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er gaat een nieuwe wereld voor ons open.  
Advent heeft een digitaal zusje: @vent.  
een magazine met toekomst, voor een kerk in 
 ontwikkeling. 

Advent, @vent en adventist.nl
@vent komt zeven maal per jaar uit. daarnaast verschijnt ook Advent nog vier maal per jaar in 
druk. deze editie valt als vanouds bij u op de deurmat. Met Advent en @vent samen hopen wij u 
maximaal van leesvoer te voorzien. Advent voor de achtergronden en de diepte, @vent voor het 
nieuws en de kortere, actuele berichten. Ook onze website, adventist.nl, gaat een steeds grotere 
rol spelen in de communicatie met onze leden en belangstellenden.  

Anders dan anders
een digitaal blad leest anders dan u gewend bent. U houdt geen papier in uw handen. Bladeren 
kunt u wel nog steeds. Zelfs meer dan u gewend was, want @vent heeft een gelaagde structuur. 
door te klikken op de                  krijgt u desgewenst meer informatie over een onderwerp. en door 
te klikken op de       en      -tekens bladert u door het magazine. dat doet u ook door onderaan op 
de pagina’s op de kleine afbeeldingen te klikken, de zogenaamde ‘thumbnails’.

Muis
Mijn beste advies aan u is: ga er eens rustig voor zitten en ontdek @vent. Op uw tablet of pc.  
U zult zien dat uw muis uw gids is. Soms lichten er dingen op als u erop gaat ‘staan’ en u kunt 
naar  hartenlust klikken op icoontjes. Zo opent de wereld zich vanzelf voor u. In tekst, maar 
vooral in beeld.

Nieuwe media
Ik hoop dat u net zo enthousiast bent over @vent als ik. Ik ben er trots op dat we als kerk ook 
gebruikmaken van nieuwe media en middelen om ons verder te ontwikkelen. dit biedt ons 
 ongekende mogelijkheden in de communicatie met mensen van binnen en buiten onze kerk. 
nieuwe middelen, nieuwe kansen, maar met hetzelfde doel: de boodschap van Jezus brengen! 
vrij naar Jozua, in Jozua 24:15b, zie ik de toekomst van @vent helder voor me: 
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‘Ik en MIJn MUIS,  wIJ ZUllen de Here dIenen.’ 
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noodhulp aan de Filipijnen 
terwijl u dit leest, geeft adra hulp aan slachtoffers van de vreselijke natuurramp op de Filipijnen. dankzij uw steun helpen wij 
mensen met voedsel, schoon drinkwater, medicijnen en onderdak. deze noodhulp is heel hard nodig! er zijn duizenden doden 
gevallen, huizen zijn verwoest, gezinnen zijn uit elkaar gevallen en er is een schrijnend gebrek aan voedsel en water. 

Beeld van god
wij willen iedereen ontzettend bedanken voor zijn of haar steun aan AdrA nederland. Op dit moment is er maar liefst meer dan 
 veertigduizend euro gedoneerd! en nog steeds wordt er gegeven voor de slachtoffers van orkaan Haiyan. AdrA blijft keihard werken om 
de mensen van noodhulp te voorzien. Zo blijven wij voorlopig voedselpakketten, waterpakketten en tentzeilen uitdelen. Ondertussen 
werken wij in samenwerking met lokale en internationale partners aan structurele hulp en wederopbouw. 

wilt u meer lezen over ons werk op de Filipijnen? kijk dan eens op www.adra.nl of bezoek onze Facebookpagina.

http://www.adra.nl
https://www.facebook.com/ADRANederland
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ook in 2014 organiseren ds. hans ponte en irene sedney weer een reis in samenwerking met de werkgroep senioren. u bent van 
harte uitgenodigd deel te nemen aan een bijzondere rondreis naar cappadocië en noord-cyprus, het gebied waar paulus en 
Barnabas gewerkt hebben. de reis vindt plaats van 27 april tot 8 mei 2014.

meer informatie
de prijsindicatie is net als vorige jaren 1499 euro (alles inbegrepen en volledig verzorgd).  
vraag uw uitgebreide brochure met een inschrijfformulier aan bij Irene Sedney via admseniorenreis@yahoo.com /06-23059120.
Op www.adventist.nl kunt u meer lezen over de reis en de bezienswaardigheden onderweg.

