
Zondag 27 oktober: 

Het Benini-mysterie 
revisited! 
Op 30 juni  kwamen sabbatschoolleiders– en le-
raren, zendingsleiders en mensen met een hart 
voor evangelisatie naar de kapel van Oud Zand-
bergen om voorlichting te ontvangen over de 
‘Benini-methode’. 

Bernards Sauvagnats boodschap werd zeer goed 
ontvangen en op zondag 27 oktober komt hij 
weer terug. Check of er uit jouw gemeente een 
delegatie naartoe gaat, of kom anders zelf! Aan-
vang 10.00 uur, opgave bij ihulzinga@adventist.nl 

 

Mission to the Cities     

De wereldkerk legt de komende jaren nadruk op 
het bereiken van de mensen die in steden wo-
nen. Van 10 tot 20 oktober organiseerde de 
Trans-Europese Divisie daarom een ‘Mission to 
the Cities Field School of  Evangelism’ in Londen.  

Vanuit Nederland namen daar drie Haagse jonge-
ren aan deel, Geneitha, Rijaldino, Pyrouska. Ze 

schrijven dat het een 
‘intensieve, inspirerende en 
leerzame ervaring’ is ge-
weest. De preken en toewijding 
van de jongeren in deze stad 
heeft ons gegrepen. Het heeft 
ons doen realiseren dan wij veel 
meer kunnen en zullen bij terug-
komst. We hebben voldoende 
hulpmiddelen ontvangen om op 
verscheidene manieren te evan-
geliseren.’ 

Iedere morgen begon de dag om 8.00 uur met 
een ochtendwijding, om van 8.30 uur door te sto-
men met presentaties tot de lunch. ‘s Middags en 
‘s avonds werden er projecten bezocht, zoals de 
Sabbath Sofa, een ludieke manier om het concept 
van de sabbat bekendheid te geven. Op een druk 
punt 
wordt 
een 
bank 
neerge-
zet. 
Men-
sen 
worden  
gevraag 
om, als 
ze moe 
zijn, even te gaan zitten. Een medewerker staat 
hen dan te woord. Op de donderdag stond hij op 
Carnaby Street en Dino sprong zelfs in om meisjes 
uit Nederland te woord te staan. 
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Alphadag Gent 
Op sabbat 14 september vond er in 
de adventgemeente Gent (België) 
een voorlichtingsdag over de Alpha-
cursus plaats. Joseph Hoquet van 
Alpha-België was aanwezig om uitleg 
te geven en vragen te beantwoorden. 
Dat deed hij zeer vaardig in zowel het 
Nederlands, het Engels en het Frans. 

Verschillende gemeenten uit België 
hadden afgevaardigden gestuurd. 
Dat de Alpha-cursus ook ‘van boven-
af ’breed gedragen wordt, werd on-
derstreept door de aanwezigheid van 
zowel de voorzitter, de secretaris en 
de verantwoordelijke voor gemeen-
tegroei van de Belgisch-Luxemburgse 
Federatie, respectievelijk Jeroen 
Tuinstra, Jaques Rase en Rudy Ding-
jan en ook de verantwoordelijke voor 
Gementegroei van de Franco-
Belgische Unie, Karel Denteneer. 

Honderden adventgemeenten zijn er 
wereldwijd van overtuigd geraakt dat de Alpha-
cursus hoort bij de categorie van initiatieven die 
we met anderen kunnen delen. Het is een uniek 
opgezette basiscursus van tien weken over het 
christelijke geloof, waarin basiszaken als de Bij-
bel, Jezus en gebed worden uitgelegd. De Alpha-
cursus kan eventueel opgevolgd worden door 
een serie samenkomsten of een huiskringensys-
teem, waarin adventistische accenten aan de 
orde komen. 

 

De lunch bestond uit een verukkelijke potluck 



TED Great Commission Festival 2014 

‘Modelling Jesus’ Caring 
Compassion’ 
De Trans-Europese Divisie organiseert het grote 
opdrachtfestival 2014 aan het Balatonmeer in  Hon-
garije van dinsdagavond 15 tot en met sabbat 19 
juli. Bobby Bovell en Gary Krause zijn onder de 
gastpresentatoren.  

Van de 500 beschikbare plaatsen zijn er 60 gereser-

veerd voor deelnemers uit Nederland. De 
(gesubsidieerde) kosten, inclusief verblijf, bedragen 
€ 70,- per deelnemer. De reis is voor eigen rekening. 

De thematiek zal voortborduren op het onderwerp 
‘Mission to the Cities’. 

De voorkeur voor het toewijzen van deelnemers-
plaatsen ligt bij gemeenteteams en teams van ge-
meentestichting. 

Aanmeldingen z.s.m., bij voorkeur vóór 1 december, 
e-mailen naar rdingjan@adventist.nl . 



‘Doopspurts 1’ 

De rubriek Groeispurts van het achtste nummer 
van Advent bevat zoveel doopberichten, dat ze is 
omgedoopt tot Doopspurts. Daarbij zijn de doop-
foto’s heel klein gehouden, om ruimte te houden 
voor de tekst. 

In vervolg op Groeinieuws 67 hierbij op deze en 
de volgende bladzijden meer en grotere foto’s. 
Deze pagina  is voor X-preszo’ s doop op  28 sep-
tember, waarbij, omdat het zo druk was, mensen 
zelfs buiten moesten zitten, overigens in de zon!  



‘Doopspurts 2’ 

De Portugees sprekende groep vierde een doop op 
sabbat 8 juni, tijdens het jaarlijkse bezinningsweek-
end in Gees (Drenthe) en op 17 juli opnieuw in de 
binnentuin van het kerkgebouw dat de gemeente 
Amsterdam huurt. 



‘Doopspurts 3’ 

Church plant Speranza in Lelystad vierde zowel 
op 7 september als op 5 oktober een doopfeest, 
naast hun maandelijkse Open House, waarbij 
mensen uit de buurt komen eten. Op 5 oktober 
kregen en namen eters  de gelegenheid om deel 
te nemen aan de kerstdozenactie van ADRA. 


