
Kerstcontacten 
Juist deze maand, waarin steeds meer mensen 
de deuren sluiten vanwege de kou, biedt het 
Kerstfeest een fantastische gelegenheid om con-
tacten te leggen en een stukje van het evangelie 
door te geven. 

Gelukkig zien we dat veel gemeenten en church 
plants deze kans dan ook aangrijpen door middel 
van maaltijden, het bieden van gezelschap en de 
daarbij behorende gezelligheid. 

Stichting Alivio kan het in Delft vanwege haar vele  
relaties zelfs groots aanpakken en deed dat al af-

gelopen zondag, 15 december. 

De redactie van Groeinieuws wenst haar lezers 
overigens ook fijne feestdagen en een heel geze-
gend 2014 toe!

GROEINIEUWS 69, 16 december 2013 
Nieuws op het vlak van evangelisatie voor actieve leden. 

Uitgave van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten, afdeling Gemeentegroei,  
Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis ter Heide, rdingjan@adventist.nl, 030 - 6931509. 

Groeinieuws wordt toegestuurd aan ieder die daar specifiek toestemming voor heeft gegeven. 
Wil je anderen abonneren? Laat hen een e-mailtje sturen waarin zij het aanvragen. 

Zendingsleiders, predikanten en planters ontvangen Groeinieuws uit hoofde van hun functie. 
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X-preszo 
in Kerklab 
Op vrijdag 13 december  presenteerde 
Steven Hazel van de nieuwe adventge-
meente  X-preszo in Rotterdam Oost 
haar ontstaansgeschiedenis  aan een 
Kerklabsamenkomst in Amersfoort. 

Kerklab is de alliantie voor kerkplanting 
in Nederland.  Zij bestaat uit leiders, 
planters en opleiders uit een veelheid 
van richtingen. Zij komen zo’n drie keer 
per jaar bijeen voor bemoediging, verdieping en inspi-
ratie. 

Rudy Dingjan is een vaste en actieve deelnemer aan 
Kerklabbijeenkomsten, waarin  regelmatig praktijk-
voorbeelden uit heel Nederland worden gepresen-
teerd. 

 

Ongelooflijk! 

loopt snel 
Amper drie weken na het verschijnen van het evan-
gelisatieboek Ongelooflijk! in een oplage van 1.500 
stuks, is al meer dan tweederde van de voorraad af-
genomen door een kleine twintig gemeenten en par-
ticulieren in Nederland en België. 

Als de rest van adventistisch Nederland en België even gre-
tig gaat bestellen, zal er spoedig een tweede druk moeten 
verschijnen.  

OPROEP: Wie type– of taalfouten in Ongelooflijk! ontdekt, 
gelieve die z.s.m. te melden aan rudy@ongelooflijk.info. 
Dan kunnen deze in de tweede druk gecorrigeerd worden. 

De ‘doosprijs’ (à 14 boeken) voor weggeven en uitdelen 
wordt per 1 januari opgetrokken naar de werkelijke  pro-
ductieprijs van €7 per exemplaar.  

De volgende fase van dit project bestaat uit het invullen en 
operationeel maken van de website waarop men op ver-
schillende manieren dit boek zal kunnen  lezen: lezen op de 
site zelf, downloaden als e-book, of door middel van een 
abonnement voor dagelijkse overdenking , die je kunt  le-
zen op smart Phone, tablet of computer. 



TED Great Commission Festival 2014 

Modelling Jesus’ Caring 
Compassion 
De Trans-Europese Divisie organiseert het grote 
opdrachtfestival 2014 in het Ramada Hotel aan 
het Balatonmeer 
in  Hongarije van 
dinsdagavond 15 
tot en met sabbat 
19 juli.  

Van de 500 be-
schikbare plaatsen 
zijn er 60 gereser-
veerd voor deel-
nemers uit Neder-
land. De 
(gesubsidieerde) 
kosten, inclusief 
verblijf, bedragen 
€ 70,- per deelne-
mer. De reis is 
voor eigen reke-
ning. 

De thematiek bor-
duurt verder op 
het onderwerp 
Mission to the Ci-
ties. De voorkeur 
voor het toewij-
zen van deelne-
mersplaatsen ligt 
bij gemeente-
teams en teams 
van gemeente-
stichting. 

Aanmeldingen e-
mailen naar rding-
jan@adventist.nl . 



De leden van de nieuwe gemeente Uniek waren al een 
tijdje op zoek naar een locatie die meer in een woon-
wijk en dichter bij hun eigen huizen gelegen was. In ok-
tober legde een onderzoeksgroep hen drie keuzes voor, 
waarop de gemeente koos voor optie ‘B’. 

Optie ‘B’ betreft een gebouw van de buitenschoolse op-
vang ‘De Klimboom’, Passiebloemweg 3 in de Vinexwijk 
Leidsche Rijn. Veel van de gezinnen van de gemeente 
wonen in Leidsche Rijn en hopen door deze verhuizing 
toegankelijker te worden voor hun vrienden en buren. 

De eerste dienst is tegelijk de Kerstdienst op 21 decem-
ber om 16.00 uur. 

Een eerste aanzet tot contact met de buurt werd in no-
vember al genomen door het schonen van een tuin van 
een wooncomplex voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Dat gebeurde in samenwerking met stichting 
Present. 

 Advent gaat digitaal 
De volledige opzet van Advent gaat op de schop, en 
daarmee ook de rubriek Groeispurts. 

Vier maal per jaar blijft er een papieren Advent verschij-
nen, maar die zal vooral diepgang bieden. 

Daarnaast verschijnt maandelijks @vent als een digizine, 
waarin vooral actualiteiten en berichten thuishoren. De 
rubriek Groeispurts zal zich voortaan daarin bevinden. 

Om niet alleen toegang tot Groeinieuws, maar ook 
Groeispurts te behouden, dien je naar de volgende 
link te gaan: http://www.adventist.nl/2013/12/11/

advent-gaat-digitaal/ en je aan te melden. 

 

Nederlandse Unie in 
zee met Simple Church 
Op 8 december heeft 
het Algemeen Kerk-
bestuur besloten een 
overeenkomst aan te 
gaan met het Simple 
Church Network van 
de wereldkerk. Daar-
mee bevestigt de Unie ook de status van het project 
Bijbel op Schoot in Dordrecht als een rechtmatig initia-
tief. 

Simple Church omvat een evangelisatieaanpak, die ge-
meenten vormt die de samenkomst van de huisgroep 
verbindt aan de sabbatsdienst. ‘Weinig energie besteden 
aan de organisatie, om meer over te houden voor contac-
ten met de omgeving en evangelisatie,’ is het devies.  

 

 

Uniek verhuist 
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