mailto:admseniorenreis%40yahoo.com?subject=
http://www.adventist.nl/2013/12/08/55-plussers-achter-paulus-en-barnabas-aan
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gelijKWaardige inzegening voor vrouWen 
het Kerkgenootschap der zevende-dags adventisten in nederland is principieel voorstander van de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen. dat geldt ook voor de inzegening. de europese adventkerk deelt deze visie, zo is gebleken tijdens een bijeenkomst 
van de kerkleiders van verscheidene europese landen in montenegro.

theologie van de inzegening
de trans-europese divisie van het kerkgenootschap der 
 Zevende-dags Adventisten heeft unaniem besloten om het 
 rapport over de theologie van inzegening aan te nemen en door  
te sturen naar de wereldkerk. In opdracht van de wereldkerk 
onderzoekt een groep geleerden al twee jaar de inzegening in de 
Bijbel en in de geschiedenis van de theologie. Het resultaat is een 
boek van meer dan zeshonderd pagina’s.

gelijkheid tussen man en vrouw
Uit dit onderzoek kwamen twaalf adviezen naar voren. deze zijn 
te lezen op de website van het europese hoofdkantoor.  

de adviezen draaien eigenlijk allemaal om één principe dat uit de 
Bijbel naar voren komt: gelijkheid.
gelijkheid als principe geldt voor gelijkheid tussen man en vrouw.  
Het advies is daarom om man en vrouw gelijkwaardig in te zegenen, 
een besluit dat in nederland al genomen is. 

alle gelovigen zijn gelijk
Maar gelijkheid geldt ook tussen predikanten en niet-predikanten. 
volgens het rapport is er geen bijbelse basis voor het inzegenen 
voor bepaalde functies. Alle gelovigen zijn gelijk. Het inzegenen van 
bepaalde mensen voor bepaalde functies leidt tot een rangorde die er 
niet hoort te zijn in de kerk van Christus.
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in oktober 2014 verschijnt de Bijbel in gewone taal (Bgt). de Bgt is niet bedoeld om een andere vertaling van de Bijbel te 
vervangen. het is een aanvulling op de bestaande vertalingen. vanuit de oorspronkelijke talen van de Bijbel (hebreeuws, 
 aramees en grieks) is er sinds 2006 gewerkt aan een frisse vertaling zodat de woorden vanuit een oud vervlogen tijd helder en 
duidelijk zullen zijn voor de lezers van deze tijd. 

lees het blog van Wim altink over de Bgt. Klik hier.

Romeinen 8:31-39
31  wat moet ik hier verder nog over zeggen? god houdt van ons. voor wie zouden wij dan nog bang 
 moeten zijn?
32  god liet toe dat zijn eigen Zoon gedood werd. Hij leverde hem uit aan slechte mensen. dat deed 
god voor ons allemaal. Maar dan is het zeker dat hij ons ook het eeuwige leven zal geven, het eeuwige 
leven dat zijn Zoon al gekregen heeft.
33-34  wij zijn door god uitgekozen. Moeten we dan bang zijn als mensen ons beschuldigen of ons 
veroordelen? nee! want god ziet ons als goede mensen. Jezus Christus is gestorven, maar nog 
 belangrijker: hij is opgestaan uit de dood. Hij is in de hemel en zit naast god, aan zijn rechterkant.  
Hij laat ons nooit in de steek.
35  wij horen bij Christus, en Christus houdt van ons. niets kan dat veranderen. Ook al moeten we 
lijden, ook al worden we vervolgd of bedreigd. Ook al hebben we honger, ook al zijn we arm, ook al is 
ons leven in gevaar. 
36  dit staat in de heilige boeken: “Omdat we bij u horen, moeten we elke dag lijden. we worden 
 behandeld als schapen die geslacht worden.”
37 Maar hoe zwaar het ook wordt, we zullen alle moeilijkheden overwinnen. want god houdt van ons.
38-39  dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet god zien 
hoeveel hij van ons houdt. en niets kan dat veranderen: geen engel, geen geest, geen machthebber, 
geen mens of macht op aarde of in de hemel. want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of 
we nu leven of sterven: god houdt van ons!'

