heid aan de man en niet ontaarden in superioriteits-
gevoelens en frustratie van de kant van de vrouw.

3   Br. J.P. Bos, Heemstede

Gelijkwaardige inzegening
Toen in lid van de Adventkerk werd, was het nog heel 
gewoon dat ook bij diakenen en ouderlingen alleen de 
man ingezegend werd. Nu kwam ik uit een niet-gods-
dienstig vrij radicaal socialistisch milieu. Ik vond het 
maar niets. Want ‘inzegening’ impliceerde, dat de man 
dingen mocht doen, die de vrouw niet mocht. De theo-
logische kant er achter was voor mij vreemd. De kerk 

Brieven (met meningen, vragen en reacties) van lezers zijn welkom 
voor deze rubriek. Ingezonden brieven graag niet langer dan ca. 100 

woorden. De redactie behoudt zich het recht voor langere brieven 
in te korten, maar zal daarbij de grootst mogelijke zorg in acht 
nemen, zodat de essentie van de inhoud niet geschaad wordt. 

U kunt uw brieven sturen naar het postadres van ADVENT of per 
e-mail (advent@adventist.nl)

leerde het zo, dus het zou wel kloppen.
Nu ongeveer een halve eeuw verder, heb ik de kerk zien 
veranderen en ik heb zelf ook een andere mening gekregen. 
Voor mij is inzegening zoals die binnen de kerk gebeurt abso-
luut  buitenbijbels. Dat mensen bij een nieuwe taak onder de 
zegen des Heren gesteld worden is een goede zaak. Dat vind je 
al bij de verkiezing van de diakenen in Handelingen 6, die 
door de apostelen de handen opgelegd worden. In Handelin-
gen 14:23 is er sprake van opdragen voor de taak van oudste. 
In 1 Timoteüs 4:14 is er sprake van handoplegging door de 
gezamenlijke oudsten. Dat iemand (man of vrouw) onder de 
zegen des Heren gesteld wordt als hij/zij een nieuwe resp. 
andere taak krijgt is een goede zaak. Maar dat daar kerkelijk-
zakelijke consequenties bij horen is volstrekt zelf bedacht. En 
dat het eenmalig is, is ook niet bijbels. Dat de predikant die 
niet ingezegend is niet mag zegenen of dopen, wat ook voor 
diakenen of ouderlingen geldt, slaat echt nergens op en van 
een proeftijd heeft men in de Bijbel ook nog nooit gehoord.
Mannen en vrouwen zijn misschien gelijkwaardig, maar niet 
gelijk en je kunt ze ook niet altijd dezelfde taak geven. In de 
Bijbel zijn alle ouderlingen en diakenen mannen. En als je dat 
om organisatorische redenen verandert, kan dat misschien 
best, maar gooi er geen bijbels sausje overheen.

3   Angelique Lebbink-Nekkers

reactie redactie
Juist om het feit dat er een aantal van de zaken die u beschrijft (theologisch) 

niet kloppen, is er door de Generale Conferentie een commissie ingesteld (zie 

Nieuws uit de wereldkerk). Het argument dat alle ouderlingen in de Bijbel 

mannen zijn is even relevant (of onzinnig) als het argument dat slavernij 

volgens het Nieuwe Testament aanvaard is en dat christelijke vrouwen hun 

vragen thuis moeten stellen en in de gemeente (of het kerkblad?) dienen te 

zwijgen. Gelukkig zijn er dankzij de Geest (en soms ondanks mensen) veran-

deringen in de kerk gekomen, die theologisch of missiologisch nodig en nuttig 

waren. Noem het voortschrijdend inzicht. De redactie ziet de volwaardige 

inzegening van man en vrouw als een voorbeeld daarvan. Zaken zoals een 

proeftijd hebben geen theologische basis, maar een praktische.
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Ik heb gekeken hoe deze trainers, die wat mij betreft de 

besten zijn in hun vak, die driehoek in de praktijk toepasten 

en evenwicht bereikten. Dat dat lukte, droeg bij aan hun 

succes.’ 

Het toepassen van de managementdriehoek van zorg, 

hoop en nieuwsgierigheid wil niet zeggen dat het verder 

vanzelf in orde komt in een organisatie, waarschuwt De 

Bruin. ‘Maar als je deze factoren níet hebt, of ze zijn niet in 

evenwicht, dan kun je zeker niet succesvol zijn. Kijk bijvoor-

beeld naar Sportclub Heerenveen: mensen mochten geen 

vragen stellen en er was geen zorg voor hen. Dit model 

biedt een weg uit de crisis. Bij bedrijven gaat het vaak om 

‘ik, ik, ik’. Daar moeten we vanaf. Maar wie luistert? 

Mandela deed het goed. Hij was een echte leider. Hij gaf 

mensen hoop en ze mochten vragen stellen.’ 

bidden op vrijdag   De oorsprong van De Bruins 

managementdriehoek ligt in de tijd dat hij directeur was 

van de dienst Milieuzaken in Kaapstad. ‘De meeste 

chauffeurs van onze reinigingswagens waren moslims’, 

zegt hij. ‘Een goede keuze, want moslims drinken niet. Eén 

van mijn leidinggevenden, die ook moslim was, wees me er 

echter op dat onze chauffeurs nooit konden bidden op 

vrijdag, omdat ze moesten werken. Wij hebben hen vanaf 

dat moment vrijaf 

gegeven om te bidden 

op vrijdagen tussen 12 en 

14 uur. Weet je voor wie 

ze het eerste baden? 

Voor mij.’ Door zorg te 

hebben voor zijn 

islamitische 

medewerkers, merkte De 

Bruin dat hij veel kon 

bereiken met zijn 

organisatie. ‘Plotseling 

hadden we nooit meer 

problemen op dagen dat 

joden of christenen niet 

wilden werken. op die 

dagen wilden de 

moslims wel werken. Er 

was ineens ruimte voor iedereen. Er was zorg, hoop en 

ruimte om vragen te stellen, om nieuwsgierig te zijn.’ 

het goede voorbeeld   Goed leiderschap bestaat 

uit het geven van het goede voorbeeld, stelt De Bruin. 

‘Drees was een goed voorbeeld’, zegt hij. ‘Het verhaal gaat 

dat hij een lamp nodig had op zijn bureau. Dat kon 

geregeld worden langs bureaucratische weg, die lamp 

m te excelleren als organisatie, heb je echte 

leiders nodig. Mensen met visie, die zelf het 

goede voorbeeld geven. Die oog hebben voor 

anderen en ruimte bieden om vragen te stellen. 

