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belgisch-luxemburgse federatie

november
17 Federatiebestuur, brussel
22-24 Jongerenweekend, engelse kerk van brussel
24 dag voor senioren, nijvel 

nederlandse unie

november
2  tienerclub
 Vormingscentrum Huis ter Heide, 14.30 uur.  

Info: mcomvalius@adventist.nl

2 -9 Jaarlijkse gebedsweek
 Thema: ‘En zij volgden hem. . .”

8-10 vrouwenweekend ‘seaside escape’
 Vormingscentrum Huis ter Heide 

Info: www.adventist.nl of mcomvalius@adventist.nl 

17 aJv Jeugdleidersdag
 Kapel Huis ter Heide 

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

17 shana-symposium
 Vormingscentrum Huis ter Heide, 15.00 uur 

Info: hkoning@adventist.nl

22-24  relatie verrijkingsweekend
 Vormingscentrum Huis ter Heide 

Info: www.adventist.nl of mcomvalius@adventist.nl 

30 studentendag
 Utrecht (dr. Jean Verrecchia en dr. Tom de Bruin) 

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

december
1 symposium ‘Waar woont god’
 m.m.v. dr. Jean Verrecchia 

Info: www.adventist.nl of jdhollander@adventist.nl 

7 tienerclub
 Vormingscentrum Huis ter Heide, 14.30 uur 

Info: www.adventist.nl of mcomvalius@adventist.nl

14  najaarsjeugdrally (kompas) in Zoetermeer
 Info: www.adventjeugdverbond.nl of ajv@adventist.nl

waar kunt u terecht voor meer 
informatie?
•   Kijk op www.adventist.nl / www.ADRA.nl

•   Bel het landelijk kantoor (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: 6 november.

De bankrekeningen van het kerkgenootschap 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 of bel (00-32) – (0)2.511.36.80

•  Voor organisatorische zaken, neem contact op met 

ds. J. Tuinstra – president@adventist.be of 

mevr. J. Mubedi – secretaris@adventist.be

•  Voor financiële zaken (incl. donaties en wilsbeschik-

kingen) 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
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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 reflectie

31 aandacht voor

32 in Focus / ad ventje

Verder in dit nummer

laatste advent?

De Engelse Advent heet The Messenger en als ik op de website van 

de Britse Unie lees Latest Messenger tuin ik er regelmatig 

in en denk dan ‘is dit de allerlaatste Messenger? Stop-

pen ze met de publicatie van dit tijdschrift?’ Nee, 

‘latest’ betekent niet de laatste, maar de meest 

recente.

Is dit de laatste Advent? Ja en nee. Ja, het is de 

laatste Advent in de enkelvoudige uitgave! Na 112 

jaar komt er een belangrijke verandering! Er komt 

een zusje van Advent bij, met de naam “a@vent”!  

Nee, want Advent blijft gewoon bestaan!

vanaf 1 december zal de papieren versie van advent blijven 

bestaan en daarnaast zal er tevens een digitale versie verschijnen. 

Dat is bijzonder goed nieuws:

–  De kerk gaat met haar tijd mee en maakt gebruik van de digitale 

snelweg;

–  De kerk levert een bijdrage aan het milieu door minder papier te 

gebruiken (het aantal keren dat de papieren versie verschijnt 

wordt vier keer per jaar)

–  De kerk bezuinigt omdat er beduidend minder verzendkosten 

zijn.

Onlangs vroeg een bewoonster van Vredenoord mij hoe het nu 

moet als je geen internet hebt – ‘hoe kan ik nu de digitale a@vent 

lezen?’ zei ze. Ik ben er zeker van dat de redactie van Advent 

ideeën gaat aanreiken om deze vraag te beantwoorden. Zoals 

bijvoorbeeld: misschien is er een openbare computer beschikbaar 

in de hal van uw woonzorgcentrum?

Ik zal mijn schoonmoeder van 86 jaar even laten zien hoe zij op 

haar iPad de digitale a@vent kan vinden... Alle veranderingen zijn 

even wennen, maar we gaan er als kerk in de communicatie zeker 

op vooruit.

Deze uitgave van Advent richt de aandacht op het bidden. Nog 

steeds het mooiste geschenk op het vlak van communicatie. Want 

God wil altijd met ons communiceren – en de beste manier om 

God kenbaar te maken dat wij zijn communicatie willen ontvan-

gen is en blijft het gebed! Een bijzonder geïnspireerde gebeds-

week gewenst!

wim altink 

Inhoud Van de voorzitter

16 Op bezoek bij

 bert brinkman

4 Geloven, denken, doen
 het gebed van Jabes
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Geloven, denken, doen

een alternatieve 
leZing

gebed
Jabes
van

Het

Jabes stond in hoger aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had 

hem Jabes genoemd, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem in pijn gebaard.’ 

Jabes bad tot de God van Israël: ‘Zegen mij: maak mijn grond

gebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen 

pijn hoef te lijden.’ God gaf hem wat hij gevraagd had.

1 Kronieken 4:9,10 (NBV)

4

Advent 07   2013



door Enrico Karg

at was geen verrassing. De geboorte-

kaarten die volgden verrasten ons even-

min. Wat ons wel verraste, was het 

geboortegewicht van één van de kindjes: 

iets meer dan 5.000 gram! Nu heb ik 

geen idee hoe het aanvoelt om te beval-

len, maar als ik de verhalen hoor over moeizame 

bevallingen van een baby’s met een gewicht van 

3.500 gram, denk ik bij de bevalling van een kind 

met een gewicht van meer dan 5.000 gram maar 

aan één woord: Auw! 

D

Dat zou ook een zeer toepasselijke naam zijn, want de bevalling 

van dit kind is verre van makkelijk geweest. Bij de ‘napraatsessie’ 

van de bevallingscursus werd dit ook heel duidelijk naar voren 

gebracht door deze (achteraf geworden) trotse mama. Ik stond 

erbij en keek ernaar. Overigens is haar naam niet ‘auw’ geworden, 

maar Esmée. Er zijn niet veel moeders die graag terug willen 

denken aan een pijnlijke bevalling van een flink kind en zullen 

wellicht alleen al om die reden een naam als ‘auw’ niet gauw 

geven aan hun kind. 

Toch is er één moeder die dit wel gedaan heeft. We komen haar 

tegen in de Bijbel, in het verhaal van Jabes zoals beschreven staat 

in 1 Kronieken 4:8-9. Haar eigen naam wordt in dit literair hoog-

standje (in het Hebreeuws is dit gebed erg goed in elkaar gezet 

door bijvoorbeeld woordspelingen, alliteraties, etc.) van slechts 

twee verzen niet genoemd. Zij is niet belangrijk, de vader komt 

zelfs helemaal niet voor in het stuk. De hete halogeenlampen van 

de schijnwerpers moeten gericht zijn op een zoon waarvan de 

naam ons wel wordt medegedeeld: Jabes, of letterlijker nog: auw! 

‘Zijn moeder had hem Jabes genoemd, want,’ zei ze, ‘ik heb hem in 

pijn gebaard.’’1 

vreemde plaatsing?
Jarenlang heb ik mij afgevraagd wat een gebed te midden van een 

kroniek over het koningshuis van het bijbels Israël doet. Was een 

plaats, ergens tussen de psalmen, niet een betere keuze geweest 

van de eindredacteur?, vroeg ik mij dikwijls af. Dit geldt voor meer 

gebeden die dwars door een bijbels verhaal lopen.2 Nu stel ik die 

vraag niet meer, want het is mij helemaal duidelijk geworden: het 

verhaal van een gelovige gemeenschap kan zonder gebed niet 

verteld worden. Geen familiebanden zonder gevouwen handen, 

op de knieën voor nieuwe energieën, want geen nieuw Eden 

zonder hartstochtelijke gebeden. 

troost en moed of revolutie
Ik ben ondertussen dankbaar voor gebeden in de Bijbel als dat van 

Jabes. Het heeft mij in het verleden vaak troost en moed bezorgd. 

Heel vaak heb ik, wanneer het even tegen zat, het gebed van Jabes 

als een soort christelijke mantra gebruikt. Vanuit mijn omgeving 

werd dit ook een enkele keer aangemoedigd. Zo kwam er jaren 

geleden op uitnodiging van de gemeente Almere een evangelist uit 

het buitenland die mij erop wees dat alle problemen van een gelo-

vige kunnen worden opgelost door het gebed van Jabes te blijven 

herhalen. Deze evangelist zal wel gelijk hebben, dacht ik toen. Ik 

deed zoals werd voorgeschreven. Buiten mijn omgeving zijn er 

talloze mensen die op soortgelijke wijze het gebed van Jabes lezen 

of hebben gelezen. Eén boek, geschreven door Bruce Wilkinson, 

gaat zelfs zo ver, dat het beweert dat één vers uit het gebed van 

Jabes het leven van de gelovige mens revolutioneert, mits deze 

dagelijks herhaald wordt.3 Het heeft niet lang geduurd of dit boek 

werd een ware bestseller met meer dan 13 miljoen exemplaren, die 

in nog geen drie jaar verkocht werden. ‘Zegen mij’ inderdaad. 

IETS MEER DAN 15 MAANDEN 

GELEDEN REGENDE HET 

GEBOORTEKAARTEN BIJ ONS 

THUIS. BIJNA IEDERE WEEK 

VLOOG ER WEER EENTJE DOOR 

DE BRIEVENBUS NAAR BINNEN. 

NEE, NIET DE OOIEVAAR, MAAR 

TNT POST BRACHT ZE. MIJN 

VROUW EN IK KWAMEN 

NAMELIJK OP HET IDEE OM 

DEEL TE NEMEN AAN EEN 

ZWANGERSCHAPSCURSUS 

VOOR ECHTPAREN EN 15 

MAANDEN GELEDEN WAS HET 

‘MOMENT SUPRêME’  DAT DE 

VROUWEN UIT ONZE GROEP 

ACHTER ELKAAR BEVIELEN VAN 

PRACHTIGE KINDEREN. 

5
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religieuze prullaria naast een 
succesformule
Daarnaast is er een breed scala aan bijbehorende publi-

caties en ‘Jabes attributen’ (zoals bijvoorbeeld een Jabes 

dagboek, een versie van dit boek voor kleuters, en een 

in leer gebonden editie, evenals munten, kunst rotsen 

en houten kruisen gegraveerd met ‘het gebed’, en naar 

verluidt zelfs Jabes koffiemokken, bad gel, en stropdas-

sen, hoewel een voorstel voor Jabes candybars werd 

verworpen) die verkrijgbaar zijn bij christelijke boekhan-

dels om te helpen bij het verspreiden van de boodschap 

uit Wilkinson’s boek. 

Voor veel christenen is het verba-

zingwekkende succes van Wilkin-

son’s boek voldoende bewijs dat 

Gods zegen er achter zit. En ze zijn 

begrijpelijkerwijs blij met een   94 

pagina’s tellend boek met betrek-

king tot een prachtig, maar tegelij-

kertijd ook abstract stukje tekst uit 

het Oude Testament, dat troost 

biedt. Naast een dergelijke lezing, kan het gebed van Jabes ook 

anders dan enkel als een gegarandeerd succesformule voor 

momenten in het dal van diepe duisternissen worden gelezen. De 

rijke Hebreeuwse taal leent zich, zeker in dit abstract tekstge-

deelte, voor verscheidene lezingen. 

alternatieve lezing
1 Kronieken 4:9 kan bijvoorbeeld ook op een dergelijke manier 

gelezen worden: ‘En het gebeurde dat Jabes zwaarder was en 

daarmee veel meer aandacht kreeg dan zijn broers. En zijn moeder 

noemde hem ‘Jabes,’ of ‘Auw!,’ want zo zei ze: ‘ik heb hem met veel 

“ GEEN FAMILIEBANDEN 
ZONDER GEVOUWEN HANDEN, 
op de knieën voor nieuwe 
energieën, want geen 
nieuw eden Zonder 
hartstochteliJke 
gebeden”

Geloven, denken, doen6
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pijn gebaard.’ Hiermee wacht Jabes een leven van zwaar-

wichtigheid. Vanuit zijn genen is bepaald dat hij makkelijk 

aankomt in gewicht. Terwijl hij opgroeit merkt hij dat hij 

door zijn gewicht moei-

lijker beweegt dan zijn 

broers of de andere 

jongens uit het dorp. 

Door zijn omvang valt 

hij op en trekt hij 

overal de aandacht, 

althans, voor zijn 

gevoel dan. In figuur-

lijke zin, valt het leven 

hem dan ook zwaar. 

Jabes staat hierdoor 

model voor een ieder 

waarvan het leven 

zwaar valt. Financiële 

uitdagingen kunnen 

bezwaarde gevoelens 

opwekken, maar 

verdriet om het verlies 

van een dierbare 

evenzo. Wanneer je je 

bezwaard voelt omdat 

de jarenlange relatie 

even niet lekker loopt, blijf je liever binnen. Immers, ieder-

een in het dorp, de kerk, weet van je problemen. Althans, 

dat gevoel heerst. De bewegingsvrijheid vermindert, want 

je doet in goede tijden, doe je nu niet meer. Wat er over-

heerst is gevoel, het beste omschreven als: ‘auw.’