Klik hier voor meer informatie.      

http://www.adventist.nl/2013/11/20/bijbel-in-gewone-taal/
http://www.bijbelingewonetaal.nl/home/
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gemeente rotterdam-noord 
Bijzonder en kleurrijk rotterdam
voor de gemeente rotterdam-noord was sabbat 26 oktober een bijzondere dag. Bijzonder, omdat herdacht werd dat het 
 kerkgebouw er 45 jaar staat en nog steeds fungeert als ‘een bedehuis voor alle volken’ (jesaja 56:7c). Kleurrijk, omdat de 
meeste leden verschillende culturele klederdrachten droegen (surinaams, moluks, antilliaans, indisch, e.a.). ook het  
welkom werd gedaan in verschillende talen. 

god is hetzelfde gebleven
dit jaar bestaat de gemeente rotterdam-noord, voorheen 
 rotterdam-Centrum, 85 jaar. tijdens de dienst van 26 oktober 
werd teruggeblikt naar het verleden tijdens een interview met 
drie leden: een Molukse, een Surinaamse en een Antilliaanse.  
Het thema van de dag was ‘In 45 jaar veranderd, Hij niet’. Zowel in 
de overdenking als in de alternatieve bijbelstudie werd gekeken 
naar de veranderingen in de gemeente, veranderingen aan het 
kerkgebouw, veranderingen in de manier van aanbidding en de 
manieren hoe onze god  veranderingen leidt. Bij dit alles is het 
heel zeker dat god zelf niet veranderd is.

tentoonstelling
Het geheel werd opgeluisterd door samenzang van het praise 
team, begeleid door een combo, de vleugel en het orgel. Speciale 
nummers werden gebracht door damestrio ‘total praise’ en het 
mannenkoor van de gemeente rotterdam-noord.
Meteen na de dienst opende ds. tom de Bruin, secretaris van  
het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, een 
 tentoonstelling. Ook deed hij het pastorale gebed. daarna was het 
smullen van de verschillende culturele hapjes en dranken, bereid 
door de vele nationaliteiten die de gemeente rijk is. dank god voor 
zijn geweldige leiding en dit mooie feest!
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Na een lezingencampagne van twee weken kiezen 26 mensen 
voor de doop.

Het Kompas, Rotterdam



Ruim zestig vrouwen laden zich op en maken nieuwe vriendinnen. 

Vrouwenpastoraat



Spelletjes doen tijdens het Middelpuntweekend.

Het Middelpunt, Purmerend



De kindersabbatschool tijdens een uitje in de Flierefluiter in Raalte.

Meppel



Reinder Bruinsma discussieert mee over de apocalyps bij de 
boekpresentatie van Arnon Grunberg.



Koffiedames hard aan het werk voor de drukbezochte  
Seniorendag.

Seniorenpastoraat
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thuis hadden we altijd een grote eettafel.  
dat moest wel, want bij het avondeten zaten er 
 minstens twaalf van ons omheen. toen mijn oudere 
broers en zussen verkering kregen, groeide dat aantal 
alleen maar meer en meer.

Als mijn ooms, tantes, neven en nichten met kerst 
langskwamen voor het kerstdiner, dan zaten we rond 
een vliegdekschip. dertig, veertig, vijftig mensen …, 
allemaal geen probleem. kerst valt in hartje zomer in 
Zuid-Afrika waar ik opgroeide, en als je buiten 
 barbecuet is er altijd ruimte voor meer mee-eters.

twee jaar geleden verhuisde mijn laatste familielid uit 
nederland. Mijn vrouw en ik vierden kerst met z’n 
tweeën. Alleen dus. na dertig kerstfeesten met 
 minimaal tien gezinsleden, zat ik daar. een grote 
kalkoen en maar één persoon om die mee te delen.  
dat was niets. 

Het jaar daarop hebben we toen maar gewoon geen 
kerst gevierd, maar dat was helemaal niets. 

dit jaar gaan we op visite bij mijn zus. kom maar op 
met het vliegdekschip!