Dat ontdekte Tom de Bruin in zijn werkzame 

leven. Hij ontwikkelde een leiderschapsmodel 

en promoveerde erop. Dit model, de managementdriehoek 

van zorg, hoop en nieuws gierigheid, is ook toepasbaar op 

een kerkelijke organisatie. En zelfs op ieders persoonlijke 

leven.

organisaties die goed willen presteren, hebben leiders 

nodig die de koers uitzetten. Zij moeten visie hebben op 

waar ze heen willen en het vermogen bezitten om hun 

medewerkers daarin mee te krijgen. Tom de Bruin sr. 

werkte een groot deel van zijn leven in leidinggevende 

functies. Inmiddels is hij gepensioneerd, maar geeft hij nog 

organisatieadvies vanuit zijn eigen bedrijf en begeleidt hij 

pro bono mensen die een beroep op hem doen. Hij ontdekte 

wat leiders nodig hebben om succesvol te zijn: ‘care, hope 

and curiosity’ oftewel zorg, hoop en nieuwsgierigheid. Zijn 

bevindingen verwerkte hij in een wetenschappelijk model 

en schreef er zijn proefschrift over. ‘Ik heb de laatste jaren 

van mijn loopbaan veel aan crisismanagement gedaan. Als 

je bedrijven bekijkt die in crisis verkeren, ontdek je dat de 

balans tussen deze facto-

ren, in deze driehoek, 

zoek is. In veel bedrijven 

is er bijvoorbeeld totaal 

geen ruimte voor mede-

werkers om nieuwsgierig 

te zijn. Zij moeten doen 

wat er gezegd wordt. of 

er is geen hoop op 

promotie. En natuurlijk 

zijn er ook organisaties 

die geen zorg hebben 

voor mensen.’

voetbal  De Bruin 

houdt van voetbal, hij 

was zelf ooit semi-

profvoetballer in 

Kaapstad, Zuid-Afrika. Bij het schrijven van zijn proefschrift 

over de managementdriehoek nam hij een drietal 

internationaal vermaarde voetbaltrainers onder de loep: 

Alex Ferguson, José Mourinho en Arsène Wenger. ‘Mijn 

passie is voetbal, maar ik heb ook voor 

voetbalmanagement als onderzoeksgebied gekozen omdat 

alles in het voetbal openbaar is. Je kunt alle informatie 

vinden die je hebben wilt. Probeer dat eens bij een bedrijf. 

“ GoED 
LEIDERSCHAP 
BESTAAT UIT  
HET geven van  
het goede 
voorbeeld”

o
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door Lydia Lijkendijk

zorg, hoop
het leiderschaps Model 

van toM de bruin srBalans
tussen

en

nieuwsgierigheid
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kostte 60 gulden. “Laat maar zitten”, zei Drees. Hij liep naar 

V&D en kocht er een voor een tientje. Hij gaf een voorbeeld. Hij 

was een dienend mens, dat is ook belangrijk voor een leider. 

Leiders hebben oog voor mensen. Ze kijken niet naar hun 

laptop, maar kijken rond. Zij lopen niet in de prachtigste 

pakken, ze kenmerken zich door eenvoud. Ze kijken naar de 

toekomst en vergeten het verleden. Ze investeren in mensen 

en geven hen ruimte. En een goede leider moet zelfspot 

kunnen tonen.’

Drees en Mandela, ze waren voorbeeldleiders in de geschiede-

nis en voor Tom de Bruin persoonlijk. ‘Maar mijn echte voor-

beeld is Christus, die altijd goed was voor mensen. Ik wilde in 

navolging van Christus een dienende leider zijn die door het 

vuur ging voor zijn mensen. Ik wilde mensen helpen, ruimte 

geven en naar hen luisteren. Ik realiseer me mijn eigen beper-

kingen, maar hoop toch dat dat gelukt is.’

evenwicht   Evenwicht tussen alle poten van de 

managementdriehoek valt te bereiken door alle onderdelen 

aandacht te geven. ‘Je moet hoop geven, verzorgend zijn en 

nieuwsgierigheid toelaten, alles in gelijke mate. Toen ik mijn 

proefschrift schreef, was obama mijn held. Maar hij gaf hoop 

die hij niet waar kon maken. In het communisme bijvoorbeeld 

was er wel zorg en de theorie bood hoop, maar nieuws-

gierigheid was niet toegestaan. En in verzorgingsstaten 

denken mensen dat ze overal recht op hebben, terwijl we dat 

niet kunnen betalen.’

Leiderschap moet je verdienen, je hebt er geen recht op, stelt 

De Bruin. Een goede leider zijn, dat kun je niet altijd leren, weet 

hij. Maar het goede nieuws is: een goede manager zijn, dat kun 

je wél leren. ‘Management is geen kunst, het is een vaardig-

heid. Sommige managers zijn beter dan andere. En managers 

zijn ook nodig om leiderschap tot volle bloei te laten komen. 

Een leider zonder managers, daar heb je niks aan. Want al die 

plannen moeten wel waargemaakt worden.’

Wie is Tom de Bruin?
tom de bruin sr. werd geboren in 1940 in Woudri-
chem waar hij als zoon van een nederlands-
hervormde dominee de oorlog meemaakte. hij 
groeide daarna op in Friesland. hij studeerde af als 
civiel ingenieur en emigreerde in 1962 naar Zuid-
afrika. hij begon zijn werkzame leven daar als 
aannemer. 

nadat hij adventist werd, begon hij aan een studie 
business Management. hij verliet de bouwwereld en 
werd directeur Milieuzaken van de gemeente kaap-
stad. in 1992 verlieten hij en zijn gezin Zuid-afrika om 
zich te vestigen in assen. daar werd de bruin direc-
teur van de gemeentelijke milieudienst. later werd 
hij in diezelfde plaats gemeentesecretaris en bege-
leidde een reorganisatie. aansluitend werd hij alge-
meen directeur van essent Milieu. 

als laatste stap in zijn carrière begon hij, samen met 
zijn vrouw claudette, bureau pretorius, gespeciali-
seerd in organisatieadvies. 

eigenlijk wilde de bruin een managementhandboek 
schrijven, gebaseerd op de bijbel. ‘Maar geen enkele 
universiteit is daarin geïnteresseerd’, ontdekte hij. 
Uiteindelijk schreef hij daarom een proefschrift over 
de leiderschapsdriehoek. in 2010 promoveerde hij 
daarop aan de universiteit van londen en haalde 
een phd in business & public administration.

tom en claudette de bruin hebben negen kinderen, 
waarvan drie gezamenlijk, en dertien kleinkinderen. 
Zij wonen in Zwiggelte (drenthe).

“ ZIJN WE MENSEN 
DIE DE WAARHEID 
HEBBEN oF ZIJN 
WE MENSEN DIE 
de waarheid 
Zoeken?”
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persoonlijk leiderschap hebt, gaan dingen verkeerd’, zegt De 

Bruin. ‘Want niemand kent je zoals jij jezelf kent. Jij weet wat in 

je hoofd omgaat. Je moet wel luisteren naar de goede adviezen 

van anderen, maar het is belangrijk 

dat je zelf het heft in handen neemt 

en je eigen weg uitstippelt. Het is net 

als met ademhalen, dat kan ook 

niemand anders voor je doen.’

De managementdriehoek van Tom de 

Bruin is één op één toepasbaar op 

ieders persoonlijke leven. ‘Het bete-

kent concreet dat je genoeg tijd en moeite wilt doen om ande-

ren te aanvaarden met de keuzes die zij maken en hen hoop te 

geven’, zegt hij. ‘Dat je zorg hebt voor je partner, je kinderen, je 

vrienden, je medewerkers. Het is een levensfilosofie die in de 

haarvaten van je leven doordringt als je daar moeite voor 

doet.’ En de resultaten zijn er dan ook naar. ‘Het brengt je 

voldoening en succes. Dat heb ik in mijn eigen leven zo erva-

ren. Pas toen ik zelf de leiding nam over mijn leven, kwam ik 

terecht waar ik zijn wilde.’  7

Meer weten over de managementdriehoek? Kijk op

leiderschap en de kerk   Als het gaat om 

leiderschap, is een kerkelijke organisatie niet veel anders dan 

een bedrijf. Een leider die gelooft in de driehoek van zorg, 

hoop en 

nieuwsgierigheid is 

ook daar nodig om als 

organisatie succesvol 

te zijn. ‘Mijn leider-

schaps model komt 

rechtstreeks uit het 

christelijke geloof. Dat 

is ook toepasbaar op 

onze kerk. Je moet 

zorg hebben voor 

elkaar, er is hoop en 

de vragen moeten 

gesteld kunnen 

worden. “onderzoek 

alles en behoud het 

goede”. We hoeven 

het als kerkleden niet 

met elkaar eens te zijn, maar 

alles moet wel bespreekbaar 

zijn. Dogmatisme is niet goed. 