 

beweeg- en leefruimte begint bij 
gebed
Jabes is op een gegeven moment klaar met dit bezwaard 

gevoel. Het heeft al te lang geduurd. ‘Het is 

mooi geweest met al die ellende,’ denkt hij. 

Via een gebed markeert hij het moment dat 

de dingen anders moeten, nee, anders 

zullen! Hij bidt tot de God van Israël in 1 

Kronieken 4:10: ‘Zegen mij: vergroot mijn 

bewegingsruimte en bescherm me tegen 

hetgeen mij kwelt, zodat ik geen pijn meer 

hoef te lijden.’ Voor Jabes is het genoeg 

geweest. Op een dag valt hij op de knieën 

neer in gebed, wat voor hem een startsein 

voor een nieuw begin moet worden. Zijn 

bewegingsruimte, dat wil zeggen, de kaders 

waarbinnen hij denkt en leeft worden 

vergroot. Hierdoor wordt meteen ook zijn 

horizon uitgebreid. Er is meer dan alleen zijn 

dorp in zijn leven nu. Er is nog ruimte om 

nieuwe dingen te ontdekken en deze uit te proberen. En door de grotere 

leefruimte waarbinnen Jabes zich nu beweegt, valt hij langzamerhand af. 

Het lijkt wel alsof hij met iedere stap weer een beetje lichter wordt. Het 

gewicht, de lasten, lijken hierdoor 

met iedere stap van zijn schou-

ders af te vliegen, zodat Jabes 

zich uiteindelijk bevrijd zal voelen. 

Ook op deze wijze kan Jabes 

model staan: een ommekeer bren-

gen in je leven door te denken: 

‘Het is mooi geweest met al die 

ellende; ik ga op de knieën, in 

gebed.’ Misschien dat het verdriet 

nooit helemaal weggaat, maar 

door nieuwe dingen te ontdekken, 

je horizon te vergroten, hoeft het 

leven niet bepaald te worden 

door hetgeen je kwelt. Er is meer 

in het leven. Vraag het maar aan 

Jabes die ooit brak met de ban 

door een ‘het is mooi geweest’ 

gebed. Het verhaal eindigt dan 

ook met de woorden: ‘God gaf 

hem wat hij gevraagd had.’ 

‘God gaf hem wat hij gevraagd 

had.’ Mag God ook u geven wat op uw hart ligt in de komende gebeds-

week.  7

noten
1.    1 Kronieken 4:9
2.    Genesis 18:22-33; Numeri 14:13-23; 1 Samuel 2:1-10; 2 Samuel 7:18-29; 1 

Koningen 3:5-15; Jona 2:2-9; Jeremia 32:16-25; 2 Koningen 19:15-19; Ezra 
9:6-15; Nehemia 1:4-11; Daniël 9:3-19; Job 42:1-6

3.    Bruce Wilkinson, The Prayer of Jabez: Breaking Through to the Blessed Life 
(Colorado Springs, CO: Multnomah Books, 2000)

“ MISSCHIEN DAT 
HET VERDRIET NOOIT 
HELEMAAL WEG GAAT, 
maar door nieuwe 
dingen te ontdek-
ken, Je horiZon te 
vergroten, HOEFT 
HET LEVEN NIET 
BEPAALD TE WORDEN 
DOOR HETGEEN JE 
KWELT”

7
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Nieuws

Twee predikanten 
ingezegend
op 21 september werden ds. enrico karg en ds. guisèle berkel- 

larmonie ingezegend tot predikant in de christus koningkerk van de 

adventgemeente den haag.

In deze dienst kregen de 
nieuwe predikanten van 
hun mentoren nog een 
aantal laatste instructies en 
bemoedigingen. Ds. Van 
Ommeren gaf zeven tips 
voor succes in de bediening 
als predikant. Ds. Koewei-
den sprak vol humor over 
hoe, in deze tijd van finan-
ciële en sociale crisis, het 
ambt van predikant een 
topbaan is, omdat het een 
baan voor het leven is. Ds. 

Koeweiden en ds. Van 
Ommeren vroegen ook een 
bijzondere zegen voor de 
twee jonge predikanten, 
waarna ds. Jurriën den 
Hollander, departements-
hoofd van Persoonlijke 
Ontwikkeling, de zegen 
over de twee uitsprak.
Vóór het opleggen van de 
handen, gaf ds. Tom de 
Bruin, algemeen secretaris, 
een overdenking over 
‘geroepen’ zijn. Verwijzend 

naar de verhalen van 
Mozes, Jesaja, Elisa, Jeremia 
en Ellen White, zoomde hij 
in op de roeping van Petrus 
en zijn wonderbaarlijke 
visvangst in Lucas 5. Hij 
vertelde hoe, net zoals elk 
van die mensen op 
wonderbaarlijke manier 
geroepen zijn, iedere gelo-
vige zo een roeping van 
God krijgt. ‘Iedereen is 
geroepen, ieder tot iets 
anders, maar iedereen is 
geroepen. Geen van ons is 
waardig, maar als we luiste-
ren naar Gods roeping 
zullen er wonderbaarlijke 
dingen gebeuren!’ aldus ds. 
De Bruin. Ds. Karg en ds. 
Berkel-Larmonie gaven als 
antwoord hun eigen getui-
genissen, en vertelden hoe 

zij geroepen waren. ‘Het 
duurde heel lang voordat 
ik het zelf zag,’ vertelde ds. 
Karg, ‘maar als ik terugkijk, 
zagen veel mensen een 
predikant schuilen in mij. 
Zonder hen, stond ik hier 
vandaag niet.’ Ds. Berkel-
Larmonies getuigenis was 
soberder, maar niet minder 
indrukwekkend. ‘Ik vocht 
een lange tijd tegen mijn 
roeping. Toen ik eindelijk 
luisterde, was de weg lang 
en onzeker,’ vertelde ze, 
‘maar nu zie ik waarom 
God mij zo lang liet doen 
over de weg hiernaartoe. 
Het is zoals mijn man, 
Glen, zei – God wilde dat ik 
hier stond, op dit 
moment.’

Ds. Wim Altink, voorzitter 
van het kerkgenootschap, 
gaf de opdracht aan de 
twee predikanten, waarop 
beiden met een volhartig 
‘ja’ antwoordden. ‘Het is 
geweldig dat we jonge, 
frisse geestelijke leiders 
hebben in de kerk,’ zei hij. 
‘Met zulke leiders heeft 
onze kerk een grote 
toekomst. Ik kan gerust 
zeggen: een kerk om trots 

8
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trainingsdag kindersabbatschool

Nieuwe ideeën en 
inspiratie
volwassenen die kinderliedjes zingen en in actie zijn op een 

hindernisbaan. voorbijgangers kijken op zondag 22 september 

nieuwsgierig naar wat er allemaal gaande is op landgoed ‘oud 

Zandbergen’.

door Henk Koning

Honderdtwintig kindersab-
batschoolleiders uit het 
hele land zijn naar de jaar-
lijkse trainingsdag geko-
men. Ze zijn op zoek naar 
nieuwe ideeën, materialen 
en inspiratie. En die vinden 
ze meer dan genoeg.
De dag begint met het leren 
van nieuwe liedjes en het 
krijgen van informatie over 
wat het nieuwe seizoen 
voor de kinderen en leiding 
in petto heeft. Daarnaast 
vertelt Frensly Panneflek 
(Eindhoven)  in zijn 
bemoediging hoe Paulus 
een geestelijke coach voor 
Timoteüs was en hoe wij 
dat ook voor de kinderen in 
onze omgeving kunnen 
zijn. 
Na de plenaire sessie staan 
de workshops op het 
programma. Er is keuze uit 
zes workshops in totaal. Zo 
is er bijvoorbeeld een work-
shop creatief met bijbeltek-
sten en een workshop Davi-
dische dans. Ook zijn er 

workshops met een serieu-
zer karakter, zoals de veilige 
kerk of omgaan met verlies.
Aan het eind van de dag is 
het een drukte van jewelste 
in de ‘winkel’. De deelne-
mers kunnen hier verschil-
lende soorten christelijk 
knutselmateriaal  aanschaf-
fen voor de kinderen in 
hun gemeente. Hier wordt 
gretig gebruik van gemaakt.

op te zijn!’ Ds. Berkel-
Larmonie en ds. Karg zijn 
de nieuwste predikanten in 
wat, naar wij hopen, een 
hele generatie jonge predi-
kanten zal worden. Welge-
teld 60% van de huidige 
predikanten in Nederland 
zal met emeritaat gaan in 
de komende 15 jaar. Tom 
Meijer en Oliver Yeboah, de 
volgende kandidaten op 
weg naar inzegening tot 
predikant, waren ook 
aanwezig bij de dienst.
Terugkijkend op de dag, 
stond de dienst in het teken 
van God en hoe hij alle 
mensen roept. Op deze 
manier voerde de Advent-
kerk het besluit van het 
uniecongres van vorig jaar 
uit, waar de leden de leiders 
van de kerk vroegen om 
mannen en vrouwen gelijk-
waardig te behandelen. 
Hoewel het een historische 
dag was voor vrouwelijke 
predikanten, lag de nadruk 
van de dag niet op deze 
menselijke zaken, maar op 
de onvoorstelbare kracht 
van God. De grote God die 
mensen kan roepen om 
voor zijn kerk te werken, 
ook in 2013!  7

Mocht je deze dag gemist 
hebben of verheug je je nu 
al op de volgende keer, 
schrijf dan alvast 9 novem-
ber 2014 in je agenda. Dan 
biedt het Kinderpastoraat 
van het Landelijk Kantoor 
opnieuw een trainingsdag 
aan.  7
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Nieuws

Neem bijvoorbeeld Syrië. 
De internationale gemeen-
schap heeft moeite om een 
standpunt in te nemen in 
de crisis in Syrië. Terwijl de 
internationale gemeen-
schap zich richt op de 
chemische ontwapening 
van het regime van Assad, 
duurt de `conventionele 
oorlog` onverminderd 

In navolging van ons 
winterkleding project , 
vluchtelingenopvang in 
Jordanië en de realisatie 
van een mobiele kliniek in 
Libanon, is ADRA een 
nieuw project gestart voor 
Syrische vluchtelingen. Wij 
richten ons op het geven 
van levensreddende, speci-
alistische medische hulp 
aan ongeregistreerde vluch-
telingen. Deze extreem 
gemarginaliseerde groep 
vluchtelingen woonde en 
werkte in Syrië maar 
beschikt niet over de Syri-
sche nationaliteit. Hierdoor 
valt deze groep buiten alle 
hulpprogramma`s van 
bijvoorbeeld de UNHCR. 
Ook voor ADRA Nederland 
zijn de media en communi-
catie ontzettend belangrijk. 

voort. Hulp aan vluchtelin-
gen blijft in grote mate 
achterwege en de vluchte-
lingenstromen naar 
opvangkampen in en 
rondom Syrië blijven 
aanzwellen. Daarom vraagt 
ADRA samen met andere 
humanitaire organisaties 
blijvend aandacht voor het 
lot van deze mensen. 

ADRA Nederland heeft 
ALTIJD een verhaal
de afgelopen maanden is er in de media veel aandacht voor inter-

nationale ontwikkelingen. Zo zijn nationale en internationale 

(machts)politieke aangelegenheden in bijvoorbeeld egypte en 

syrië, of bij de algemene vergadering van de verenigde naties 

dagelijks in het nieuws. helaas blijven de humanitaire gevolgen 

van het al dan niet nemen van bepaalde besluiten of maatregelen 

vaak onderbelicht of zijn ze niet duidelijk.

Via bijvoorbeeld collectes, 
plaatselijke kranten, 
nieuwsbrieven, mailings en 
evenementen vertellen wij 
het humanitaire, het 
menselijke verhaal. Om dit 
verhaal nog beter te 
kunnen vertellen hebben 
wij begin september onze 
nieuwe website gelanceerd! 
Hier vindt u alle informatie 
over bijvoorbeeld onze 
projecten, evenementen en 
leest u het laatste nieuws in 
onze actualiteitenrubriek.
Dus, wilt u meer weten 
over ons nieuwe medische 
noodhulp project in Syrië? 
Neem dan een kijkje op 
www.adra.nl.  ADRA Neder-
land heeft namelijk altijd 
een verhaal, het menselijke 
verhaal.  7

moving on... 
onlangs waren Joanne balk, guisèle berkel, miranda broekhuis, madelon comvalius en Jolanda 

krikken samen op reis. waarom? dit leest u in onderstaand verhaal van miranda.