BLoG 
 tom de Bruin 

vlIegdekSCHIp

tdebruin@adventist.nl  
     @tominee

mailto:tdebruin%40adventist.nl?subject=
http://www.twitter.com/tominee
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BezoeK oosterBuren

‘go Beyond normal’ 

OngelOOFlijK! verschenen

tuinopKnapBeurt unieK
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BezoeK oosterBuren
in het eerste weekend van november brachten elf theologiestudenten van de adventistische hogeschool Friedensau een  
bezoek aan nederland. zij bezochten zes church plants en twee nieuwe gemeenten, samen met hun hoogleraar praktische - en 
zendingstheologie laslo szabo. 

van Alphen dC in Alphen a/d rijn. de bezoekers deden actief mee 
met de bijzondere gebedsdienst van de Alphenaren om daarmee 
de gebedsweek te beginnen. ’s Middags reed de ene groep door 
naar Bet echad in Spijkenisse, waar de focus ligt op het bereiken 
van Joodse mensen en voor mensen die interesse hebben in 
Israël. de andere groep schoof aan tafel bij het Open House van 
de groep Speranza in lelystad en sprak tijdens de filmavond 
uitgebreid met de kerngroep.

gemeentestichting
de studenten waren verdeeld in vijf teams. elk team stelde vragen 
over een aspect van het proces van gemeentestichting, zoals 
organisatie, leiderschap en evangelisatie. de zondagmorgen 
benutte de groep om onderling informatie uit te wisselen en te 
verwerken. In de middag en avond waren er ontmoetingen met de 
Ark in Zoetermeer en met Jurendy Manuela, een ex-planter van de 
gemeente Het kompas in rotterdam-Zuid.

de duitsers sloten hun tour op maandagmorgen af door rudy 
dingjan met vragen te bestoken. dat kreeg zijn vervolg in de 
eerste week van december, waarin hij naar Friedensau ging om les 
te geven over gemeentestichting.

ds. rudy dingjan, de verantwoordelijke voor gemeentestichting  
in nederland, had een gevarieerd menu aan vormen van church 
plants samengesteld. vrijdagavond werd de groep gastvrij 
 ontvangen door het project Amsterdam-noord. daar gaf Carlo 
reemnet ook uitleg over de Fontein in duivendrecht.

sabbatprogramma
Op sabbat splitste de groep zich in tweeën. ’s Ochtends bezochten 
de twee groepen de diensten van X-preszo in rotterdam-Oost en 
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‘go Beyond normal’ 
de jaarlijkse vergaderingen van het europese hoofdkantoor van het Kerkgenootschap der zevende-dags adventisten hadden 
onlangs plaats in montenegro. voorafgaand daaraan vond er van 11 tot 13 november een congres plaats over het getuigenis 
aan seculiere en postmoderne mensen. de nederlandse kerk was daar ruim vertegenwoordigd door leden van het dagelijks 
bestuur en enkele praktijkmensen. 

vol programma
door dit congres vast te plakken aan de wintervergaderingen, was het gemakkelijk te bezoeken voor bestuurders van de unies.  
Juist zij zijn de sleutelfiguren die eventuele wijzigingen in  evangelisatiestrategieën kunnen ondersteunen en doorvoeren. Ook de 
 voorzitter van de wereldkerk, ds. ted wilson, nam deel aan dit congres.

In een vol programma werden lezingen van experts vanuit de hele wereld afgewisseld met europese praktijkvoorbeelden. nederland 
maakt op het vlak van secularisatie en postmoderniteit deel uit van de kopgroep. de nederlandse deelnemers (ds. Martin Altink,  
ds. rudy dingjan, Melvin kok en Steven en renate Hazel) hoorden dan ook niet veel nieuws of verrassends. Maar het programma 
 bevestigde wel de evangelisatiekoers die de nederlandse kerk is ingeslagen.

een van de middagmaaltijden werd gebruikt om het werk en de (bouw)plannen van de gemente X-preszo te presenteren aan de 
 wereldvoorzitter.
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OngelOOFlijK!  verschenen
op 26 november verscheen Ongelooflijk! rudy dingjan schreef dit boek, dat zowel bedoeld is voor mensen binnen als buiten 
onze kerk. voor hen die zichzelf niet als christen beschouwen, is het boek uitstekend geschikt als eerste kennismaking met god.  
Kerkjargon komt er niet in voor en de hoofdstukken beslaan telkens slechts twee bladzijden. voor gelovigen bevat Ongelooflijk!  
tal van eye openers over gods aard, ook in bijbelgedeelten die meestal worden gekoppeld aan een strenge god. hij blijkt koppig 
in zijn liefde te zijn.