De vraag is: Zijn we mensen 

die de wa arheid hebben of 

zijn we mensen die de 

waarheid zoeken? Als Christus 

komt, weten we de waarheid, 

niet eerder. Nu zoeken we nog 

en mogen we vragen stellen. 

Als dat niet mag, heb je een 

dode kerk. Want theologie 

komt van boven, maar de 

organisatie komt van beneden. 

Er zijn mensen die vinden dat 

de organisatie ook van boven 

komt, maar dat brengt ons 

nergens. Bottom-up, met de 

predikanten en leden als aandeelhouders die zeggenschap 

hebben, zo moet het zijn.’ 

Als individueel lid kunnen we bijdragen aan het ontstaan van 

een klimaat waarin zorg, hoop en nieuwsgierigheid gedijen. 

‘Stel je open voor een ander’, zegt De Bruin, ‘en toon respect. 

De ander moet voelen dat hij volledig aanvaard wordt. Er moet 

gelijkwaardigheid zijn. Dan durven mensen vragen te stellen.’

persoonlijk leiderschap   Persoonlijk leiderschap is 

tegenwoordig een hot issue. De baas zijn over je eigen leven, 

uit jezelf halen wat erin zit en gelukkig zijn. Zelfstandig 

beslissingen nemen die jouzelf verder brengen. ‘Als je geen 

“ ALS VRAGEN 
STELLEN NIET 
MAG, HEB JE  
een dode 
kerk”

www.bureaupretorius.info
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Kids, scouts en jongeren door Madelon Comvalius20

Advent 06   2013



Tam Tam

22 september

Trainingsdag 
kindersabbatschool
Zondag 22 september 2013 verzorgt het kinderpastoraat 

van de nederlandse unie de jaarlijkse trainingsdag voor de 

leiding van de kindersabbatschool. 

Alle leiding en belangstellenden zijn van harte 
welkom op  ‘Oud Zandbergen’ voor een dag vol 
inspiratie, nieuwe ideeën en materialen. Deze dag 
bieden we zes verschillende workshops aan. 

Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht 
op www.adventist.nl. Zie ook de poster hiernaast 
(pagina 20).

Hier wil je bij zijn!

 
  Amersfoortseweg 18 

3712 BC Huis ter Heide      
Tel. 030 – 6917584 
Email: info@adra.nl 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

GEEF DE KERST VAN KINDEREN 
IN MONTENEGRO KLEUR 
 

 

 
1. Bestel samen met je 
gezin, je school of je 
kleinkinderen kerstdozen 
bij ADRA Nederland. 
 
2. Vul de kerstdozen met 
schoolmaterialen, 
speelgoed, snoep  en 
wanten.  
 
3. Zo bezorg jij een kind 
in een weeshuis, op een  
basisschool of in een 
vluchtelingenkamp een 
kerst om nooit te 
vergeten! 
 

 

DOE MEE MET  

KINDEREN HELPEN KINDEREN!  
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Welkom in onze kerk

Gemeente hilversum
bert van bemmel (54)

Martin de koning (48)

De gemeente Hilversum beleefde op 27 juli de doop van Bert 
van Bemmel en Martin de Koning. Het was niet alleen een 
snikhete sabbat, maar vooral een hartverwarmende. Al een 
tijd hadden Bert en Martin het verlangen om gedoopt te 
worden. Beiden hadden afzonderlijk al een zoektocht achter 
de rug naar geestelijke rust. Na een crisismoment kwam één 
van beiden een vriend tegen die hem attent maakte op 
diverse TV-stations van de Adventkerk. Vanaf dat moment 
nam het leven van Bert en Martin een definitieve en positieve 
wending. In de meer dan anderhalf jaar dat ze de adventge-
meente in Hilversum bezochten en regelmatige bijbellessen 
van ds. Steens ontvingen, ontstond het verlangen deel te 
worden van de adventfamilie.
Eerdere doopdiensten in Hilversum inspireerden hen zich bij 
de volgende gelegenheid te laten dopen. Dat gebeurde op 27 
juli. De kerk was goed bezet met familie, vrienden en geloofs-
genoten.
In hun persoonlijk getuigenis vertelden zij hoe blij ze waren 
om de enige weg te hebben gevonden die hun rust en vrede 
heeft gegeven.
Ds. Steens, die de doop verrichtte, sprak in zijn overdenking 
n.a.v. Micha 7:8 en Efeziërs 5:7-9. In benarde omstandighe-
den kan het uitvallen van het licht tot paniek leiden. In spiri-
tuele zin is het Licht van de wereld, Jezus Christus, degene die 
ons voor paniek kan behoeden. Hij is – ook in nood – onze 
steun, onze schuilplaats. Het door de Rwandese zanggroep 
gezongen lied ‘Jesus is all’ sloot hier goed bij aan. Ook de twee 
liederen die Lince Simbolon met haar prachtige stem 
vertolkte, ‘Amazing Grace’ en ‘Lord I´m coming home’, inspi-
reerden bezoekers en leden.
Deze sfeervolle doopdienst werd afgerond met een gezellig 
samenzijn in de bomvolle benedenzaal.  7

Gemeente enschede
biljana vermeulen 

dirk vermeulen (62)

Michiel haasjes (28)

Sabbat 6 juli was een feestelijke dag voor de 
gemeente Enschede. Op deze dag werd de 
gemeente drie leden rijker: Biljana door over-
schrijving uit haar gemeente in Servië; door de 
doop van Dirk (echtgenoot van Biljana) en door 
geloofsbelijdenis van Michiel (de verloofde van 
zr. Inti Mansour).
Het was een mooie afwisselende dienst met veel 
muziek en een boeiende preek van ds. Jacob 
Engelgeer met als thema “Wij zijn op weg naar 
huis”. Veel indruk maakten de getuigenissen van 
Dirk en Michiel. Dirk vertelde dat hij zijn hele 
leven op zoek was naar ‘iets’ en dit uiteindelijk 
gevonden heeft in de Adventkerk. Hij praat nu 
veel met mensen over zijn geloof en heeft op zijn 
busje de tekst staan: ‘Jezus leeft ik heb Hem 
vanmorgen nog gesproken’.
Michiel vertelde over zijn jeugd in een christelijk 
gezin en hoe hij op 20 jarige leeftijd gedoopt 
werd in de Baptistenkerk. Tijdens zijn studie in 
Enschede kwam hij in aanraking met de advent-
gemeente. Hij is vooral overtuigd van de sabbat 
als ware rustdag en de profetieën over de eindtijd.
Door gezondheidsproblemen kon ds. Engelgeer 
de doophandeling niet voltrekken, maar Eddy 
Tap, hoofdouderling van de gemeente, heeft Dirk 
op belijdenis van zijn geloof gedoopt.
Hierna werden de nieuwe leden door de predi-
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kant welkom geheten in de wereldwijde Adventfamilie en 
waren er ook warme woorden en attenties van de ouder-
ling en hoofd diaken. Na afloop van de dienst was er koffie 
met gebak en een uitgebreide potluck. Het was een bijzon-
der mooie dienst.  7