MOVING on… was de titel 
van de Women Pastors’ 
Council op Newbold 
College. In het eerste week-
end van september 
kwamen zo’n zeventig 

MOVING on… was de rode 
draad in de diverse over-
denkingen en workshops 
van bevlogen docenten en 
vrouwelijke predikanten. 
Discussies richtten zich op 

vrouwen, die werkzaam 
zijn binnen de Trans-Euro-
pese Divisie als predikant, 
pastoraal werker, bijbelwer-
ker of als departements-
hoofd naar Engeland. 

wat het betekent om als 
vrouw te werken binnen 
onze kerk. Het contrast 
tussen roeping en de moge-
lijkheden voor vrouwelijke 
predikanten verschilde per 
land, per unie. De verhalen 
daarover waren deels 
enthousiast,  maar soms 
ook diep triest. Toch laten 
al deze vrouwen zich niet 
ontmoedigen en zetten zij 
God op de eerste plaats in 
hun leven, door verder te 
gaan en te laten zien wat 
het betekent te helpen 
bouwen aan Gods konink-
rijk. 
MOVING on... was niet 
alleen inspirerend en leer-
zaam, maar bovenal moti-
verend door de voelbare en 
zichtbare onderlinge 
verbondenheid.  7
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Het thema: ‘Macht & 
pracht’ was o.a. terug te 
vinden in de grootheid en 
luister van de verschillende 
kerkgebouwen..De plaatse-
lijke werkgroep van de 
Raad van Kerken in 
Enkhuizen wilde ook dit 
jaar proberen het thema in 
een religieuze context te 
plaatsen. Met  een blik naar 
het verleden konden we 
vaststellen dat macht door 
de kerken op een goede 
manier is uitgeoefend, 
maar helaas zijn er ook 
voorbeelden, dat deze 
macht misbruikt werd t.o.v. 
armen en zwakkeren in de 
samenleving. Het woord 
‘macht’ zal  daarom 
gemengde gevoelens oproe-
pen. Tijdens de openstel-
ling  werden enkele posi-
tieve en negatieve 
voorbeelden m.b.t. het 
‘machtsverleden’ van de 

enkhuizen

Monumentenweekend 2013
traditiegetrouw werd half september het open monumentenweekend gehouden, ook in enkhuizen. 

verschillende kerken waren geopend voor het publiek, o.a. de doopsgezinde kerk, waar de plaatselijke 

adventgemeente al jaren kerkt op sabbatmorgen. hoewel we geen eigen kerkgebouw bezitten of kerk-

schatten kunnen tonen aan het publiek, konden we wel op een andere manier ons presenteren.

kerken gecommuniceerd 
aan de bezoekers. Voor elke 
bezoeker was er een kleine 
attentie. 
Ook was het voor bezoekers 
mogelijk een setje kaarten 
te kopen van de deelne-
mende kerken, waaronder 
onze plaatselijke gemeente. 
Achter op de kaart mocht 
ieder een tekst of gedicht 
plaatsen, behorend bij de 
traditie van die specifieke 
kerk. Onze vrienden, de 
Doopsgezinden, hadden 
erop geschreven: ‘Dopen 
wat mondig is, spreken dat 
bondig is. Vrij in het chris-
telijk geloven, daden gaan 
woorden te boven’. Wij 
hadden gekozen voor de 
tekst uit Openbaring 14:6: 
‘Heb ontzag voor God; eer 
Hem, want de tijd is geko-
men dat Hij recht zal spre-
ken. Aanbid Hem, Die de 
hemel en de aarde, de zee 

en de waterbronnen 
gemaakt heeft’. Zonder 
verdere toelichting of 
uitleg, stond die tekst in al 
haar glorie en kracht te 
stralen achterop onze kaart. 

overige activiteiten

In de deelnemende kerken 
waren verder nog orgelbe-
spelingen en in de prach-

tige Zuider- of  St. Pancras-
kerk werd uitleg gegeven 
over de unieke plafond-
schilderingen, die daar nog 
niet zo lang geleden 
ontdekt zijn.

Op zondagmiddag vond 
nog een meditatieve 
wandeling plaats waarbij de 
deelnemers gesprekken 
konden voeren n.a.v. 
diverse gevelstenen, die 
gepasseerd werden en het 
thema van dit jaar. Het 
weekend werd afgesloten 
met een korte vesper.   7

Edith Garms-Oppedijk

door Henk Koning

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

Op  9 juli is er een bijzondere tentoonstelling over de Dode Zeerollen 

geopend in het Drents Museum. Een van de belangrijkste archeologi-

sche ontdekkingen van de 20e eeuw. De tentoonstelling duurt tot en 

met 5 januari 2014. Naar aanleiding van deze unieke tentoonstelling 

(zie http://www.youtube.com/watch?v=B9Q4eDwZ4Ok) heeft 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 

wetenschappers verzorgd. De eerstvolgende  is die van dr. Mart de 

Groot, astronoom en voormalig directeur sterrenwacht in Amargh en 

emerituspredikant Noord Ierse Missie, op 7 november in Assen.                     

Kom deelnemen aan deze interessante voordracht. 

Toegang: Vrij (vrijwillige bijdragen en donaties zijn van harte 

welkom). Locatie:  Assen: Zuidhaege 2                                                                                           

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.

Voor verder info zie 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.
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Nieuws uit de Wereldkerk

Op 11 september werd in 
tegenwoordigheid van 
talrijke officiële gasten het 
Desert Flower Center 
geopend. De belangrijkste 
gast was Waris Dirie, een 
Somalische vrouw die ooit 
zelf FGM onderging. Zij 
werd succesvol in de inter-
nationale modewereld en is 
al vele jaren een bekende 
activiste in de strijd tegen 
dit barbaarse gebruik.  Haar 
boek Desert Flower, waar-
naar de nieuwe kliniek is 
genoemd, werd in 2007 
verfilmd.
De dag nadat de kliniek 
werd geopend werden al de 
eerste reconstructieve 
operaties verricht waarbij 
twee vrouwen van respec-
tievelijk 19 en 34 jaar 
werden geholpen. De 
aanpak in het nieuwe 

desert flower

In actie tegen vrouwenbesnijdenis
het advent Ziekenhuis waldfriede in berlijn biedt sinds kort onderdak aan een kliniek waarin vrouwen die 

het slachtoffer zijn geworden van fgm kunnen worden behandeld. fgm staat voor female genital mutila-

tion, in het nederlands ook wel ‘vrouwenbesnijdenis’ genoemd. het is een cultureel/godsdienstig gebruik 

dat in zo’n 27 landen, voornamelijk in afrika wordt gepraktiseerd. door het wegsnijden van delen van het 

vrouwelijk geslachtsorgaan worden per dag naar schatting 8.000 vrouwen voor hun leven mismaakt.

centrum, waar men zo’n 
honderd vrouwen per jaar 
hoopt te behandelen, richt 
zich niet alleen op de licha-
melijke maar ook op de 
psychische en geestelijke 
aspecten. Naast vrouwen 
die in Duitsland wonen of 
verblijven zijn ook vrou-
wen uit Frankrijk welkom. 

In dat land bestaat inmid-
dels een wachtlijst van 
1.000 vrouwen.
Waldfriede is een algemeen 
ziekenhuis dat onderdeel is 
van het wereldwijde 
netwerk van gezondheids-
instellingen van de Advent-
kerk. Het bestaat sinds 1920 
en heeft 170 bedden.  7

la sierra university

Nieuw 
onderkomen 
voor business 
studies
la sierra university is de laat-

ste jaren nog wel eens negatief 

in het nieuws geweest, maar 

gelukkig is er ook regelmatig 

goed nieuws te melden.

Op 26 september werd de 
nieuwbouw van de Zapara 
Business School geopend.  
Het 16 miljoen dollar 
kostende gebouw werd 
voor een aanzienlijk deel 
gefinancierd door een gift 
van Tom en Violet Zapara. 
Beiden studeerden aan La 
Sierra, waar Violet haar 
graad behaalde in 1947 en 
haar man colleges volgde 
in 1950. Hun relatie dateert 
van het jaar dat beiden aan 
La Sierra studeerden. 
Na veel succes in het 
zakenleven verkochten zij 
hun bedrijf. Sindsdien 
steunen zij veel goede 
doelen. Het feit dat La 
Sierra een business oplei-
ding heeft waar ook grote 
aandacht wordt besteed 
aan de ethische kanten van 
het zakendoen wordt door 
Tom en Violet zeer op prijs 
gesteld en deed hen beslui-
ten het nieuwbouwproject 
fors te steunen.

Met zijn 400 studenten in 
een splinternieuw gebouw 
dat van alle faciliteiten is 
voorzien, is La Sierra nu de 
belangrijkste businessoplei-
ding binnen het adventis-
tisch onderwijsstelsel.  7
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door Reinder Bruinsma

Project voor blinde 
veteranen
Ongeveer 160.000 Amerikanen zijn blind geworden als 

gevolg van hun militaire dienst en bijna een miljoen hebben 

daarbij ernstig letsel opgelopen. 

De Christian Record Services for the Blind – een adventistische organisatie die 

sinds 1899 materialen produceert voor blinden en slechtzienden – heeft een 

project gelanceerd om alle blinde en gezichtsbeschadigde ex-militairen in de VS te 

voorzien van een kleine bibliotheek met artikelen en boeken die hen kunnen 

helpen bij een moeilijke fase in hun leven.  De CRSB heeft een apparaat ontwik-

keld dat, dank zij een aantal individuele donoren en subsidies van enkele organi-

saties, voor alle veteranen beschikbaar is.  Het zgn. InSights4Vets apparaat is een 

audiorecorder, die op zonne-energie werkt en waarop ruim 100 uur luisterwerk is 

vastgelegd.

‘De InSights4Vets is ‘geladen’ met inspirerende verhalen die mensen kunnen 

helpen als ze in moeilijke omstandigheden verkeren,’ zegt Larry Pitcher, de direc-

teur van CRSB. ‘Wij zien het als een voorrecht dat we dit kunnen aanbieden aan 

allen die na hun militaire dienst thuiskomen zonder hun gezichtsvermogen.’ 

duizenden dopende ouderlingen
in de inter-amerikaanse divisie spelen de ouderlingen van de ruim 15.000 

gemeenten een uiterst belangrijke rol. het totale aantal predikanten in deze 

regio bedraagt circa 3.200. dat is dus gemiddeld 1 predikant voor elke 5 

gemeenten. Zij worden echter bijgestaan door ongeveer 50.000 ouderlingen.

Om duidelijk te onderstrepen hoe 
belangrijk het werk van de ouderlin-
gen is besloot het bestuur van de divi-
sie om de periode van negen maan-
den, waarin evangelisatieacties door 
leken extra werden gepromoot, af te 
sluiten met een speciale toestemming 
aan de ouderlingen om de mensen 

die zij persoonlijk tot het geloof hebben gebracht te dopen. Volgens de 
rapportage uit diverse landen van Inter-Amerika doopten de ouderlin-
gen op de laatste sabbat van september in Panama, Costa Rica, Nicara-
gua en El Salvador zo’n 2.000 personen. In Cuba waren dat er zo’n 600. 
De aantallen uit andere landen zijn nog niet beschikbaar.
De Inter-Amerikaanse Divisie heeft meer dan 3,6 miljoen leden. De 
regio bestrijkt het Caribische gebied (met o.a. de Antillen), Mexico, 
Centraal-Amerika en de vijf noordelijkste landen van Zuid-Amerika 
(waaronder Suriname).  7

Grote steden en de 
Adventboodschap
de laatste keer dat de adventkerk een conferentie 

organiseerde over het bereiken van de bevolking in 

de grote wereldsteden met de adventboodschap 

was in 1910!

Nu er een initiatief gaande is om wereldwijd 
aandacht te geven aan de grote steden en er in 
2014/15 een aantal brede evangelisatie-initia-
teven op stapel staan in tenminste één metro-
pool in elke regio van de wereld, lag het voor 
de hand om de topleiders van de kerk bijeen te 
roepen voor overleg over dit onderwerp. Een 
vijf dagen durende conferentie, voorafgaande 
aan de najaarsvergaderingen van de wereld-
kerk, begon op vrijdag 29 september in het 
kerkelijk kantoor in Silver Spring (MD, VS).
Dr. Ng, de algemeen secretaris van de kerk, 
hield de openingstoespraak. Hij gaf aan dat 
adventisten dikwijls een haat-liefde verhou-
ding hebben gehad met de grote steden. Het 
wordt hoog tijd, zei hij, dat er een aanpak 
wordt ontwikkeld waarin alle facetten tot hun 
recht komen. Ng benadrukte vooral het belang 
van kleinschalige projecten, waaronder het 
werken met kleine groepen, kerkplantingen en 
het creëren van zgn. centers of influence.
In zijn preek op sabbat 30 september hield 
voorzitter Ted Wilson de leiders voor dat het 
hoog tijd is om ernst te maken met het berei-
ken van de tientallen miljoenen in de grote 
steden. Zijn toespraak kon overal via het 
kerkelijke televisiekanaal Hope Channel 
worden gezien en gehoord.
Er werd gewerkt aan een document dat koers-
bepalend moet zijn voor de komende periode. 
Het document dat aan het einde van de confe-
rentie nog niet geheel gereed was, werd aan 
het voltallig bestuur van de kerk voorgelegd 
tijdens de najaarsvergaderingen van de kerk 
die vanaf 11 oktober werden gehouden. Ds. 
Wim Altink vertegenwoordigde de Neder-
landse Adventkerk bij deze vergaderingen.