Beeld van god
Het is boeiend te ontdekken dat 
juist specifieke adventistische 
leerpunten waardevolle correcties 
aanbrengen op de valse beeld-
vorming die in de loop der eeuwen 
over god is ontstaan.
gemeenten en particulieren 
kunnen gebruik maken van een 
unieke subsidieregeling van de 
landelijke kerk voor degenen die 
dit boek willen weggeven. Het 
staat plaatselijke gemeenten vrij 
daar nog een extra subsidie 
bovenop te verlenen.

Klik hier voor meer informatie.

http://www.servicecentrum-adventist.nl/a-30205437/boeken-nederlands/ongelooflijk-rudy-dingjan/%20
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tuinopKnapBeurt unieK
de huisgroep ‘klein uniek vleuten’ heeft op zondag 24 september de tuin winterklaar gemaakt van een zorginstelling van 
 amerpoort in de meern. in het betreffende huis wonen twaalf mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. 
voorheen hield het personeel de tuin bij, maar door alle bezuinigingen is daar de tijd niet meer voor. dat geldt ook voor andere 
leuke dingen als spelletjes doen en uitstapjes maken.

Blij met de uniekers
Het personeel en de bewoners waren dan ook erg blij met de 
komst van de Uniekers. niet alleen vanwege het praktische nut, 
maar ook vanwege de gezelligheid en de ontmoeting. de mee-
gekomen kinderen hadden daar een belangrijk aandeel in.  
Met deze actie zette Uniek een tweede stap richting de nieuwe 
locatie. want vanaf 21 december maakt deze nieuwe gemeente 
niet langer gebruik van de Adventkerk in Utrecht, maar komt dan 
samen in een BSO in leidsche rijn.
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MET aNDERE oGEN 

stephanie KoK-Kay 
AMerIkAAnSe (26)

lIterAtUUrwetenSCHApper

stephanie:  ‘toen ik voor het eerst in 
nederland kwam, was het eerste wat 
me opviel hoe groen het gras is. en 
natuurlijk hoe goed alles georgani-

seerd is: alles is zo schoon, de bomen 
staan in rijen. oppervlakkige dingen 

natuurlijk, je kunt als buitenstaander 
alleen naar de oppervlakte kijken.

 
na een tijdje vallen andere dingen op. 
gezelligheid, gelijkheid en overmatige 
redelijkheid. deze dingen zie je ook in 
de kerk. de kerk is gezellig, iedereen 

wordt gelijk behandeld en dingen 
worden tot in de puntjes 

besproken.’   



MET aNDERE oGEN 

tim KoK  
(25)nederlAnder 
pOlItIek FIlOSOOF

tim:  ‘ik groeide op in de kerk in 
 nederland. als ik terugdenk, herinner 

ik me leuke momenten. de kerk was 
een kleine groep. je kende echt 

 iedereen. een soort familie. het was 
een veilige plek om in op te groeien.

 
maar de kerk is ook afgesloten van de 
wereld om haar heen. Wat fijn is als je 

opgroeit, is beperkend als je ouder 
wordt.

 
dat de kerk veilig voelt, is haar grote 

kracht. dat de veiligheid in de kerk 
ook beperkend is, is een  

grote  paradox.’  



‘van buiten naar binnen kijkend, zie je 
overal gezelligheid. Je zit in een grote 
kring bij feestjes. gezelligheid is deel van 
de cultuur. In de kerk geef je iedereen een 
hand als je binnenkomt. naderhand is er 
overal koffie en thee.
 
gesloten cultuur
Maar die gezelligheid zit aan de buiten-
kant. Ik merk dat de cultuur gesloten is in 
nederland. Je kunt moeilijk goede 
vrienden maken. Ik ben niet de enige die 
daar last van heeft, andere buitenlanders 
die ik ken hebben hetzelfde. Mensen zijn 
zeker niet onvriendelijk, maar wel 
gesloten. Je kunt moeilijk echt met hen in 
contact komen. dat is jammer.
 