Gemeente leiden
Maria reyes (46)

Het was echt feest in de gemeente Leiden! Nadat Maria een 
lange levensweg had afgelegd, zowel letterlijk als figuur-
lijk, werd zij op 15 juni gedoopt. Maria komt uit Peru en 
heeft hier in Nederland haar Leo, maar vooral ook haar 
Hemelse Vader gevonden. Door een aangeboden gospel 
CD en doordat ze ging zoeken op het internet vond zij 
Jezus alsook de Adventkerk. Haar Spaanse Bijbel wordt 
veelvuldig gelezen en sprekers op het internet blijven haar 
inspireren. Ze heeft haar thuis gevonden in de gemeente 
Leiden. Dwight van Ommeren sprak over de Emmaüsgan-
gers met het thema: Vreemdeling - Gast - Heer. Van niet 
herkende vreemdeling werd Jezus gast en vervolgens Heer 
van deze discipelen uit Emmaüs. Ook Maria was onderweg 
en Jezus kwam naast haar lopen. Zij leerde hem persoon-
lijk kennen en hij werd haar Verlosser, haar Heer. Jezus 
komt terug voor degenen die hem als Heer hebben, niet als 
gast of vreemdeling. In het bijzijn van Leo, haar zoon en 
dochter, haar schoonzoon en kleinzoon werd  een stra-
lende Maria gedoopt in het mobiele doopvont. Zij had 
hier zo naar uitgekeken. “Het lijkt wel of ik ga trouwen.” 
Het feest werd afgesloten met een door de gemeente 
verzorgde High Tea.  7

Gemeente Meppel

henk koning (67)

Op 16 juni overleed Henk Koning uit de gemeente 
Meppel. Henks ouders werden adventist toen de 
kinderen nog klein waren. Als kind ging Henk altijd 
op de fiets naar de kerk, van Havelterberg naar 
Meppel. Henk is in 1962 gedoopt in Hoogeveen. Op 
het jeugdcongres heeft hij Heidi Gassenaar leren 
kennen, waarmee hij in 1972 trouwde. Uit het 
huwelijk is één dochter, Thirza, geboren.
Henk kreeg al vroeg last van zijn rug. Later van zijn 
hart en suikerziekte. Een aantal jaren geleden werd 
duidelijk dat hij ook een erfelijke spierziekte had die 
het zenuwstelsel vanuit de kleine hersenen aantast, 
SCA. Kort geleden werd duidelijk dat hij een tumor 
in de darmen had met uitzaaiingen naar de lever. 
Hij werd op 11 juni geopereerd, maar overleed een 
week later alsnog. Sabbatmiddag was hij gelukkig 
nog goed aanspreekbaar, maar in de nacht heeft zijn 
lichaam het begeven.
Henk was ondanks de vele kwalen waaraan hij leed 
er behoorlijk nuchter onder. Hij gaf God niet de 
schuld van zijn ziekte. Hij besefte dat dit soort 
dingen gebeuren in de wereld. Maar voor Henk 
hoefde het allemaal niet meer zo. Hij wist dat het 
einde naderde en voor hem was het goed zo.
Ds. Rob de Raad bepaalde de aanwezigen bij de tekst 

op de rouwkaart 
uit Amos 4:12: 
“Bereid u om uw 
God te ontmoe-
ten.” Dat is kort, 
maar krachtig. 
Dit past bij wie 
Henk Koning was 
en waar hij voor 
stond. Voor Henk 
was het helder 
dat er voor hem 

een toekomst is weggelegd vanwege wat Jezus voor 
ons in het verleden heeft gedaan. “Zo is het toch,” 
zou hij hebben gezegd. Henk en ook Heidi en Thirza 
die hij heeft achter gelaten, hebben zich gedragen 
gevoeld door de aandacht, zorg en gebeden van 
broeders en zusters om hen heen. Wij mogen 
uitzien naar dat moment waarop de tranen van 
onze ogen worden gewist en de dood niet meer zal 
zijn (Openbaring 21).  7
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GroeiSpurts

evangelisatieboek ongelooflijk!  
verschijnt 1 oktober

Geen ‘kromme tenen’
in de westerse maatschappij wordt het aanprijzen van je geloofs-

overtuiging al snel ervaren als een inbreuk op iemands privacy. dit 

is al enkele tientallen jaren het geval. het gevolg is, dat  vele chris-

tenen – ook adventisten – daardoor niet meer zo goed weten hoe 

zij het goede nieuws, in het bijzonder de adventboodschap, in hun 

omgeving nog kunnen overbrengen, zonder opdringerig te zijn.

bladzijden tellende maga-
zine Ontsnap! als een soort 
Houvast-extra. Het zal, 
naast het boek De grote 
strijd ook Ongelooflijk! 
promoten. 
Ongelooflijk! is een evangeli-
satieproject. Daarom blijft 
de prijs zo laag mogelijk, 
met grote kortingen bij 
afname van dozen tegelijk. 
Het beste effect wordt 
verkregen als leden Onge-
looflijk! weggeven in hun 
eigen vrienden- en familie-
kring. Alvast een cadeautip 
voor december!  7

medechristenen als voor 
zoekers zonder geloofsover-
tuiging.
Vanuit die invalshoek is 
Ongelooflijk! geschreven. Het 
vertelt in tweehonderdtwee-
entwintig korte hoofdstuk-
ken de geschiedenis van 
God. Het laat niet alleen uit 
zijn claims, maar vooral uit 
zijn daden zien dat hij 
ongelooflijk goed is, liefde 
in persoon. Deze opzet 
maakt het heel makkelijk 
het boek weg te geven of 
aan te prijzen. Als gever zul 
je er geen ‘kromme tenen’ 
van krijgen.
Ongelooflijk! is ook bedoeld 
voor adventisten zelf. Je 
geloofsgoed doordenken 
vanuit Gods liefde, veran-
kert je identiteit binnen 
een tijdsgewricht dat gees-
telijke zaken niet meer in 

organisatiestructuren en waar-
heidshokjes ordent. De 
verhalende opzet opent veel 
nog niet beschreven doorkijk-
jes – met name in oudtesta-
mentische profetieën over de 
messias.
Het septembernummer van 
Contact, het magazine dat met 
een oplage van 3.500 ieder 
kwartaal naar (oud-)cursisten 
en donateurs van het ESDA-
Instituut wordt verzonden, 
voert als thema ‘Ongelooflijk’ 
en prijst het boek en zijn 
boodschap uitgebreid aan. Dit 
najaar verschijnt ook het 64 

Ironisch genoeg bestaat er 
wel veel openheid voor het 
bespreken van geestelijke 
zaken. De allergie geldt niet 
voor geloven, meditatie, 
engelen, God of spirituali-
teit. Er heerst een aversie 
tegen de hokjesgeest, waar-
bij de ene gezindte de 
andere de maat neemt en 
de les leest. Het nieuwe 
evangelisatieboek stijgt 
boven die hokjesgeest uit. 
Het gaat over God zelf.
Zevendedagsadventisten 
hebben in de Bijbel een 
fantastisch godsbeeld 
aangetroffen, met name 
dankzij leerpunten die 
specifiek adventistisch zijn. 
Zonder dat de meeste 
adventisten dat waarschijn-
lijk beseffen, hebben ze 
daarmee verlossend nieuws 
in handen – zowel voor 

Worship trainingsdag
Gezamenlijke aanbidding mogelijk maken en leiden is een van 

de primaire taken van de kerk. Op sabbat 14 september organi-

seert Worship Institute Nederland van 10.00 tot 17.00 uur een 

trainingsdag op het vlak van muzikale aanbidding in Rotterdam.