Voor de tekst van de preek van ds. T.N.C. Wilson, zie: 

http://www.adventistreview.org/article/6678/archives/

issue-2013-1527/it-s-time
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Extra Nieuws

Gezinnenkamp
in het weekend van 6 september organiseerde het gezinspastoraat 

voor de tweede maal dit  jaar een gezinnenkamp. ook deze keer 

kwam een aantal gezinnen uit verschillende gemeenten bij elkaar om 

in eigen tent of caravan het weekend met elkaar door te brengen op 

het landgoed van oud Zandbergen. 

bladmuziek, zodat ze thuis 
kunnen oefenen.
Op zondagmiddag 24 novem-
ber zal het Vrienden-van-
Vredenoord-Festival plaatsvin-
den. Hiervoor zoeken wij jong 
muzikaal talent. Vind je het 
leuk om op te treden met je 
muziekinstrument of met 
zang, dan kun je je opgeven 
bij Mary Daniëls (e-mail: 
kamphuis.mary@gmail.com, 
tel: 06-21987709).

3  Mary Kamphuis

voor de  bewoners van 
woonzorgcentrum Vreden-
oord. Op deze manier 
bezorgen de kinderen de 
bewoners een gezellige 
muzikale middag en ook 
doen ze daarbij podiumer-
varing op (niet onbelang-
rijk als ze actief ingezet 
gaan worden in hun 
adventgemeente). Ook 
wordt een orkest gevormd 
waaraan de kinderen 
mogen meedoen. De kinde-
ren krijgen van te voren de 

van-Vredenoord-Festival 
waaraan kinderen uit 
adventgemeenten in 
Nederland aan meedoen. 
Met veel plezier tonen 
kinderen hun muzikale 
talenten door op te treden 

Eén van die mogelijkheden 
was het organiseren van 
een muzikale middag voor 
de bewoners van Vreden-
oord. Inmiddels is dit uitge-
groeid tot het jaarlijks 
terugkerende Vrienden-

Oudere en jongere echtpa-
ren, gezinnen met grote of 
kleinere kinderen: Iedereen 
was welkom op het gezin-
nenkamp. De sfeer was ook 
deze keer erg goed. Jong en 
oud ontmoetten elkaar in 
een ongedwongen en 
ontspannen omgeving. Het 

was een mooi weerzien van 
oude bekenden en vrienden. 
Nieuwe vrienden werden 
ontmoet en er ontstonden  
mooie en inspirerende 
gesprekken De kinderen 
vonden elkaar tijdens het 
spelen in het bos en bij de 
vleermuizenberg. Ze deden 

door Henk Koning

mee met de speurtocht en 
roosterden ’s avonds 
marshmellows bij het 
kampvuur. 
Op sabbatochtend was er 
gelegenheid om naar de 
dienst in de Kapel te gaan. 
Aansluitend was er koffie 
met lekkers op het 
kampeerterrein. Ook 
dagjesmensen bezochten 
het gezinnenkamp en 
genoten van de gezellig-
heid. De sabbatsluiting 
vond plaats rondom het 
kampvuur met samenzang, 
bijbeltekst en bemoedi-
gende woorden. 
Zelfs het weer werkte mee 

en heeft het slechts in de 
vroege zondagochtend 
flink geregend. De rest van 
het weekend bleef de zon 
boven het landgoed schij-
nen. 
Iedereen die over een 
kampeermiddel kan 
beschikken en het leuk 
vindt om samen met mede-
gelovigen het weekend 
door te brengen is van 
harte welkom op het gezin-
nenkamp. In 2014 zal dit 
opnieuw worden georgani-
seerd in het weekend van 
27 – 29 juni. 

3  Sonja Gelderblom

Jong muzikaal talent gezocht 
voor het VVV-Festival 2013
negen jaar geleden rees bij de kindersabbatschoolleiding van 

gouda de vraag: hoe maken we onze kinderen bewust van het feit 

dat ze iets kunnen betekenen voor hun medemens? 
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TamTam Extra

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.

door Tom de Bruin

De maatschappij wordt 
steeds digitaler. Het is heel 
normaal om altijd en overal 
met je smartphone of je 
tablet 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, trans-
parant en actueel te zijn. Hoe 
belangrijk Advent als commu-
nicatiekanaal 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 
optimalisatie 
van de site om 
snel en 
eenvoudig met 
u te kunnen 
communice-
ren over actu-
ele 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 
achtergronden. 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 
kwartaalnummers van 
Advent, in elk kwartaal één. 

toekomstproof

Rond de maand mei evalueren 
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 toekomstproof is 
in haar communicatie.  7

“ WE BOUWEN AAN 
EEN KERK DIE 
toekomstproof IS 
IN HAAR COMMU-
NICATIE”
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Cardioloog met 
hart op juiste plaats

kritisch, 
maar 

betrokken
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door Geert Hendriks en Henk Koning

3   bert brinkman is 66 jaar geleden geboren in amsterdam en opgegroeid in suriname. na zijn studie medicijnen in 
leiden en paramaribo is hij werkzaam geweest in het binnenland van suriname en in het adventziekenhuis op curaçao.
na terugkeer naar nederland volgde specialisatie in de cardiologie in het antoniusziekenhuis in nieuwegein. daarna is hij 
tot aan zijn pensionering werkzaam geweest als cardioloog in het hofpoort ziekenhuis in Woerden. bert is getrouwd met 
Joke brinkman, ze hebben twee volwassen kinderen. Ze wonen in kamerik en zijn lid van de adventgemeente amersfoort. 
bert is ouderling in deze gemeente. Zijn hobby’s zijn lezen, wandelen, schilderen en zich als amateur verdiepen in gods-
dienstige/theologische onderwerpen.

gezin met internationale ervaringen
Bert vertelt dat hij opgroeit in Suriname, waar zijn ouders werk-

zaam zijn voor de Surinaamse Adventzending. Zijn vader is daar 

voorzitter. Zijn moeder fungeert als zijn rechterhand en is o.a. 

penningmeester van de Surinaamse Adventzending. De Suri-

naamse kerkfamilie was toen een kleine en overzichtelijke 

gemeenschap met een duidelijk kader. Bert kijkt er met veel 

genoegen op terug. 

Gevraagd over zijn opvoeding en thuissituatie beschrijft Bert zijn 

vader, ds. Jan Brinkman, als ‘een adventist van het heel oude stem-

pel. Dogmatisch zeker van zijn zaak, kende hij geen twijfels in zijn 

geloof. Hij zag een grote samenhang in de Bijbel.’ Deze opvatting 

krijgt Bert mee en die heeft heel lang een grote rol gespeeld in 

zijn geloofsleven.

n het vroege voorjaar ontmoeten Geert Hendriks 

(ADRA-directeur) en Henk Koning Bert Brinkman in de 

Raadzaal van het hoofdgebouw van Oud Zandbergen 

in Huis ter Heide. Geert en Henk zijn op het Landelijk 

kantoor vanwege een schrijfcursus waarin interviewen 

centraal staat. De koffie en thee staan klaar en er 

lijken geen barrières te zijn voor een plezierig en openhar-

tig gesprek.

geen adventdominee maar adventarts
Veel adventgelovigen kennen Bert 

als cardioloog (inmiddels emeri-

tus) en als één van de ouderlingen 

uit Amersfoort. Hij omschrijft zich-

zelf in relatie tot de kerk als ‘rand-

kerkelijk, betrokken en kritisch’. Hij 

wil graag die ‘betrokkenheid’ 

accentueren. 

We zijn ook benieuwd hoe zijn 

medische carrière is ontstaan. 

Bert, die enig kind is van het predi-

kantenechtpaar Jan en Fenna 

Brinkman, heeft al vroeg vastge-

steld dat hij ‘zeker geen dominee 

wil worden’. Hij wil wel iets voor de 

kerk betekenen, maar dan als arts. 

Hij gaat dus medicijnen studeren. 

Na zijn studie gaat hij, na een korte 

periode in het binnenland van Suri-

name gewoond te hebben, werken in 

het Adventziekenhuis op Curaçao. Dit 

ziekenhuis met ca 40 bedden bestaat 

nog steeds (het kent de afdelingen: 

kraam, chirurgie, oncologie en intern). 

Het werk in het Adventziekenhuis heeft 

naar de mening van Bert niet veel meer 

met zendingswerk te maken. Vanwege familieomstandig-

heden besluit het gezin naar Nederland terug te gaan. Na 

enige omzwervingen volgt specialisatie in de cardiologie.

I

“ in gods koninkriJk is er 
geen plaats voor 
DOGMATISME, MAAR WEL 
VOOR EEN met Zorg en 
humaan omgaan met 
elkaar”

“ in gods koninkriJk is er 
geen plaats voor
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kerk van de toekomst
De toch meest in het oog vallende hobby van Bert is zijn liefde 

voor theologie. Wat hem daarin boeit is vooral het zoeken naar 

achtergronden. Hoe is een theologisch concept of dogma 

ontstaan? Een bekende protestantse theoloog aan de Vrije 

Universiteit in Amsterdam nodigde hem ooit uit om bij hem te 

komen werken. Maar Bert heeft niet de behoefte hier tech-

nisch in te duiken, maar hij wil wel meer begrijpen.

Waar hoop je dat de kerk over tien jaar is? ‘Ik weet niet of het 

gebeurt, maar ik hoop op meer pluriformiteit. Ruimte voor 

andere ideeën.’ Hij verwijst naar een recent gesprek met zijn 

kerkgaande overbuurman. ‘Vroeger zou ik gelijk naar de waar-

heid van de sabbat zijn gegaan. Nu is het meer van hoe kunnen 

we iets voor elkaar betekenen. Minder de ander overtuigen.’ 

‘De christelijke kerk wordt steeds kleiner. En waar groei is, kan 

de vraag gesteld worden of het groei is of een verschuiving 

van kerkleden? Moet je uitzijn op groei? Voor mij is geloof mijn 

rol in de gemeenschap. Het helpen, praten, denken en het 

geven en ontvangen van input.

Voor mij is het een zoekend geloof. God is voor mij niet per se 

sturend maar wel de Bron waaruit ik inspiratie put. Het blijft 

belangrijk te kiezen tussen goed en kwaad. Daar is geen 

dogmatiek voor nodig, maar wel Jezus Christus. Hij is mijn drij-

vende kracht, mijn bron. Daarover zouden we met elkaar om 

de tafel moeten gaan zitten.’

 We danken Bert voor dit openhartige gesprek.  7

ontwikkeling in kerk en geloof
Op onze vraag welke ontwikkelingen in de kerk Bert dankbaar 

stemmen en waar hij zorgen om heeft, komt een duidelijk en 

genuanceerd antwoord. Bert is dankbaar voor zijn kerkelijke 

achtergrond. Je hoorde ergens bij. 

Langzamerhand is de band met de wereldkerk waar twijfel over 

geloofszaken als ongeloof werd ervaren afgenomen. Daarvoor in 

de plaats is meer de verbondenheid met de plaatselijke kerkge-

meenschap gekomen. 

Hij heeft zelf de afgelopen jaren veel over theologische zaken 

nagedacht en gelezen. Over het ontstaan van de Bijbel, over het 

auteurschap van Mozes van de tora, de goddelijkheid van Chris-

tus e.d. Soms zijn dit soort onderwerpen bespreekbaar in een 

lokale gemeente, vaak is daar geen ruimte voor. Die ruimte heeft 

hij wel ervaren in De Herberg (Amersfoort). Voor kerkleden die 

worstelen met bepaalde geloofszaken is dit een goede plek om 

met geloofsgenoten hierover na te denken en van gedachten te 

wisselen. Anders zouden mensen makkelijk kunnen afhaken. ‘Mij 

heeft het geholpen in mijn ontwikkeling en mijn kennis verdiept. 

De Bijbel heeft een ontstaansgeschiedenis en kent zoveel nuan-

ces.’

Bert betreurt het dat, bijvoorbeeld, het door de wereldkerk gebo-

den sabbatschoolmateriaal die ruimte niet of nauwelijks biedt. Hij 

vindt het dan ook verwijtbaar dat de kerk de nuances in de theolo-

gie niet altijd bespreekbaar heeft gemaakt. Hij blijft die ruimte 

overigens wel zoeken in zijn thuisgemeente Amersfoort.

Bert begrijpt dat theologie niet alles oplost en ook dat niet ieder-

een daaraan zoveel behoefte heeft. Het gaat er ook bij hem vooral 

om dat we loyaal zijn naar elkaar in de geloofsgemeenschap die 

God ons heeft gegeven en dat we samen op weg blijven naar zijn 

Koninkrijk. Daar is geen plaats voor dogmatisme, maar wel voor 

een met zorg en humaan omgaan met elkaar, in de kerk en daar-

buiten.

theologiseren, wandelen en schilderen
Duidelijk is dat Bert een grote interesse heeft in theologie. Een 

andere hobby is wandelen. Als cardioloog onderschrijft hij natuur-

lijk het belang van lichaamsbeweging. Onze vraag is of er een rela-

tie tussen zijn medische kennis en deze hobby bestaat? Ja, al is dat 

geleidelijk gegroeid. ‘Ik ben niet sportminded opgevoed, maar 

rond mijn veertigste, toen mijn leeftijd dichter bij die van mijn 

pa tiënten kwam, ben ik gaan hardlopen. Door blessures is het 

hardlopen verschoven naar het wandelen. Ik wandel het liefst 

alleen of met een of twee mensen. Ik geniet dan van de omgeving 

en het biedt gelegenheid om na te denken. We hebben een mooi 

plekje in de bossen van Lunteren, waar we graag komen.’