dat zie je ook in de kerk. nieuwe mensen in 
de kerk, zeker de immigranten, blijven bij 
elkaar in groepjes. natuurlijk zijn er 
uitzonderingen, maar ik zie het vaak. Het 

gebeurt ook onbewust; mensen praten 
over andere mensen die zíj kennen uit de 
kerk, namen, namen, namen. Je kent er 
natuurlijk niemand van. Ik hoor veel 
gesprekken over mensen die ik helemaal 
niet ken en niemand die je vertelt  wie die 
mensen zijn. dat is deel van die gesloten 
cultuur.
 
uitdaging
Misschien heeft dit ook de maken met de 
uitdaging van de kerk in nederland. Het is 
moeilijk voor een kerk in een seculiere 
omgeving. de kerk is ook zo klein. Je kunt 
echt iedereen kennen, het is bijna familie. 
een familie is geweldig voor de mensen die 
er al in zitten, maar als buitenstaander 
kom je er moeilijk tussen. Met de gezellig-
heid als sterk punt kan de kerk meer open 
worden. en aantrekkelijk voor buiten - 
staanders.’                                                                 

stephanie:  
‘een FAMIlIe IS geweldIg vOOr de MenSen dIe er Al  

In ZItten, MAAr AlS BUItenStAAnder kOM Je er MOeIlIJk 
tUSSen.’



‘de kerk is erg naar binnen gericht. dat 
ervaar ik zo. dat is natuurlijk niet goed 
voor groei of evangelisatie, maar is  
ook niet heel interessant vanuit een 
 intellectueel perspectief.

praKtische proBlemen
de kerk zou zich meer moeten richten op 
relevante praktische problemen. Arme 
mensen helpen. Ik hoorde van een Advent-
kerk in engeland waar leden taalcursussen 
geven voor immigranten. dat is een begin, 
maar het gaat verder dan alleen goed 
doen.
 
Ideeën zijn belangrijk. Hoe we denken over 
onszelf, bepaalt hoe wij ons gedragen. en 
hoe je naar de wereld kijkt, bepaalt hoe je 
je gedraagt in die wereld. Je theologie, je 
wereldbeeld, bepaalt in grote mate je 
gedrag.
 

relevant zijn
een meer praktische aanpak van de 
 onderwerpen die we bespreken, helpt om 
praktijkgericht te worden. vaak bespreken 
we theologie die ver af staat van het 
dagelijks leven: wat er op dit moment 
gebeurt in het Heiligdom in de hemel, of 
wat de precieze uitleg is van Openbaring. 
Maar als je je alleen focust op etherische 
dingen die niet relevant zijn voor de 
dagelijkse sociale realiteit, zul je deze 
realiteit ook niet met je gedrag   
verbeteren.
 
Als we relevant willen zijn, moeten we ons 
meer richten op hoe het evangelie zich 
verhoudt tot het dagelijks leven. dat leidt 
tot een natuurlijk, sociaal relevant 
 evangelie. dat ook psychologisch relevant 
is voor de leden. de paradoxale veilige kerk 
kan makkelijk relevanter gemaakt worden.’

‘AlS we relevAnt wIllen ZIJn, MOeten we OnS Meer 
rICHten Op HOe Het evAngelIe ZICH verHOUdt tOt Het 
dAgelIJkS leven.’

tim:  
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K Toeristen, wereldreizigers en andere geschiedenis-
enthousiastelingen hebben er honderden van 
gezien, overal ter wereld, in steden, dorpen of op 
de meest onverwachte plekken: gedenkplaten die 
ons vertellen dat op deze plaats een beroemd 
persoon heeft gewoond. 
Een wel heel bizarre gedenkplaat vinden we in de 
Franse Provence, in de stad Digne-les-Bains: 
‘Hier verbleef Napoleon I, toen hij terugkeerde van 
het eiland Elba, van twaalf uur tot drie uur ’s 
middags, op 4 maart 1815.’ Een bord voor een 
viertal uren! Weten waar koningen en prinsen 
wonen, presidenten en ministers, artiesten en allen 
die in het nieuws komen, is minder onbelangrijk 
dan het schijnt. Bepaalde media hebben dat goed 
 begrepen en publiceren met regelmaat, al dan niet 
legaal, foto’s van de woningen van deze belangrijke 
personen. Iets weten van waar mensen wonen en 
over hoe ze leven is een manier om dichtbij hen te 
komen. Het is als het ware een manier om deel te 
worden van hun intieme vrienden kring. Je adres 
geheimhouden leidt daarentegen al snel tot 
achterdocht. 
En God? Waar woont hij? 