Steven en Renate Hazel van de gemeente X-preszo zijn de gast-

heer en –vrouw. Verder werken o.a. mee: Pete Sanches (USA, 

hoofdspreker), Peter van Essen en Eugene Poppen.

Voor aanmelding en informatie: info@worshipnederland.nl of 

bel 0313 – 844193.  7
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door Rudy Dingjan

27 oktober

Sabbatschool kan 
evangeliserend zijn
Toen op 30 juni betrokkenen bij de sabbatschool en 
evangelisatie toerusting kregen over de ‘Benini-
methode’, werd al gelijk duidelijk dat hier een gedeelte-
lijke herhaling en een vervolg op moesten komen. 
Bernard Sauvagnat en Karel Denteneer zullen op 27 
oktober weer van de partij zijn in de kapel van Oud 
Zandbergen. Hoe kun je in de sabbatschool mensen 
centraal stellen, enthousiast en actief laten deelnemen 
en erbij betrekken? Hoe kan de sabbatschool een 
uitvalsbasis voor evangelisatie worden? De praktijk 
toont aan dat al deze zaken goed mogelijk zijn en, 
wanneer toegepast, vrijwel altijd tot groei leiden.  7
 

People get ready,  
there’s a train coming!
Zaterdag 26 oktober om 19:30 uur heeft u de kans om aan boord 

te gaan voor een unieke treinreis. op deze avond zal gospelFuse u 

meenemen door de geschiedenis van gospel in: the old gospel-

train! 

Diverse groepen en solisten 
uit de Adventkerk zullen u 
klassiekers ten gehore bren-
gen van o.a. Mahalia Jack-
son, Andrae Crouch, Deep 
River Quartet en Sandi 
Patty. U hoeft tijdens de 
optredens niet alleen te 
luisteren, maar mag ook 
meezingen en bewegen als 
Invocation, Purpose Praise, 
Hellen Simson, Lady Grace, 
Carmen Boksteen en AdVo-
cals hun nummers presen-
teren. Dit jaar is ook de 
Advent Sign formatie CSI 
erbij. Het concert zal plaats-
vinden in het gebouw van 
de adventgemeente Den 
Haag (Christus Koningkerk, 
Robijnhorst 197). Kaarten 

kosten e 12,50 per stuk. 
Voor kaartverkoop en alle 
overige informatie kunt u 
terecht op www.gospelfuse.
nl. GospelFuse was eerder 
verantwoordelijk voor de 
organisatie van The Gospel 
(deel 1 en 2) en de talenten-
show GospelFactor.
Speciale samenwerking: 
GospelFuse steunt met het 
concert ‘Sharing God’s 
grace’, het ADRA-Neder-
land onderwijsproject in 
Haïti, met een deel van de 
opbrengst. Voor meer infor-
matie over het ADRA-
onderwijsproject ga naar 
www.ADRA.nl Voor meer 
informatie over het concert 
ga naar www.gospelfuse.nl.

GOSPEL

AdVocals
Nathalie Booij

fuse
The Old GospelTrain

Sharing God’s grace

Lady GraceHellen Simson

Invocation
Purpose Praise

CSI

  Carmen

zaterdag 26 oktober
ZDA Christus Koningkerk

robijnhorst 197  Den Haag

19.30 uur
€ 12.50*

tijd

adres

prijs

www.gospelfuse.nl info@gospelfuse.nl

*waarvan €2.50 project ADRA

sponsored by:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

GospelFuse flyer versie 2.pdf   1   6-6-2013   21:15:47
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nieuwe koers voor advent 
advent is voor velen binnen onze kerk een echt lijfblad. het wordt 

gelezen, stemt tot nadenken en lezers waarderen het. en soms 

ook niet: sommige thema’s doen veel stof opwaaien. het blad 

kent ook een lange traditie, al decennialang ligt het op de salonta-

fel van adventistische gezinnen. Maar tijden veranderen en ook 

advent gaat een nieuwe koers varen.

De maatschappij wordt steeds digitaler. Het is heel 
normaal om altijd en overal met je smartphone of je tablet 

door Tom de Bruin

online te zijn en in contact 
met de hele wereld. Dat is 
niet voorbehouden aan 
jongere generaties. Ook 
ouderen zijn steeds meer 
online. Dat blijkt uit de 
cijfers: 95% van de volwas-
senen in Nederland heeft 
goed toegang tot internet 
en 86% van de 12- tot 
75-jarigen maakt dagelijks 
gebruik van internet. 

woord, beeld en geluid

De opkomst van digitale 
media zorgt ervoor dat 
informatie snel beschikbaar 
is waar en wanneer we dat 
willen. ‘Real time’, zoals dat 
heet. Tegelijkertijd zien we 
dat het leesgedrag van 
mensen verandert. Gemid-
deld genomen willen zij 
geen lange verhandelingen 
meer lezen, maar kortere 
stukken. Beeld wordt daar-
bij belangrijker, en niet 
zomaar beeld. De kracht 
van internet is juist dat 
woord, beeld en geluid 
elkaar kunnen versterken.
Deze tijdgeest raakt ook 
onze kerk. We willen graag 
veel en vaak met onze 
leden communiceren. Het 
middel dat we daar van 
oudsher voor tot onze 
beschikking hadden, 
Advent, voldoet niet meer 

aan onze behoefte om open, 
transparant en actueel te zijn. 
Hoe belangrijk Advent als 
communicatiekanaal ook is 
voor de binding met elkaar, de 
actuele waarde ervan is gering. 
Dat realiseren we ons en daar 
willen we graag verandering in 
aanbrengen. Niet dat we 
Advent gaan afschaffen, maar 
het blad krijgt een andere rol 
naast 
andere 
middelen 
die we in 
gaan 
zetten.

pilot

Velen 
van u 
zijn al 
bekend 
met onze 
website. 
We 
werken 
aan de 
optimali-
satie van 
de site 
om snel en eenvoudig met u te 
kunnen communiceren over 
actuele zaken. In onze visie 
wordt de site steeds belangrij-
ker, dat merken we ook aan de 
unieke bezoekersaantallen per 
week. Maar behoefte aan 
verdieping blijft bestaan. 