Daarnaast mag Bert graag schilderen. Hoe is dat ontstaan? ‘Na het 

overlijden van mijn vader vond ik een schilderijtje gemaakt door 

mijn moeder met daarop twee paarden. Toen dacht ik: Dat ga ik 

ook eens proberen. Dat werd een proces van kijken en doen. Ik 

schilder voornamelijk figuratief.’

“ voor miJ is geloof 
miJn rol in de 
gemeenschap. het 
helpen, praten, 
denken en het geven 
EN ONTVANGEN VAN 
INPUT, een Zoekend 
geloof”

“ voor miJ is geloof 
miJn rol in de 
gemeenschap. het 
helpen, praten, 
denken en het geven
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Namen in de Bijbel

Joab
Joab is een invloedrijk 

man ten tijde van het 

koningschap van 

david. we komen hem 

een aantal keren 

tegen in de boeken 

2 samuel, 1 koningen 

en 1 kronieken. hij is 

een trouwe volgeling 

van david en aanvoer-

der van het leger. Joab 

is ook familie van 

david, hij is de zoon 

van seruja, een zuster 

van david.

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?

killer en verzoener
Joab is degene die Jeruzalem inneemt 
voor David. Hij voert een aantal succes-
volle krijgstochten uit en zorgt er daar-
mee voor dat het rijk van David zich 
naar het noorden toe kan uitbreiden. 
Joab is voor David wat Abner voor Saul 
was, een trouwe volgeling en een goed 
krijgsman. Helaas is er ook een persoon-
lijke vete tussen Joab en Abner. Abner 
had Asaël gedood, de broer van Joab. 
Wanneer David een vredesverdrag sluit 
met de aanhangers van Saul, lokt Joab 
Abner in de val in het hoofdkwartier 
van David en doodt hem. 
Als David grote problemen krijgt met 
zijn opstandige zoon Absalom, is het 
Joab die de verzoening tussen de beide 
heren tot stand brengt. Dit was na de 
moord op Amnon, door Absalom, 
omdat deze zijn zuster Tamar had 
verkracht.
De problemen met Absalom zijn echter 
nog lang niet voorbij. Hij doet een 
greep naar de macht en lijkt hierin 
succesvol te zijn. David moet vluchten 
met zijn gevolg. Opnieuw is het Joab 

die aan de zijde van David strijdt en er alles aan 
doet om zijn koning op de troon te houden. 
Tegen de wens van David in dat zijn zoon 
gespaard moet worden, doodt Joab de jongeman 
als hij hulpeloos met zijn lange haar in een boom 
blijft hangen. Later dood hij ook de neef van 
David, Amasa, die zich tijdens de opstand bij 
Absalom had aangesloten en als zijn legeraan-
voerder dienst had gedaan. Als Joab Amasa 
ontmoet, nadert hij hem vriendelijk. Bij de broe-
derlijke omhelzing grijpt hij Amasa echter bij zijn 
baard en doodt hem met zijn zwaard. 
Aan het einde van Davids leven kiest Joab voor 
Adonia als opvolger van David. Dat pakt echter 
verkeerd uit, want David benoemt zijn zoon 
Salomo tot zijn opvolger. Joab beseft al snel dat 
hij verkeerd gekozen heeft en als Adonia gedood 
wordt op bevel van Salomo weet hij dat zijn 
einde nadert. Joab vlucht het heiligdom binnen 
en klampt zich vast aan het altaar. Het zal hem 
niet helpen want op bevel van Salomo wordt hij 
ter plekke gedood. 

reflectie
Zo komt er een einde aan het leven van een 
opvallende krijgsheer. Joab was waarschijnlijk 
een harde man, zeker een deskundig krijgsheer, 
koelbloedig tot op het bot en niet erg vergevings-
gezind. David had een moedige en trouwe leger-
aanvoerder in deze man, maar doordat hij ook 
nog weleens naar eigen inzicht handelde, waren 
zijn daden lang niet altijd in overeenstemming 
met de wil van de koning. Er zijn momenten 
geweest dat dit voor problemen zorgde. Toch zal 
Joab te boek blijven staan als de krijgsheer die 
David groot gemaakt heeft en die heeft geholpen 
om de grenzen van Israël te bewaken en zelfs uit 
te breiden.  7

Bron: Peter Calvocoressi, Wie is wie in de Bijbel, 
Nijkerk: Callenbach, 1995, blz. 114 - 115
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Kids, scouts en jongeren door Carlos Rivero

Het was de moeite waard – 
om de glanzende ogen te 
zien van de kinderen die, 
zes jaar oud, voor het eerst 
op kamp gingen; om de 
blijdschap te zien van de 
Explo’s die door heuvels, 
vlaktes en rivieren 
trokken, te voet, 
op de fiets of 
op een vlot 
(kamp 
Défis – 
Itiné-

tussen 9 en 10 uur hun bed 
uitkwamen (kamp 
Ontspanning); de tevreden-
heid van de deelnemers aan 
de meer ‘traditionele’ 
kampen, want ook zij 
werden niet teleurgesteld. 
En wat valt er nog toe te 
voegen aan de voldoening 
die de deelnemers aan de 
‘cursus kaartlezen’ ervoeren 
toen zij uiteindelijk de 
eindstreep passeerden 
zonder (veel) te zijn 
verdwaald!
De kampen zijn voorbij. 
Wat ons rest zijn de vele 
herinneringen en het 
verlangen naar meer. Er 

rant), en niet te vergeten 
het traject dat al kartend 
werd afgelegd! De welda-
dige luiheid van de Advent-
jeugd die pas 

waren momenten van 
enorme vermoeidheid en de 
slappe lach. Er waren 
achtergelaten kledingstuk-
ken en ‘bedrijfsongevallen’, 
dromen van eten en dingen 
waar we onze vraagtekens 
bij hadden. Er was de wens 
iedereen volgend jaar weer 
terug te zien en nieuwe 
jongeren te begroeten; de 
wens dezelfde leidinggeven-
den weer terug te zien en 
andere leidinggevenden 
(opnieuw) te kunnen 
verwelkomen. 
Juli, een maand in het teken 
van AdventJeugd, waarbij 
iedereen wordt uitgedaagd 
om in zichzelf en in ande-

ren te investeren. Het 
was zoals een ideale 

zomermaand 
zou moeten 

zijn.  7

dromen van een ideale 
zomermaand
het was de zomer van het cijfer 6 voor het departement advent-

Jeugd. Zes – het aantal animatieteams en/of leidinggevenden (een 

recordaantal voor belgië!) die ‘ja’ zeiden op de vraag of zij de 

leiding op zich wilden nemen van een van de kampen die voor de 

adventJeugd werden georganiseerd. Zes – voor jongeren vanaf zes 

jaar. Zes – voor de zes verschillende soorten kampen die er 

werden georganiseerd. Zes – voor het aantal uren slaap per nacht 

dat menig leidinggevende graag had willen slapen. Zes verschil-

lende kampen met slechts één gemeenschappelijke conclusie: het 

was absoluut de moeite waard!

Het huidige exemplaar is het eerste boekje in een nieuwe 

serie Adventistische Perspectieven. In deze serie zoeken 

adventistische theologen naar nieuwe antwoorden. Het geluid 

dat u hoort in deze serie is soms verrassend, soms vernieuwend, 

soms anders. Theologen die al jarenlang hebben lesgegeven 

aan onze universiteiten hebben in hun ontwikkelingen

nieuwe dingen gevonden die zij graag met de 

Adventkerk in het breed willen delen.

In dit boek neemt de schrijver ons mee 

op een zoektocht naar Gods 

woonplaats. Waar woont God? 

Deze tocht voert ons door de 

gehele Bijbel heen. Verrecchia leidt 

ons echter niet over al lang platgetreden 

paden, maar langs verrassende routes met 

interessante doorkijkjes en vaak totaal onverwachte 

vergezichten. De God van de Bijbel blijkt een God te zijn 

die van verhuizen houdt. Zo lang hij maar te midden van zijn 

mensen kan wonen is hij tevreden. Dan is het hem verder om 

het even of dat in een tuin, bij een altaar, in een tent, in een 

tempel, of in een woonhuis is. De grote vraag is uiteindelijk of 

wij graag willen dat hij bij ons woont! Zo ja, dan staat God 

klaar om zijn intrek te nemen.

Waar
woont God?

Een zoektocht langs altaren,

tenten, tempels en

andere plaatsen van

aanbidding

KERKGENOOTSCHAP DER 
ZEVENDE-DAGS

ADVENTISTEN

Waar 
woont God?

Een zoektocht langs altaren,

tenten, tempels en 

andere plaatsen van

aanbidding

Jean Claude Verrecchia

W
aar w
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Tam Tam

Nieuwe boeken 
de afdeling publicaties van het landelijk kantoor zal medio 

november twee nieuwe publicaties uitgeven. 

ongelooflijk!

Het eerste is een nieuw boek van ds. Rudy Dingjan, 
Ongelooflijk! (490 pagina’s, gebonden met leeslint). In 
korte hoofdstukjes van twee pagina’s neemt het boek 
ons mee op reis van Genesis tot en met Openbaring, 
om te ontdekken wie God nu eigenlijk is en waar hij 
voor staat. De conclusie is 
de titel van dit boek gewor-
den: Ongelooflijk! God 
blijkt beter te zijn dan in 
onze stoutste dromen. De 
adventboodschap blijkt 
daarbij cruciale bijdragen 
te leveren aan de bijbelse 
bewering dat God niet 
alleen liefde heeft, maar 
vooral ook is. Geschikt 
als weggeefboek om God 
en het adventisme 
toegankelijk te maken.

waar woont god?

Het tweede boek is van 
Jean-Claude Verrecchia, docent aan 
Newbold College, met de titel Waar woont God? Het 
heiligdom heeft in de adventistische theologie een 
bijzondere plaats en binnen de protestantse theologie 
zelfs een unieke plaats. Er is veel controverse geweest in 
de historie van de Adventkerk over de precieze interpre-
tatie van het heilig- dom. Vragen als, ‘hoe letter-

lijk is het heiligdom in de 
hemel?’ of ‘waar bevindt 
dit heiligdom zich precies?’ 
hielden veel gelovigen 
bezig. Het bleek niet zo 
eenvoudig om daar 
antwoorden op te formu-
leren die aansloten bij de 
geloofsbeleving van de 
gelovigen.

Beide boeken kosten 12.95 
euro en zijn te bestellen via 
de webwinkel van het 
Landelijk Kantoor www.
adventist.nl webwinkel.

onze kerkleiders in den haag (1940-45)

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 kerk-

leiders in de tweede wereldoorlog. 

Ter inleiding schrijft Van Rijn: “De Nade-
rende Wereldoorlog” is de titel van een 

boekje van Joseph Wintzen uit 1926. 
Een Duitser met een Nederlandse voor-
geschiedenis. Hij schrijft op bladzijde 40: 
‘Wij verwachten in Palestina in de omge-
ving van Jeruzalem de eindbeslissing van 
de laatste en snel naderende eindoorlog.’ 
Mannen met een oosterse uitstraling berei-
den 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 definitief 
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 Confe-

rentie in de VS wil het Nederlandse 
Veld onder haar hoede nemen. Dat 
betekent loskoppeling van de Duitse 
Divisie. Dit met het oog op de ‘Nade-
rende Wereldoorlog’. Het hoofdbe-
stuur kiest voor loskoppeling. Dit 
wordt echter niet door onze Duitse 
leiding in Berlijn geaccepteerd.
Bij nader inzien een goede zaak. 
Wintzen weet wat tijdens de bezet-
ting wel en niet kan. Toch brengen 

sommige besluiten Nederlandse werkers in gewetensnood.
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

ON
LIJK!

GELOOF
Rudy Dingjan

Het fascinerende verhaal van een verrassende God

Het huidige exemplaar is het eerste boekje in een nieuwe 

serie Adventistische Perspectieven. In deze serie zoeken 

adventistische theologen naar nieuwe antwoorden. Het geluid 

dat u hoort in deze serie is soms verrassend, soms vernieuwend, 

soms anders. Theologen die al jarenlang hebben lesgegeven 

aan onze universiteiten hebben in hun ontwikkelingen

nieuwe dingen gevonden die zij graag met de 

Adventkerk in het breed willen delen.

In dit boek neemt de schrijver ons mee 

op een zoektocht naar Gods 

woonplaats. Waar woont God? 