lees verder 
Klik hier   

http://www.servicecentrum-adventist.nl/a-30221997/boeken-bijbelstudie/waar-woont-god-jean-claude-verrecchia/
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Ben jij tussen de 12 en 15 jaar oud en ga je naar de  
middelBare school, dan is de tienercluB er voor jou!

de tienerclub komt één keer per maand (van oktober-maart) op sabbat bij elkaar in het vormingscentrum op 

‘Oud Zandbergen’ in Huis ter Heide. de tienerclub begint altijd om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. 

we beginnen elke bijeenkomst met een interactieve catechesatie gevolgd door een gezamenlijke maaltijd. 

na de sabbatsluiting ondernemen we altijd iets leuks, zoals bowlen of zwemmen.

Klik hier voor meer informatie.

http://www.adventist.nl/evenementen/evenement/tienerclub-2/
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ajv zaalvoetBaltoernooi

Op zaterdagavond 11 januari 2014 wordt het 

 eerstvolgende AJv zaalvoetbaltoernooi  gehouden. 

ditmaal houden we het toernooi tijdens de winterstop 

zodat niemand verplichtingen heeft bij zijn eigen 

voetbalteam. daarnaast verplaatsen we het toernooi 

naar Almere-poort, dat uitstekend te bereiken is met 

zowel het openbaar vervoer als met de auto.

Het toernooi vindt plaats op zaterdag ruim na sabbat; 

die dag is de zonsondergang om 16.51 uur.  

de kleedkamers zijn vanaf 18.45 uur open voor AJv, 

het evenement begint exact om 19.00 uur.

we starten met een korte inleiding en de eerste 

 wedstrijden beginnen om 19.10 uur. let op: niet op 

tijd zijn betekent een verloren eerste wedstrijd,  

want onze tijd is beperkt. de finale is om 22.00 uur.  

na afloop is er een gezamenlijke prijsuitreiking.

Klik hier voor meer informatie.

http://www.adventist.nl/evenementen/evenement/ajv-zaalvoetbaltoernooi/
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Ben jij tussen de 12 en 15 jaar oud en ga je naar de  
middelBare school, dan is de tienercluB er voor jou!

de tienerclub komt één keer per maand (van oktober-maart) op sabbat bij elkaar in het vormings centrum op  

‘Oud Zandbergen’ in Huis ter Heide. de tienerclub begint altijd om 14.30 uur en duurt tot  ongeveer 21.30 uur.  

we beginnen elke bijeenkomst met een interactieve catechesatie gevolgd door een gezamenlijke maaltijd.  

na de sabbatsluiting ondernemen we altijd iets leuks, zoals bowlen of  zwemmen.

Klik hier voor meer informatie.

1 FeBrUArI

http://www.adventist.nl/evenementen/evenement/tienerclub-14/%20
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'samen groeien'

‘samen groeien’ is het thema van het 

relatieverrijkingsweekend dat het 

 departement gezinnen van het landelijk 

kantoor verzorgt van 21 t/m 23 februari 

2014 voor koppels. een weekend waar 

samen groeien in je relatie en samen 

 groeien in geloof centraal staan.  

een weekend waarin ook ruimte is voor 

 gezelligheid, plezier en ontspanning.

Klik hier voor meer informatie.

http://www.adventist.nl/evenementen/evenement/relatieverrijkingsweekend-samen-groeien/
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Waar kunt u terecht voor meer informatie?
kijk op www.adventist.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 
t. de Bruin, algemeen secretaris (tdebruin@adventist.nl).
voor financiële zaken (incl. donaties en wilsbeschikkingen), neem contact 
op met I. Schorea (ischorea@adventist.nl).
Stuur uw ingezonden brieven of nieuwstips naar het redactie-adres 
of via e-mail: advent@adventist.nl.
 
de bankrekeningen van het kerkgenootschap staan open voor uw giften. 
graag met vermelding van het doel. 
Algemene giften: nl47rABO0117777773  
t.n.v. kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
giften specifiek voor kerkblad Advent/@vent:  nl95rABO0117287253 
t.n.v. kerkblad Advent

digizine 
van het 

KerKgenootschap der 
zevende-dags adventisten
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