Daarin gaat Advent een rol 
spelen, in de vorm van een 
kwartaalblad vol achter-
gronden. Maar ook het 
digitale zusje van Advent 
dat we de komende tijd 
gaan ontwikkelen. Daarin 
gaan we u elke maand van 
nieuws voorzien, met links 
naar de site en verwijzingen 
naar de achtergronden in 
Advent.
Het komende najaar starten 
we een pilot, een proef, met 
deze plannen. Wat kunt u 
verwachten? Advent 
verschijnt dit najaar alleen 
nog in oktober en decem-
ber. In december kunt u 
ook voor de eerste maal 
kennismaken met de digi-
tale Advent. In het nieuwe 
jaar verschijnt de digitale 
Advent zeven maal. Daar-

naast verschijnen er vier kwar-
taalnummers van Advent, in 
elk kwartaal één. 

toekomstproof

Rond de maand mei evalue ren 
we de proef en besluit het 
Algemeen Kerkbestuur of de 
ingeslagen koers bijstelling 
behoeft. Op deze manier 
denken we als kerk te kunnen 
voldoen aan de vraag naar 
meer, snellere en actuelere 
informatie. Uiteraard zullen 
we hobbels tegenkomen op dit 
pad; tussen droom en daad 
staan best praktische bezwaren 
in de weg. Daarom is dit ook 
een pilot, waarin we de ruimte 
zoeken en nemen om alle 
leden van de kerk op de beste 
manier van informatie te voor-
zien. Zo houden we betrokken 
leden en zo bouwen we aan 

een kerk die 
toekomst-
proof is in 
haar commu-
nicatie.
In de 
volgende 
Advent vertel-
len we u 
meer.  7

“ WE BoUWEN AAN 
EEN KERK DIE 
toekoMstprooF IS 
IN HAAR CoMMU-
NICATIE”
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Advertenties en berichten

shana houdt haar eerste 
symposium
op zondagmiddag 17 november vindt het eerst symposium van 

shana plaats. drs. henk van rijn, archivaris van shana, zal 

een boeiende voordracht houden over onze kerkleiders in de 

tweede wereldoorlog. 

onze kerkleiders in den haag (1940-45) 

Ter inleiding schrijft Van Rijn: “De Naderende Wereld-
oorlog” is de titel van een boekje van Joseph Wintzen 
uit 1926. Een Duitser met een Nederlandse voorge-

schiedenis. Hij schrijft op blad-
zijde 40: ‘Wij verwachten in 
Palestina in de omgeving van 
Jeruzalem de eindbeslissing van 
de laatste en snel naderende 
eindoorlog.’ Mannen met een 
oosterse uitstraling bereiden zich 
voor. Ze hameren er op los. Aan 
kromzwaarden geen gebrek. Dat 
Duitsland zelf een slagveld zou 
worden, komt dan niet bij hem 
op. Hij verhuist in 1932 defini-
tief naar Den Haag. Loodst als 
voorzitter onze kerk door de 

oorlog heen. Hij schrijft in mei 1940 in een emotionele 
brief aan het hoofdbestuur:  ‘Alleen ik kan tijdens de 
bezetting de kerk op de been houden.’
Het is nog even spannend in 1937. Onze Generale 
Conferentie in de VS wil het Nederlandse Veld onder 
haar hoede nemen. Dat betekent loskoppeling van de 
Duitse Divisie. Dit met het oog op de ‘Naderende 
Wereldoorlog’. Het hoofdbestuur kiest voor loskoppe-
ling. Dit wordt echter niet door onze Duitse leiding in 
Berlijn geaccepteerd.
Bij nader inzien een goede zaak. Wintzen weet wat 
tijdens de bezetting wel en niet kan. Toch brengen 
sommige besluiten Nederlandse werkers in gewetens-
nood.
Als u daarover meer wilt weten bent u van harte 
welkom op onze eerste SHANA-bijeenkomst op Oud 
Zandbergen op zondagmiddag 17 november”.

locatie: Vormingscentrum oud Zandbergen

tijd: 15.00 uur. om 14.30 uur staat koffie/thee klaar.

kosten: 10 euro, voor SHANA-leden gratis, ook donateurs  

die zich op 17 november melden hebben gratis toegang.

Graag aanmelden vóór 8 november via hkoning@adventist.nl of  

www.adventist.nl

Coverperikelen
Een aantal attente lezers hebben bij het bekijken van de 
cover van Advent 5 (Zomer 2013) geobserveerd dat er een 
product wordt aangeboden dat duidelijk niet koosjer is. De 
aangeboden snack van de dame links bevat namelijk 
varkensvlees. Het betreft echter geen adventistisch gezel-
schap maar een gezellig plaatje over de zomer dat via 
Google gevonden is. 
Gezien de hoofd redacteur al ruim 40 jaar vegetariër is, 
heeft hij dat in het aangeboden artikel niet herkend. Het 
ging hem vooral om een sfeervolle zomerfoto. Mocht de 
cover u gestoord hebben, dan biedt hij u daarvoor graag 
zijn welgemeende excuses aan. 

Henk Koning
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verslag van een bijzondere cursus

Cursus creatief schrijven  
Summer School 2013 
van 5 tot 8 augustus vond er een zogenaamde ‘summer school’ plaats, georganiseerd door het kerkge-

nootschap. een onderdeel hiervan was de leergang creatief schrijven. in dit verslag vertel ik iets over 

deze bijzonder geslaagde cursus. ik hoop u daarmee enthousiast te maken voor een volgende editie 

hiervan.

door Bert Brinkman

De docente voor het onder-
deel schrijven was Lydia 
Lijkendijk. De organisatie 
was in handen van  Joanne 
Balk en voor de catering 
werd zij ondersteund door 
een drietal uiterst bekwame 
jonge dames. Tegelijk met 
deze cursus was er een leer-
gang over het Nieuwe 
Testament onder leiding 
van Jurriën den Hollander. 
De bijeenkomst vond plaats 
in het vormingscentrum op 
het landgoed Oud Zandber-
gen.

Maandagmorgen, het begint!

Vroeg in de morgen van 5 
augustus komen de cursis-
ten geleidelijk binnen 
druppelen. Het is het begin 

van wat een tropische dag 
zou worden. Iedereen vol 
verwachting over wat er 
komen gaat. Kennismaken, 
koffie met iets erbij, en dan 
aan de slag. 
Enigszins gespannen, ook 
misschien wat sceptisch, 
zoek ik een plek aan de 
tafels en start ik mijn 
laptop op. Ik ben er nog 
niet van overtuigd dat het 
ook zal lukken om mij 
enige vaardigheid op dit 
gebied bij te brengen. Ik 
kijk het kringetje van de 
medecursisten eens rond, 
wat verwachten zij dat er 
komt? Wat kunnen zij alle-
maal al? Iedereen krijgt de 
gelegenheid om zich voor 
te stellen en iets te vertellen 

over zijn bezigheden en 
vooral over de reden om 
deze cursus te gaan doen.

aan de slag

En dan gaat Lydia van 
start. Al gauw merk je dat 

ze een enthousiaste 
docente is met passie voor 
haar vak.  Ze neemt ons 
mee langs de wegen van de 
literatuur. Schrijven is niet 
alleen talent maar een 
vaardigheid die je kunt 
leren.
De opbouw van een artikel 
met alle elementen die er 
in horen. Het maken van 
een bouwplan. Onder-
scheiden van je doelgroep. 
De do’s en don’ts van je 
taalgebruik. Er komt heel 
veel aan de orde. Het 
bespreken van de theorie 
leidt tot heel pittige discus-
sies. De groep wordt steeds 
enthousiaster.

geritsel van papier

Maar niet alleen theorie! Na 
elk theoretisch deel volgt 
een opdracht. Stukjes uit 
krant of tijdschrift analyse-
ren. Zelf een stukje schrij-
ven over een opgegeven 
onderwerp. Het filepro-
bleem in de Randstad. 
Normaal zou ik er niet over 

Cursisten Nieuwe Testament

28

Advent 06   2013

Haiku

Creatief d
ag drie

Beeldende taal neemt je m
ee

Buiten koud hier w
arm
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peinzen om daar iets over 
te schrijven, en ik denk dat 
dit  voor de meeste 
medeleerlingen geldt. Je 
ziet mensen wanhopig in 
de verte staren. Een paar 
plekken verderop een diepe 
zucht. Een ander gaat maar 
wat water in schenken. 
Maar geleidelijk komt de 
stilte en hoor je alleen nog 
het geritsel van papier of de 
toetsen van de laptops. En 
dan mag iedereen zijn 
stukje voorlezen. Wat een 
creativiteit, maar ook diver-
siteit. Iedereen heeft zijn 
eigen oplossing voor het 
probleem en vertelt die in 
de meest bloemrijke taal.