Deze tocht voert ons door de 

gehele Bijbel heen. Verrecchia leidt 

ons echter niet over al lang platgetreden 

paden, maar langs verrassende routes met 

interessante doorkijkjes en vaak totaal onverwachte 

vergezichten. De God van de Bijbel blijkt een God te zijn 

die van verhuizen houdt. Zo lang hij maar te midden van zijn 

mensen kan wonen is hij tevreden. Dan is het hem verder om 

het even of dat in een tuin, bij een altaar, in een tent, in een 

tempel, of in een woonhuis is. De grote vraag is uiteindelijk of 

wij graag willen dat hij bij ons woont! Zo ja, dan staat God 

klaar om zijn intrek te nemen.

Waar
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Een zoektocht langs altaren,

tenten, tempels en

andere plaatsen van

aanbidding
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Welkom in onze kerk

Gemeente lelystad
lita tjandra

esther gassenaar

Het wonder van de ommekeer in iemands leven is nog 
waar te nemen in mensen die Jezus Christus vinden als 
hun Verlosser. De gemeente Lelystad vierde feest op 
1 juni. De gemeente was immers getuige van de genade 
van God in het leven van twee zusters die verlangden 
naar de doop. Er is niets mooiers dan de woorden ‘Ja, ik 
geloof’ te horen en mensen te zien toetreden tot de 
geloofsgemeenschap van Jezus Christus die ons aller 
Redder is.
Ieder mens is op zoek naar vrede, liefde en levensgeluk. 
Ook Lita en Esther hebben zo 
hun levensverhalen. Het 
ontroerende van die verhalen 
is dat ze sprekend lijken op 
ons eigen verhaal. Wie zich 
omarmd weet door God zal de 
medemens omarmen die God 
toevertrouwt aan de 
gemeente.
De doophandeling werd 
verricht door ds. Henk van der 
Kamp. Het was de gemeente 
die dankbaarheid uitstraalde, 
liederen zong en Lita en Esther 
verwelkomde met bloemen en 
bemoedigende woorden.  7

Gemeente rotterdam-
noord en spijkenisse

mirjosa de sanders (26)

albert hofblij  (61)

fulgencio reed  (26)

Jackeline van dijk (22)

guido leupegem (34)

brayson tromp (17)

Op sabbat 5 oktober vierden de gemeenten 
Rotterdam-Noord en Spijkenisse een gezamenlijk 
doopfeest. Voor de gemeente de gemeente Rotter-
dam-Noord beloofden Mirjosa, Albert en Fulgen-
cio trouw aan de Heer, terwijl voor Spijkenisse 
Jackeline, Guido en Brayson hetzelfde deden. In 
een overvolle kerk hield ds. Stennett Ross de 
overdenking: ‘Wat is de betekenis van de doop? 
Hij belichtte de periode van vóór de doop, het 
moment van de doop en het verloop na de doop.
De opgewekte samenzang en mooie speciale 
nummers zorgden voor een bijzondere sfeer. De 
doophandeling werd verricht door ds. Dwight 
van Ommeren voor de gemeente Rotterdam 
Noord en ds. Stennett Ross voor de gemeente 
Spijkenisse.  7
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3  vervolg op pag 26.

geestelijk, lichamelijk en emotioneel sterk. Eveneens 
was haar geloof in God, Jezus Christus en het 
eeuwige leven onwankelbaar. Zij lééfde haar geloof 
en was zodoende een voorbeeld voor velen. De laat-
ste jaren van haar leven wist zij dat zij ernstig ziek 
was. Niettemin kon zij, naast haar intense verdriet 
haar zoon Edney (8), haar man Edison en dierbaren 
achter te moeten laten, genieten van alle mooie 
dingen in het leven. Haar hart stond open voor de 
belevenissen en zorgen van anderen. Op 11 februari 
2012 is zij gedoopt en lid geworden van de Advent-
kerk te Arnhem. Zij deed actief mee aan allerlei acti-

viteiten, de bijeenkomsten 
van de Spaanse groep, het 
Kids in Discipleship 
programma en eveneens 
minder populaire werk-
groepen als het schoon-
maakteam van de kerk, 
schuwde zij niet. Tijdens 
de afscheidsdienst stond 
zr. Elise Happé-Heikoop 
stil bij haar leven in het 
kader van de geloofshel-
den uit Hebreeën 11. Paula 
zag het aardse leven als 

een pelgrimage. Zij is nooit meer teruggekeerd naar 
haar vaderland. Zij zag uit naar een beter en hemels 
vaderland. Het koor AdVocals zong daar over Oh! 
What a time.   7

Gemeente ranst 
Joske hodister (78)

Leo en Joske Hodister waren zowel in hun woon-
plaats Brasschaat als in de adventgemeenten van 
Antwerpen en later Ranst een graag gezien echtpaar. 
Hij werd een goed  en betrouwbaar verzekeraar. Zij 
een fijne en bijna alles kunnende huisvrouw. Hun 
huwelijk werd gezegend door de geboorte van  twee 
dochters, Mireille en Nadia, en een zoon, Erwin. 
Omstreeks 1967 leerden zij het Evangelie kennen, 
onder andere via de familie Geeroms die vijf huizen 
verderop kwam wonen. Gezamenlijke bijbelstudie 
en een groeiende vriendschap leidden tenslotte tot 
de doop van Joske en Leo. Het leren kennen van 

Tot ziens

Gemeente assen

louise adriana blaset (bijna 94) 

weduwe van Jan Pieter van Ligten

Na een lang en goed leven, vol vertrouwen op God, is op 
22 augustus onze zuster overleden. Tijdens de afscheidsbij-
eenkomst sprak haar schoonzoon Bert over haar in warme 
woorden. Hij riep het beeld op van haar zoals het ons bij 
zal blijven. Haar warmte en liefde, haar zorg-
zaamheid en optimisme. Hij riep een ieder 
op deze goede eigenschappen mee te nemen 
en in haar/zijn eigen leven een plaats te 
geven.
Daarna sprak br. Jan Rokus Belder over de 
hoge ouderdom, de vervulling van een goed 
leven dat zich kenmerkte in de eigenschap-
pen die Bert zo treffend had verwoord. Hij 
verwees daarin terug naar Genesis 25:8, het 
einde van het leven van Abraham.
Samen met haar man en de vijf kinderen is 
het gezin in 1961 naar Holland gekomen. 
Daar werd een nieuw bestaan opgebouwd. 
Gezelligheid, eten, muziek en kerk stonden daarin 
(opnieuw) centraal. Er was altijd plaats voor iedereen. Elke 
sabbat kerk aan huis, ook al was er weinig ruimte, iedereen 
was welkom en het was mooi, goed samen.
Het goede leven wordt ons beloofd, niet alleen voor het 
leven hier, nu, maar zeker ook in alle volheid en schoon-
heid voor de toekomst, wanneer Jezus terugkomt. In 
Johannes 14:1-3 bevestigt Jezus zijn belofte aan ons. Hoe 
hij er voor zorgt dat wij straks in eeuwig geluk samen 
kunnen zijn.
Na deze bemoedigende woorden hebben we zr. van Ligten 
naar haar laatste rustplaats gebracht onder de blijde klan-
ken van vrolijke muziek. De gemeente Assen wenst de 
kinderen, (achter)kleinkinderen en verdere familie Gods 
zegen en kracht in het verwerken van hun verdriet.  7

Gemeente arnhem
paula gomes carvalho (38)

Op zondagochtend 11 augustus overleed onze lieve Paula.
Als jonge vrouw had zij de ambitie om verpleegkundige te 
worden. Zodoende kwam zij uit Angola naar Nederland. 
Zr. Paula Gomes was een mooie vrouw. Krachtig, als mens; 
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Op sabbat 15 juni werden

cheandra pietersen (13)  

andré rodekerken (56)

gedoopt op het getuigenis van 
hun geloof. André volgde 
daarmee de voetsporen van 
zijn overleden vrouw Elly, die 
in maart 2008 als ‘buurvrouw’ 
van X-preszo al de keuze 
maakte om zich te laten 
dopen. Cheandra is opgevoed 

binnen het adventistme en 
had al veel eerder besloten 
Christus te volgen. Die 
keuze maakte zij zichtbaar 
door de doop.

mari baruata (26)

steven almarza (22) 

esther drenthe (40)

Op sabbat 6 juli viel ds. 
Wim Altink in om samen 
met Steven Hazel, ouder-

GroeiSpurts

doopspurts
igreja adventista holanda
de portugeessprekende groep die vanuit de gemeente amster-

dam werkt, noemt zicht zelf igreja adventista holanda. Zij vierden 

afgelopen zomer twee doopfeesten.

land op vakantie en Janei 
wilde dolgraag dat haar 
familie bij haar doop 
aanwezig was. Dus werd op 
een zonnige woensdag-
avond op 17 juli het doop-
vont gevuld in de binnen-
tuin van de kerk in 
Amsterdam Zuid en werd 
zij door ds. Wim Wiersema 
tijdens een prachtige en 
emotionele doopdienst 
gedoopt. 
Janei, welkom terug, dat 
God je rijkelijk mag blijven 
zegenen! 

en leden uit de Portugees-
sprekende kerk van Brussel 
waren aanwezig. De zon 
verscheen, de zomer brak 
eindelijk aan en in het 
zwembad op locatie liet 
Matheus door middel van 
de doop door ds. Wim 
Wiersema zien Christus te 
willen volgen.

Het tweede feest volgde zes 
weken later, namelijk dat 
van 

Janei van gelderen-faria (32)

‘Leer een kind van jongs af 
aan de juiste weg, en het zal 
er niet van afwijken 
wanneer het oud geworden 
is’ (Spreuken 22:6). Janei 
heeft dit persoonlijk erva-
ren. Zij groeide op in de 
Adventkerk in Brazilië en 
was lang actief gemeente-
lid. Door omstandigheden 
groeide er een afstand 
tussen God en haar. Maar 
God gaf haar niet op. 
Haar adventistische familie 
in Brazilië bleef voor haar 
bidden.
Daarbij speelden de 
programma´s van Novo 
Tempo (Advent televisie/
radio/internet station) een 
grote rol in het verlangen 
van Janei om terug te keren 
naar God. Zij begon onze 
Portugeessprekende groep 
in Amsterdam te bezoeken, 
maar dit werd bemoeilijkt 

door de afstand en de sportac-
tiviteiten van haar kinderen 
op de sabbatochtend. Totdat 
Janei de knoop doorhakte en 
begreep dat ze niet voor 50% 
aan Gods kant kon staan. 
Gods Geest raakte haar en 
toen wist ze dat ze de beslis-
sing voor Christus moest 
maken. 
Door bijbelstudies met 
Suzanne Portela, de pastoraal 
werker van de Igreja Adven-
tista Holanda, werd Janei’s 
voornemen steeds sterker. 
Haar zussen waren in Neder-

Het eerste doopfeest vond 
plaats op 8 juni. De dope-
ling was 

matheus feitoza leite (18)

Het afgelopen jaar was 
Matheus Feitoza Leite 
getuige van de doopdien-
sten van familieleden. Zijn 
vader en zijn stiefmoeder 
werden op 1 september 
2012 gedoopt, zijn toekom-
stige vrouw, Natália Souza, 
op 8 december 2012. 
Goed voorbeeld doet goed 
volgen. Matheus kreeg een 
steeds hechtere relatie met 
God en besefte dat ook hij 
een beslissing moest 
nemen.
Tijdens het jaarlijkse bezin-
ningsweekend van de 
Portugeessprekende groep 
in Gees (Dr.), heeft Matheus 
aangetoond aan Gods kant 
te willen staan. Vrienden 

gemeente X-preszo

de opdracht van Jezus om mensen tot leerling van hem te maken 

(matteüs 28) heeft X-preszo zich als motto gesteld in de afgelopen 

jaren, maar rondom de zomerperiode mocht zij een grote zegen erva-

ren in drie doopdiensten in juni, juli en september!

24

Advent 07   2013



door Rudy Dingjan

plaats van iemand die al 
ruim 45 jaar in de Advent-
kerk komt. In 2005 was hij 
bij de oprichting van de 
toenmalige churchplant 
X-Preszo betrokken en is 
dat al die tijd gebleven. Het 
was dan ook een prachtig 
feest toen hij met het 
nieuws kwam dat hij zich 

op sabbat 28 september zou 
laten dopen samen met een 
goede bekende vanuit de 
kleine groep in Zevenhui-
zen. Samen werden Huib 
Visser en Gerard Driesen 
dan ook onder luid gejuich 
gedoopt door ds. Martin 
Altink tijdens een bijzon-
dere “Bible & Brunch-
dienst”.  7

ling van X-Preszo, het doop-
water in te gaan en daar Mari, 
haar partner Steven en Esther 
te dopen op het getuigenis van 
hun geloof! Het was een groot 
feest om dit nog vóór de 
zomervakantie te kunnen 
doen.

huib visser (69)

gerard driesen (48)

Ook na de zomervakantie 
bleef het doopbad niet leeg! 
Een bijzondere doop vond 

Mission to the Cities
De wereldkerk legt de komende jaren nadruk op het bereiken van de 

mensen die in steden wonen. Van 10 tot 20 oktober organiseerde de 

Trans-Europese Divisie daarom een ‘Mission to the Cities Field School of  

Evangelism’. Vanuit Nederland namen daar drie Haagse jongeren aan 

deel, Geneitha, Rijaldino, Pyrouska. Ze schrijven dat het een ‘intensieve, 

inspirerende en leerzame ervaring’ is geweest. 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 terugkomst. We 

hebben voldoende hulpmiddelen ontvangen om op verscheidene 

manieren te evangeliseren.’