De kop is eraf. Lydia neemt 
ons verder mee langs de 
weg van de taal. Stijlfigu-
ren, goede en foute 
constructies, alles komt aan 
de orde. En telkens de 
afwisseling met zelf een 
stukje maken.

creativiteit

Dan komt de creativiteit. 
Hoe kom je aan een onder-
werp? Hoe werk je het uit? 
Mindmappen, freewriting. 
Ik zie het mezelf nog niet 
doen. Maar toch aan de 
slag. En zowaar, een aarze-
lend begin maar er komt 
toch iets uit.
Beeldend taalgebruik, het 
inzetten van al je zintuigen 
om tot mooie taal te 
komen. Een voorwerp 
beschrijven zonder het bij 
naam te noemen. Wat 
brengt een mooi stuk 
muziek bij je teweeg? Maar 
ook duidelijk, krachtig 
maar toch beleefd de 
woningbouwvereniging de 
wacht aanzeggen over de 

gebreken aan je huis. Een 
stuk voor je vakgenoten 
vertalen naar het niveau 
van groep 7.

gedachten losmaken

Als je vastloopt een gedicht 
schrijven om je gedachten 
los te maken. Ik, die nog 
nooit meer aan poëzie 
gedaan heb dan een gebrek-
kig Sinterklaasrijm, produ-
ceer tot mijn verbazing een 
haiku.
Wanhoop als er weer eens 
een geschreven moet 
worden over een zelf geko-
zen onderwerp. Maar Lydia 
is onverbiddelijk. Toch aan 
de slag met de tools die je 
hebt gekregen. En zowaar 
er komt toch iets.
En dan alles met elkaar 
delen. De creativiteit en het 
enthousiasme van je mede-
cursisten. Interacties, 
discussie, stimuleren!

aankleding

Het geheel wordt omlijst 
door uitstekend verzorgde 

maaltijden, voldoende 
koffie, thee en andere 
goede dingen. De leerlin-
gen van de andere leergang 
zijn al even enthousiast 
over hun onderwerp. 
Dan is het alweer de laatste 
dag. Huiswerk bespreken, 
reviseren, wie weet nog wat 
meer tools. En dan. 
Afscheid en thuis of in je 
werk aan de slag met wat er 
geleerd is! Komt er nog een 
vervolg? ‘Terugkomdag’ en 

‘vervolgcursus’ zijn woorden 
die door mijn gedachten gaan. 
Wie weet.

summer school 2014

Uit het bovenstaande zal 
duidelijk zijn dat ik een zeer 
boeiende, leerzame en inspire-
rende cursus heb meegemaakt. 
Veel geleerd, nieuwe vriend-
schappen zijn ontstaan, oude 
vriendschappen versterkt. 
Bottom line van dit stuk: 
Summerschool 2014… doen!  7

Deelnemers schrijfcursus
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  Limerick

Een cursusdag in Huis ter Heide

Betrokken cursisten , niemand terzijde

Beelden vertaald in woord

Je fantasie gaat ongestoord

Het meest inspirerende sinds tijden
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de consensusverklaring 
van 2008
in de vorige advent was er een verslag opgenomen van paul 

 daniëls van een recent joods-adventistisch congres in kiev. 

als bijlage daarbij hoorde ook deze verklaring uit 2008. 

door Paul Daniëls

uitgangspunt

Zevende-dags Adventisten 
hebben een unieke relatie 
ten opzichte van het joodse 
volk. Wij bevestigen onze 
gezamenlijke erfenis van 
het jodendom, zijn daar-
voor dankbaar en we 
wensen in een liefdevolle 
en open sfeer in gesprek te 
zijn met joden. We delen 
gezamenlijke waarheden, 
zoals het belang van de 
Hebreeuwse geschriften 
voor zowel onze geestelijke 
opbouw als de bijbelse als 
ethische onderwijzing. In 
het bijzonder benadrukken 
wij het belang van de 
sabbat voor beide groepen.
Dit alles in het licht van 
Romeinen 9-11 en Van 
Jeruzalem naar Rome, blz 
278-280, “God verwacht 
van zijn boodschappers dat 
zij een bijzondere belang-
stelling zullen opbrengen 
voor het joodse volk, dat zij 
in alle delen van de wereld 
vinden.” 

In overeenstemming met 
het Wereldwijde Strategie-
document van 1990, afge-
stemd door de Generale 
Conferentie in Indianapo-
lis, zijn door het Joods-
adventistische Wereld 
Vriendschap Centrum 
(WJAFC) activteiten 
ontwikkeld met nadruk op 
verzoening (Maleachi 
4:5-6), troost (Jesaja 40:1-3) 

en getuigenis aan het 
joodse volk (Matteüs 28:18; 
Handelingen 1:8; Romei-
nen 1:16; Openbaring 14:6-
12)

Wij erkennen dat: “Het 
werk voor de joden, zoals 
omschreven in het elfde 
hoofdstuk van de brief aan 
de Romeinen, een werk is 
dat met uiterste zorg en 
wijsheid ondernomen 
dient te worden” (E.G. 
White in SDABC 6:1079, 
brief 96, 1910).
Met klem moedigen wij 

kerkleiders aan studiemate-
riaal te ontwikkelen om 
beter te begrijpen hoe een 
positieve, liefdevolle en 
respectvolle relatie met 
joodse mensen in opge-
bouwd kan worden. Om dit 
te bereiken, is het belang-
rijk dat wij ons bewust 
worden van zaken die onze 
missie en theologische 
inzichten kunnen onder-
mijnen, zoals antisemi-
tisme, vervangingsleer, 
verwerpingstheologie en 
andere afwijzende theo-
rieën.
Wij vragen het Adventis-
tisch Zendingsbureau 
aanbevelingen te doen aan 
het Administratief Comité 
van het Kerkgenootschap 
der Zevende-dags Adventis-
ten (GC) om een exegese 
en theologie te ontwikke-
len die de relatie tussen 

adventisten en joden 
inzichtelijk maakt. Dit 
moet grondig gebeuren, 
met hoge prioriteit en in 
een geest van eenheid. In 
het bijzonder, om een 
gezonde adventistische 
uitleg te geven over Daniël 
9:24-27, en om te onder-
zoeken wat de invloed van 
de Holocaust is (geweest) 
op onze bijbelse interpreta-
tie.

conclusie

Naar de toekomst kijkend 
hopen we dat ons werk en 
onze studiedocumenten tot 
nadenken stemmen en een 
toenemende bewustwor-
ding creëren over de zaken 
die verweven zijn met onze 
opdracht aan de joden. Op 
deze wijze kunnen we onze 
missie effectiever vervullen, 
de verkondiging van het 
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Aandacht voor

eeuwig evangelie ook aan 
de joden. “Wanneer dit 
evangelie in haar volko-
menheid de joden wordt 
voorgehouden, zullen 
velen Christus als de 
Messias aannamen” (JR 
279).

het belang van de joodse 

feesten

Daar veel joden deel uitma-
ken van de Adventkerk, 
hebben velen van hen de 
behoefte om wereldwijd 
gemeenschappen te stich-
ten in lijn met het adven-
tistisch onderwijs, terwijl 
zij naar joodse liturgische 
manier diensten houden. 
Deze gemeenschappen 
onderscheiden zich door 
het houden van de joodse 
feesten en speciale gebeur-
tenissen, met elementen uit 
de joodse traditie en 
cultuur.

De ‘World Jewish Adventist 
Advisory’ (Joods Adventisti-
sche Wereld Adviesorgani-
satie) is van mening dat de 
viering van de joodse feest-
dagen een legitieme vorm 
van contextualisatie is om 
daarmee joodse mensen te 
bereiken. We zijn echter 
niet van mening dat dit in 
alles naar de Levitische 
wetten kan worden uitge-
voerd.
Verder erkennen wij dat de 
letterlijke voortzetting van 
het ceremoniële offersys-
teem een ontkenning van 
het offer van Jezus als 
Messias is. Jezus’ verlossend 
werk overstijgt deze wetten. 
De feesten en de vastenda-
gen dienen in het licht van 
zijn offer gevierd te 
worden.

Voortvloeiend hieruit gelo-
ven of onderwijzen wij 
niet dat de joodse gebrui-
ken, tradities en praktijken 
verbonden met de jaar-
lijkse feesten verplicht zijn. 
Wij onderwijzen niet dat 
degenen die werken op alle 
joodse feesten en vastenda-
gen overtreders van de wet 
zijn. Ook geloven wij niet 
dat alle jaarlijkse joodse 
feesten en vastendagen 
gelijkgeschaald kunnen 
worden aan sabbatdagen.
Aan de andere kant, gelo-
ven wij ook niet dat joden 
en jodengenoten hun iden-
titeit, spirituele en culturele 
tradities, moeten ontken-
nen of verwerpen, wanneer 
zij verbonden zijn aan de 
Adventkerk.

De specifieke bijbelse feest-
dagen en vastendagen 
bieden een bijzondere gele-
genheid voor zevende-dags 
adventisten, joden en niet-
joden tezamen, om deze 
sleutelteksten van de Bijbel 
te ervaren. Het vieren daar-
van helpt deelnemers om 
zich persoonlijk te identifi-
ceren met het verlossings-
plan. Deelnemen aan de 
bijbelse feesten zal de gees-
telijke groei van adventis-
ten verrijken. Het zal zowel 
het lichaam als de geest in 
ware aanbidding brengen. 
Door de bijbelse feesten te 
houden zullen we de 
vreugde ervaren en ons 
bewust worden wat God 
heeft gedaan en wat hij 
heeft beloofd nog te doen 
voor zijn kinderen.  7

Summer School leidt tot 
zinnige discussie
in de week van 5 – 8 augustus vond in het vormingscentrum van de 

nederlandse unie de eerste adventist summer school plaats. het 

betrof twee trajecten: een cursief creatief schrijven en het nieuwe 

testament onder de loep. een van de 17 deelnemers voelde zich 

geroepen een belangrijke ervaring met de lezers van advent te delen. 

hier volgt haar relaas.

Geliefde broeders en zusters,

Ik maak me de laatste tijd veel zorgen over bepaalde dingen 
die bij ons in de kerken aan de orde zijn. In de maand augus-
tus ben ik naar de Zomerschool gegaan en wij bespraken ‘s 
avonds vaak bepaalde onderwerpen, waar ook het tienden-
stelsel een onderdeel van was. Er ontstond een zorgelijke 
discussie, wat mij veel verdriet heeft gedaan; ik kreeg te horen 
dat een groot deel van de gedoopte broeders en zusters geen 
tienden aan de Unie afdragen en mijn mond viel open toen ik 
dat vernam. Het is nooit in mij opgekomen dat zoiets onder 
de mensen, die toch hun tienden aan God beloofd hebben, 
plaats zou kunnen vinden.
Het is eigenlijk een voorrecht om God tienden te mogen 
geven, want hij zegt ook in Maleachi 3:10 dat wij hem mogen 
beproeven. Hij heeft ons een belofte gegeven dat de deuren 
van de hemel voor ons geopend zullen worden. Ik heb zelf 
vernomen dat voornamelijk de 60-plussers trouw blijven aan 
hun belofte voor het geven van hun tienden. We moeten wel 
beseffen dat zonder onze tienden de kerk niet in staat is de 
mensen die in functie bij ons zijn, te onderhouden. 
Ik weet dat er op het moment een economische crisis is en dat 
er mensen zijn, ook in onze kerk, die het financieel heel zwaar 
hebben. Toch ben ik er zeker van dat wij mogen vertrouwen 
op de belofte die God ons schenkt. Hij is ook redelijk geweest 
in het vragen van maar een tiende deel en dan opent hij alle 
deuren van de hemel voor ons. Als wij op elk moment van de 
dag tot hem mogen komen, waarom vertrouwen we hem dan 
niet en geven hem waar hij recht op heeft?

3  Anneke Hoff-Westland
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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 wijk was vriendelijk, 
maar gesprekjes op straat 
bleven hangen in beleefde 
begroetingen. Thaise 
mensen, althans hier in de 
grote stad, hanteren de 
omgangsvorm van ‘non-
interventie’. Ze geven je 
ruimte. Je zult nooit een 

In Focus

Voorbij beleefdheid

Thaise persoon treffen die 
je uitgebreid zit aan te 
staren. In een overvolle bus 
of metro slagen mensen 
erin om oogcontact te 
vermijden. Mensen begin-
nen niet zo gauw zomaar 
een gesprek. Zelfs de toeris-
tenindustrie is heel zacht-

aardig vergeleken met de 
opdringere verkooptech-
nieken elders op de wereld. 
In deze beleefde context, is 
het makkelijk om anoniem 
te blijven. Maar... dat wil ik 
juist helemaal niet! Hoe 
maak je in een dergelijke 
setting contact zonder dat 
je zelf als opdringerig en 
onrespectvol overkomt? 
Een paar dagen geleden liep 
ik van school naar huis. 
Halverwege zat een vrouw 
met een poes op schoot. 
Kleine dingen aangrijpend 
om contact te maken, 
begon ik met haar te klet-
sen over hoe mooi en lief 
de poes was. Na enkele 
zinnen nodigde ze mij 
hartelijk uit om te komen 
zitten, waarna ik plots 
omringd werd door de hele 
familie, inclusief een 
80-jarige oma. We praatten 
enthousiast (alles in het 

Thais!) alsof ik daar al jaren 
kwam. En ze nodigden mij tot 
mijn verbazing uit om elke 
avond langs te komen, want 
‘wij houden van kletsen’ en 
‘dan is oma niet zo eenzaam’. 
Wat een geschenk van God! In 
een gigantische stad met zo veel 
snelheid, anonimiteit en 
beleefdheid leek deze ontmoe-
ting meer op die in een klein 
dorp. Mijn gelukkigste moment 
in Thailand is nu het moment 
dat ik met oma alleen op een 
krakkemikkig stoeltje aan de 
kant van de weg zat en zij mij 
vertelde over haar jeugd, ouders 
en spaarzame gewoontes. God 
beantwoordde mijn gebed om 
oprecht contact. Prijs God!  7

Voor meer info zie:  

www.missiethailand.nl

‘heer, ik wil contact maken met mensen in mijn nieuwe buurt, 

maar ik vind het moeilijk. wilt u mensen op mijn weg brengen?’ 

dat was mijn gebed toen ik een paar weken geleden verhuisde 

naar een andere wijk in bangkok.

7  Een wijding leidend in een kleine 
gemeente in midden-Thailand.
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