Iedere dag werden er projecten bezocht, zoals de Sabbath Sofa, een 

ludieke manier om het concept van de sabbat bekendheid te geven. Op 

de donderdag stond hij op Carnaby Street en Dino sprong zelfs in om 

meisjes uit Nederland te woord te staan.  7

(D)open House bij Speranza 
Lelystad
na de vakantieperiode kon church plant speranza uit lelystad niet 

meer terecht in haar vaste buurtcentrum, want dat wordt gereno-

veerd. alle activiteiten van het centrum zijn tijdelijk verplaatst 

naar een leegstaande basisschool in de buurt, dus verhuisde 

speranza mee.

Op de eerste sabbatten van 
de maand viert Speranza 
‘Open House’. Dan komen 
mensen uit de buurt om 
17.00 uur mee-eten van een 
verrukkelijke door de 
Speranza-dames bereide 
maaltijd. Tot ieders blijd-
schap konden ook de 
eetgasten op 7 september 
de weg naar de school 
vinden.

Daaraan vooraf was er een 
doopdienst, omdat 

taina bijl-kong (31)

en stefan bijl (36)

openbaar hun ja tegen 
Jezus zeiden. Stefan en 
Tainia hadden twee weken 
daarvoor elkaar al het 
ja-woord gegeven.
Op 5 oktober herhaalde dit 
ritueel zich, zij het dat het 
doopvont nu niet op het 
schoolplein, maar in een 
klaslokaal stond opgesteld, 
zodat daarin

kedy laar (30)

en stefanie kong (13)

gedoopt konden worden. 
Ds. Rudy, de predikant/
coach van Speranza, 
verrichtte op beide sabbat-
ten de doophandelingen.
Later die sabbat was er weer 
Open House, waar vele 
mensen uit de buurt 
enthousiast reageerden op 
de mogelijkheid kerstdozen 
te adopteren voor kinderen 
in Montenegro. Bij de 
aansluitende film met een 
goede boodschap bleef en 
groot aantal mensen 
kijken.  7
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Tot ziens

Gods liefde heeft aan hun leven een zoveel rijkere 
dimensie gegeven. In de nieuw gevormde kerkgemeen-
schap van Brasschaat vertelde Joske vanuit haar hart en 
uit liefde voor de kinderen wat Jezus ook voor hen bete-
kende. Op de  nationale jeugdkampen was zij een van 
het geliefd vrouwelijk trio dat instond voor de steeds 
goed verzorgde en welkome maaltijden voor de ‘honge-
rige’ kinderen. Voor wie een lief woord en een knuffel, 
wanneer nodig, een echte stimulans vormden. Haar 
laatste 2 à 3 levensjaren verging het haar minder goed. 
Haar vertrouwen op de Heer bleef even sterk! Zij moest 
wel geleidelijk afstand doen van dingen waarin zij 
uitblonk. Zonder zich kwaad te maken. Parkinson en 
Alzheimer maakten het communiceren almaar moeilij-
ker. Maar zij bleef rustig en haar ogen spraken boekde-
len, tot kort voor haar inslapen. Leo, de kinderen, hun 
echtgenoten en de kleinkinderen bewaren fijne herin-
neringen. Zij, en wij met hen, kijken uit naar de dag 
van het grote weerzien bij de wederkomst van de Heer 
Jezus.  7

Gemeente brugge
gaby lijnkamp – warris  (91)

Gaby heeft een opleiding in verpleegkunde gevolgd en 
schakelde daarna over naar de academie voor beel-
dende kunst. Ze heeft bewezen uit goed hout gesneden 
te zijn en heeft diverse onderscheidingen ontvangen 
uit binnen- en buitenland. Zij groeide uit tot een gelau-
werde kunstschilder. In het begin van de Tweede 
Wereldoorlog – zij was toen 18 jaar - woonde zij met 
haar familie in Brugge. Haar vader was afwezig toen zij 
samen met haar moeder en grootmoeder naar het 
Franse Abbeville werd gedeporteerd. Een dramatische 
ervaring die haar nooit heeft losgelaten. Zij heeft er 
later een boek over geschreven. Zij huwde met Henk 
Lijnkamp, een Nederlands ingenieur met wie zij in 
verband met zijn werk naar Indonesië vertrok. Voor die 
tijd leerde zij in Nederland de Adventkerk kennen. Zij 
zijn na het huwelijk van hun dochters Evelyne en Gaby 
voor enkele jaren uitgeweken naar Spanje, om na de 
pensionering van Henk naar Brugge te komen. Na fijne 
en rustige jaren, met diverse tentoonstellingen, braken 
twee zware tijden aan. Evelyne werd ziek en overleed, 
één jaar later gebeurde dit ook met Henk. Gaby heeft 
het toen meer dan eens met ds. Vermeulen gehad over 
leven en dood. Het drama van de deportatie naar Abbe-
ville aan de Somme, de naoorlogse weeën die het met 
zich bracht en het kort opeenvolgend verlies van haar 

dochter en van haar man lieten sporen na. Haar 
passie voor het schilderen en haar zorg voor 
dieren hebben, samen met de vriendschap van 
geloofsgenoten en vrienden, haar overeind 
gehouden. Tot donderdag 12 september. Tot 
ziens, Gaby!  7

cooranbong, Australië

reintje knopper-hoen (86) 

Nadat gedurende een aantal jaren haar fysieke 
krachten en geestelijke vermogens gestaag 

verminderden is Reintje Knopper-Hoen 
op zondagmorgen 6 oktober (4 

uur plaatselijke tijd) overleden 
in het adventistisch verpleeg-

huis te Cooranbong (Austra-
lië). Reintje Knopper is 86 
jaar geworden.  Zij was de 
vrouw van Jan T. Knopper, 
een van de bekendste 
adventistische zendelin-
gen uit Nederland.
Reintje werd op 20 juli 
1927 in Leeuwarden gebo-

ren. Zij trouwde op 10 juni 
1953 met Jan Knopper, die 

toen zojuist zijn studie op Oud 
Zandbergen had voltooid. Zij 

steunde haar man in zijn lange kerkelijke carri-
ère.  De loopbaan van haar man speelde zich 
voor een groot deel af binnen het departement 
van lectuurverspreiding, eerst in Nederland, 
maar daarna elders in de wereld. Zij volgde haar 
man naar Kongo, en later naar Engeland en 
Australië. Na de pensionering van haar man 
volgde ook nog een periode in Rusland, waar 
haar man enige tijd de lectuurverspreiding coör-
dineerde. Toen hun definitieve pensioentijd 
aanbrak vestigden Jan en Reintje zich in Cooran-
bong,  een adventistisch centrum op zo’n 
honderd kilometer van Sydney (Australië).  
Een heel moeilijk moment in hun leven was de 
dood van hun zoon Peter in 1988, die eveneens 
werkzaam was als zendeling. Hij werd in Papua 
New Guinea op brute wijze vermoord.
Reintje is begraven op de adventistische begraaf-
plaats, niet ver van hun laatste woning en van 
het verzorgingshuis waarin ze de laatste jaren 
verbleef.  7
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gezocht

Kamer in Utrecht
Mijn naam is Danique Tersmette en ik ben een 
eerstejaars student van de opleiding Journalistiek aan 
de Hogeschool Utrecht. Van huis uit (Hellevoetsluis) 
reis ik 2,5 uur om naar school te komen. Vandaar dat 
ik nu tijdelijk in Rotterdam woon, maar dit is tijde-
lijk. Vanuit Rotterdam reis ik ook nog steeds één uur 
en drie kwartier. Ik ben hard opzoek naar een kamer 
in of rondom Utrecht. Heeft u misschien een kamer 
vrij of kent u iemand met een kamer met een maxi-
male reistijd van één uur? Dan hoor ik het graag. U 
kunt contact opnemen via: danique.tersmette@
outlook.com of 06-51627576.

Wij zoeken leiding

De JFC scouting groep in Rotterdam komt 
leiding te kort, daarom zijn wij op zoek naar:

vrijwilliger(s)
die ons kunnen helpen

om onze groep te doen blijven bestaan.

Bent u geïnteresseerd? 
Kom eens langs om te kijken  en te proeven 

van de sfeer

U kunt contact opnemen met  
m.truemancourbois@upcmail.nl 

(welpenleiding)

Advertenties en berichten

Stichting Historisch Archief 
van de Nederlandse 
Adventkerk
shana (stichting historisch archief van de nederlandse adventkerk) 

zorgt ervoor dat ons historisch gedachtegoed bewaard blijft. voor 

onszelf, om het nog eens te raadplegen en om vroeger bij het nu te 

kunnen betrekken. bijvoorbeeld op momenten dat er iets te vieren 

valt, als een gemeente een zoveeljarig bestaan viert. maar ook om 

datgene wat kostbaar is voor ons, te bewaren voor toekomstige 

generaties. daarbij kan bijvoorbeeld gedacht kan worden aan het 

gebruiken van het materiaal van shana voor een schoolscriptie.

SHANA wil graag het verle-
den levendig houden, om 
verscheidene redenen. Ons 
erfgoed bevat veel kleurrijke 
verhalen en veel interes-
sante wetenswaardigheden. 
Wanneer u daar regelmatig 
van op de hoogte gehouden 
wilt worden, bestaat er nu 
de mogelijkheid om dona-
teur te worden van SHANA. 
Voor 15 euro per jaar bent u 
dat al. In ruil daarvoor is 
SHANA van plan om mini-
maal één keer en liefst twee 
keer per jaar een speciale 
donateurbijeenkomst te 

organiseren. Illustere vertel-
lers zullen hiervoor worden 
uitgenodigd en vele dingen 
die u nog niet wist kunt u 
dan te weten komen. Ook 
krijgt u twee keer per jaar 
een rondschrijven, waarin u 
op de hoogte wordt gehou-
den van de werkzaamheden 
van SHANA. 
Geïnteresseerd in ons 
erfgoed? Wordt dan nu 
donateur en maak mini-
maal 15 euro over aan 
SHANA op rekeningnum-
mer 19.85.48.052, o.v.v. 
donateur SHANA 2013. 

Uitnodiging advent-
gemeente Gouda 100 jaar 
Op sabbatmiddag 24 mei 2014 viert de adventgemeente 
Gouda haar 100-jarig jubileum. Wij nodigen alle oud 
leden en voormalige predikanten van Gouda van harte uit 
om deze bijeenkomst bij te wonen. Heeft u een andere 
band met Gouda of wilt u gewoon delen in de vreugde, 
noteer dan de datum in uw agenda, want u bent van harte 
welkom.  7
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Reflectie

Een blik op 
de financiën

EEN VAN DE UITDAGINGEN DIE IK 

HAD TOEN IK VANAF 1 DECEMBER 

2013 DE FUNCTIE VAN PENNING-

MEESTER AANVAARDDE, WAS 

OM DE FINANCIëLE SITUATIE VAN 

DE NEDERLANDSE UNIE INZICH-

TELIJK TE MAKEN.  HET WAS MIJ 

DUIDELIJK DAT HET ADMINISTRE-

REN VAN EEN KERKELIJKE ORGA-

NISATIE ANDERS IS DAN HET 

BEDRIJFSLEVEN. DESALNIETTE-

MIN ZIJN BOEKHOUDKUNDIGE 

ADMINISTRATIEVE UITGANGS-

PUNTEN OVERAL HET ZELFDE.
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door Istrahel Schorea

Ik zal kort een weergave geven van de realisatie van 2012 en de finan-

ciële positie per 31 december 2012, daarna van de financiële voort-

gang in 2013.. 

i. terugblik 2012
De kern van de boekhouding is de balans. De balans is een overzicht 

van de bezittingen en schulden van een organisatie, op een bepaald 

moment.

toelichting op de balans

a. activa (= het totaal van bezittingen en vorderingen van het Kerk-

genootschap):

Vaste Activa (=bezittingen waarvan het daarvoor benodigde vermo-

gen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Voorbeelden 

hiervan zijn onroerend goed en inventaris) 

De waarde van de vaste activa is 3% gedaald door afschrijvingen op 

gebouwen, terreinen en de inventaris. 

Vlottende activa (= bezittingen van een organisatie waarin het vermo-

gen voor een periode korter dan een jaar is vastgelegd. Binnen een 

jaar moet een vlottend activum omgezet zijn, of om te zetten zijn, in 

geld. Vlottende activa staan tegenover vaste activa. Voorbeelden van 

vlottende activa zijn: voorraden (boeken, sabbatschoolmateriaal, 

etc.), debiteuren en liquide middelen (bank en kas)). De waarde van 

de vlottende activa is 12% gedaald door voornamelijk:

-   Vorderingen die 7,6% lager zijn t.o.v. 2011. Desondanks is de vorde-

ring op gemeenten groot. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit nog af 

te dragen tienden en sabbatschoolmateriaal. Er zou meer gestimu-

leerd moeten worden dat gemeenten vóór 31 december alvast een 

deelbetaling overmaken. 

-   Voorraden, deze post vertoont een daling van 40,7% t.o.v. 2011, voor-

namelijk door afschrijvingen. 

Overige Activa

LANGLOPENDE LENINGEN 

De toename van 3,7% t.o.v 2011 heeft te maken met de stijging in de 

studiebeurs van predikanten in opleiding, deze post is inclusief de 

lening aan EBG gemeente voor de kerkbouw van de gemeente 

Amsterdam-Ghana van 250.000.

ONROEREND GOED (TE KOOP)

Er staan de panden van Arnhem, Nijmegen en Utrecht te koop. 

Deze worden daardoor (volgens de richtlijnen van de Trans-

Europese Divisie) niet meer tot het bezit gerekend.

Liquide Middelen (cash)

T.o.v. 2011 heeft de Nederlandse Unie 8% minder aan liquide 

middelen. Dit heeft te maken met de investeringen die gedaan 

worden voor het achterstallig onderhoud van kerken en de 

opwaardering van het landgoed. Plus dat er nu investeringen 

worden gedaan in predikanten om straks een tekort aan predi-

kanten te voorkomen.

b. passiva (= bronnen waarmee de kerk gefinancierd is, in 

feite al het geld dat daarin geïnvesteerd is)

Vlottende passiva (= is de som van kortetermijnschulden)

De waarde van de vlottende passiva is 9% gestegen voorname-

lijk door enerzijds een daling van 25% van de algemene schul-

den en anderzijds een stijging van 13% van de voorziening op 

de nog te betalen pensioenen. In deze weergave is de voorzie-

ning van 2011 genormaliseerd op basis van de nacorrectie op 

de voorzieningen. De accountants van de Generale Conferentie 

willen zien dat deze pensioenverplichtingen in de administra-

tie zichtbaar worden.

Eigenvermogen

De waarde van het eigenvermogen is met 36% gedaald door:

-   Kapitaal & Reserves die 9% oftewel e 0,4 mln lager zijn t.o.v 

2011 als gevolg van het negatieve resultaat (e 0,4 mln) van 

2012. Het overzicht van de  bestedingsreserve (fondsenover-

zicht) is geschoond, bijgewerkt en gereed gemaakt voor 

besturing per balansdatum van 1 januari 2013.

-   Pensioenverplichtingen die 13% hoger zijn tov 2011.  In 2013 

wordt  de stand van de pensioenverplichtingen herzien met 

een actuariële berekening. 

Exploitatie resultaat van de Staat van inkomsten en uitgaven

De Staat van inkomsten en uitgaven is de samenvatting van de 

inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode, met als saldo 

het resultaat over die periode: het exploitatie resultaat.

tabel 1. balans per 31 december 2012

activa 2012 2011 ∆

Vaste activa 5.316.513 5.455.315 -3%

Vlottende activa 1.031.820 1.178.641 -12%

Overige activa 700.712 678.145 3%

Liquiditeit 3.343.289 3.651.269 -8%

totaal activa 10.392.334 10.963.370 -5%

passiva 2012 2011 ∆

Vlottende passiva 8.152.220 7.453.659 9%

Eigen vermogen 2.240.114 3.509.711 -36%

totaal passiva 10.392.334 10.963.370 -5%
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Ten opzichte van de afgelopen jaren vertoont 2012 een stijging. 

Het exploitatieresultaat is 58% minder negatief dan 2011. Dit is 

voornamelijk door een bijzonder inkomen, een ontvangen nala-

tenschap van e 0,4 mln.

ii. Financiële positie nederlandse Unie 
per 31 december 2012

liquiditeit, current en Quick ratio

Liquiditeit (kredietwaardigheid op korte termijn) Current en 

Quick Ratio. Dit geeft de mate aan waarin de Nederlandse Unie 

in staat is om haar kortlopende financiële verplichtingen 

(schulden) te voldoen. De norm van de Current en Quick Ratio 

is goed vanaf 1. In de afgelopen 5 jaren waren deze ratio’s voor 

de Nederlandse Unie hoger dan 1 (zie figuur hierboven).

solvabiliteit

De solvabiliteitsgraad geeft de mate aan waarin de Neder-

landse Unie in staat is om alle schulden af te lossen in geval 

van liquidatie (opheffing van de organisatie). De solvabiliteit 

laat zien of er voldoende eigenvermogen beschikbaar is om de 

normale bedrijfsrisico’s mee op te kunnen vangen. De norm 

van de solvabiliteitsgraad moet groter zijn dan 1. In de afgelo-

pen 5 jaren was deze ratio voor de Nederlandse Unie hoger 

dan 1.

Tussen 2008 en 2012 toont de liquiditeitspo-

sitie een dalende lijn. Het is van belang om 

in de komende jaren meer inkomsten te 

stimuleren en een goede beheersing van de 

uitgaven is van essentieel belang. 

De berekening van deze kengetallen beves-

tigt dat de financiële situatie redelijk 

gezond is en dat het uitermate belangrijk is 

om de vertoonde dalende lijn in deze 

bestuursperiode te keren.

iii. Financiële voortgang 2013
Een andere uitdaging toen ik begon, was het samenstellen van 

de begroting. In tabel 2 de begroting voor dit jaar.

In lijn met de vorige bestuursperiode is dit jaar ingestemd met 

een tekort. Vanaf volgend jaar zijn de bezuinigingsplannen 

verwerkt in de begroting. In de meerjarenprognose (te zien in 

het beleidsplan) is een resultaatgroei te zien vanaf 2015. 

Net als in de afgelopen jaren  vertoont de tweede helft van het 

jaar een positiever resultaat dan de eerste helft. Dit is ook 

meegenomen in de kwartaalverdeling van deze begroting. 

In tabel 3 de realisatie van het eerste halfjaar (januari – juni) 

van 2013. De realisatie van het eerste halfjaar is binnen de 

begroting. De verwachting is dat het jaarresultaat binnen de 

begroting blijft.  7

Reflectie

tabel 2. begroting 2013

begroting 2013 1e halfjaar 2e halfjaar totaal 2013

Totale baten 1.103.993 3.152.427 4.256.420

Totale lasten (2.444.263) (2.089.868) (4.534.130)

exploitatie resultaat (1.340.270) 1.062.560 277.710

reserves begin periode 3.343.289 2.003.019 3.343.289

reserver eind periode 2.003.019 3.065.579 3.065.579

tabel 3. realisatie

 realisatie budget ∆ totaal

realisatie 2013 1e halfjaar 2e halfjaar  begroting 2013

Totale baten 1.200.850 1.103.993 9% 4.256.420

Totale lasten (2.307.216) (2.444.263) -5% (4.534.130)

exploitatie resultaat (1.106.366) (1.340.270) -17% (277.710)

reserves begin periode 3.343.289 3.343.289  0% 3.343.289
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familie M. de JonghAandacht voor

Van zes tot achttien augus-
tus 2013 zijn wij als gezin 
in Albanië geweest om bij 
te dragen aan de vakantie-

bijbelschool in Korçë.            
Het idee werd geboren toen 
Clair Sanches tijdens het 
kindersabbatschoolweek-
end in december 2012 
vertelde over de mogelijk-
heid om te helpen met een 
vakantiebijbelschool in 
Albanië voor kinderen 
tussen de vijf en twaalf jaar. 
Dat sprak ons aan. We 

maakten ons wegwijs op de 
markt, waar geld te wisse-
len was, etc.
Het kerkgebouw in Korçë is 
de oudste Adventkerk in 
Albanië. Piet Gude en een 
team vrijwilligers hebben 
nog geholpen met de bouw, 
begin jaren negentig. Veel 
leden zijn vertrokken naar 
het buitenland. Deels 
omdat adventist-zijn conse-
quenties heeft voor het 
verkrijgen van een baan. 
Wanneer je op sabbat niet 
wil werken, opteren werk-
gevers voor een ander.

Leden van de gemeente in 
Korçë en een echtpaar uit 
Tirana hebben flink 
gewerkt aan de vakantiebij-
belschool. Eerst folders 
uitdelen in de wijk. Daarna 
zes dagen aan de slag met 

willen onze kinderen leren 
dat God dienen ook bete-
kent dat je je inzet voor een 
ander. We hebben
contacten gelegd, moge-
lijke data besproken en we 
gingen op zes augustus het 
vliegruim in. Voor de 
kinderen hun eerste vlucht.

Albanië: heet, rode aarde. 
Op straat veel auto’s van 
het merk Mercedes, meestal 
oud of stokoud. Veel afval 
op straat, onafgebouwde 
huizen: kortom een land in 
ontwikkeling. Op straat ook 
volgepakte ezels en voet-
gangers; je rijdt rechts, 
overige verkeersregels doen 
er niet toe. Heerlijke water-
meloenen en nectarines: 
hier zijn ze zoeter en voller 
van smaak dan in Neder-
land.
We zijn goed opgevangen 
door een tweetal predikan-
ten (en hun gezinnen). Zij 

tussen de vijfenveertig en 
zestig kinderen per dag. De 
meesten kwamen uit ortho-
doxe of moslim gezinnen. 
Voor hen was er zang, een 
bijbelverhaal, poppenkast, 
een creatief werkje of een 
verwerking in een spel.
Op een dag zijn we ook 
naar Pogradec gegaan. Een 
stadje waar Mona en haar 
man een church plant 
hebben. Elke week ontvan-
gen zij Roma kinderen en 
verzorgen voor hen een 
verhaal en een activiteit.
Wij zijn God dankbaar voor 
deze kostbare ervaring, 
voor de vrienden opgedaan 
in Albanië en voor de 
bijdrage van de Trans-Euro-
pese Divisie voor de bekos-
tiging van de creatieve 
materialen ten behoeve van 
de vakantiebijbelschool.  7

Mooie missiontrip naar 
Albanië
muco en José de Jongh en hun kinderen (gemeente almelo) 

hebben afgelopen zomer met het hele gezin een mini missiontrip 

naar albanië gemaakt. graag maken zij ons in onderstaand 

verslag deelgenoot van hun ervaringen en avonturen. 
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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.

Mijn Thaise taaldocent 
vroeg het met een lichtheid 
alsof ze haar studenten 
vroeg of ze wel eens waren 
wezen vissen. Ik was 
verbouwereerd – haar 
omschrijving was precies 
die van een demoon, maar 
de sfeer rondom dit onder-
werp was heel ontspannen. 
Ik viel nog verder van mijn 
stoel toen er onmiddellijk 

In Focus

Het gewicht van een demon

enkele vingers omhoog 
gingen. Mijn medestuden-
ten waren direct met ‘Phii 
Am’ in contact gekomen en 
niemand in de klas leek 
daar van op te kijken. 
‘Wat doe je als je deze geest 
ervaart?’, vroeg de docent 
verder. ‘Het voelt dan een 
beetje alsof ik doodga’, zei 
een Koreaanse student, 
terwijl ze erbij grinnikte. 

‘Gewoon even volhouden’, 
zei een Japanse student 
onverschillig. Mijn hoofd 
bonkte van verwarring. Is 
onderdrukking door een 
geest niet iets heel engs en 
zwaars? Is dat niet iets waar 
je alleen heel voorzichtig 
over praat, met gedempte 
stem en ernstig gelaat? Hoe 
kon hier zo lichtzinnig over 
worden gedaan?
In Thailand sluiten demo-
nen en humor elkaar niet 
uit. Er zijn populaire Thaise 
films over de geestenwereld 
die in het genre ‘comedy’ 
vallen. Ik zag er laatst één 
die vertoond werd tijdens 
een lange busrit: een film 
vol bananenhumor én 
occultisme. Hoewel Thaise 
mensen over het algemeen 
veel ontzag (en ook angst) 
hebben voor de geesten-
wereld, lijkt het erop dat 
voor hen vrijwel niets 
100% ernstig is. Net zoals 

ze geen strak onderscheid 
maken tussen bijvoorbeeld 
werk en plezier, is er geen 
scherpe grens tussen religie en 
loltrappen.
De implicatie voor zen  dings-
werk is: koorddansen. Want het 
evangelie van Jezus Christus is 
iets ernstigs. Het leert ons dat 
kwaad écht kwaad is en dat we 
ons daar heel ver van moeten 
houden. Maar geen Thai zal 
zich aangetrokken voelen tot 
iets wat alleen maar doodseri-
eus is. Er moet ook lucht, spel 
en plezier bij. Die balans wil ik 
zoeken in het geloof dat God 
een weg heeft tot het hart van 
alle volken – óók tot de fun-
loving Thai.  7

Voor meer info zie:  

www.missiethailand.nl

‘wie heeft er wel eens de ‘phii am’ geest ervaren? dat is die geest 

die je het gevoel geeft dat er iets zwaars op je drukt, waardoor je 

nauwelijks nog kunt ademhalen of bewegen’. 

7  Offers van lotusbloemen en geld.

32

Advent 07   2013


