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Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,
die de Vader is van elke gemeenschap 

in de hemelsferen en op aarde.
Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke

wezen kracht en sterkte schenken door 
zijn Geest, zodat door uw geloof Christus 

kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld 
en gegrondvest blijft in de liefde.  

Dan zult u met alle heiligen de lengte en
de breedte, de hoogte en de diepte kunnen 
begrijpen, ja de liefde van Christus kennen 

die alle kennis te boven gaat, opdat
u zult volstromen met Gods volkomenheid. 

Efeziërs 3:14-19



1Voorwoord
Woorden én daden

We hebben evenwicht nodig 
in onze kerk in Nederland. 
Evenwicht tussen congres-
besluiten en de uitvoering 
door alle leden. Even-
wicht tussen woorden en 
daden. Tenslotte worden 
onze woorden uiteindelijk 
zichtbaar in onze daden. 

Het strategisch beleidsplan 
van het Landelijk Kantoor 
heeft geen enkele waarde als 
we het niet omzetten in daden. 
Daarom is dit niet alleen de 
richting die de landelijke 
kerk wil gaan, het helpt ook 
uw eigen gemeente om met 
de waarden ‘optimisme, 
dienstbaarheid, levens-
kwaliteit’ uw doelen te 
bepalen. En ze uit te voeren. 

Het gaat om evenwicht. Ja, 
we zoeken woorden voor 

Werk in uitvoering

Op het uniecongres van 2012 zijn er een aantal 
besluiten genomen. In deze kaders lichten wij 
toe hoe de stand van zaken is voor elk van 
die besluiten.

onze missie en ja, we zoeken 
wegen om dit in de praktijk 
te brengen. En tenslotte is 
er nog een ander evenwicht: 
een evenwicht tussen het 
Landelijk Kantoor en ge-
meenten. Het Landelijk Kan-
toor heeft tot taak om koers, 
doel en toerusting aan de 
gemeenten te geven, terwijl 
alle gemeenteleden zich met 
hun eigen gaven en talenten 
inzetten om Gods missie 
handen en voeten te geven. 

Ds. Wim Altink
Voorzitter Alg. Kerkbestuur

De kerk is niet alleen 
theologen, gevestigde 
gemeenten en regels. 
De kerk is alle gelovi-
gen, ook church plants 
en de pastorale missie.



2 Hoe kom je tot een beleidsplan?

In december 2012 werd een 
nieuw Algemeen Kerk-
bestuur gekozen. Deze 
mensen leiden en besturen 
de kerk tot 2017. Maar waar 
gaan we naartoe? Dat moet 
natuurlijk wel uitgedacht 
en besproken worden.

Al gauw besloten we om 
dat niet van bovenaf te 
bepalen, maar van onderaf 
te laten groeien. De predi-
kanten, de leiders van de 
gemeentes, gaven daarom 
antwoord op twee vragen:

1. Hoe ziet de ideale   
gemeente eruit? 

2. Aan welke voorwaarden  
moet een gemeente voldoen 
zodat buitenstaanders de 
gemeente ideaal vinden?

De antwoorden van de 
predikanten hebben we ge-
bundeld, bewerkt, en bestu-
deerd. Hieruit kwamen drie 
kernwaarden naar voren: 
optimisme, dienstbaarheid 
en levenskwaliteit. 
Geweldige woorden, maar 
drie woorden zijn nog 
geen beleidsplan.

Deze drie woorden zijn aan 
de leiders op het Landelijk 
Kantoor gegeven. Na veel 
nadenken, wikken en wegen 
hebben zij plannen gesmeed.
Uiteindelijk leidden die 
drie woorden samen met 
de besluiten van het unie-
congres tot een plan van 
meer dan 40 pagina’s. 
Een plan dat we de komende 
jaren met zijn allen in de 
praktijk gaan brengen. 

Werk in uitvoering

We werken aan de hand van het beleidsplan en 
kijken jaarlijks of het moet worden aangepast.



3Algemeen beleid uitgelicht

Financiën zijn belangrijk, 
maar goed omgaan met 
financiën is nog veel belang-
rijker. Er komt dan ook een 
zelfstandig auditorscomité 
dat de rapportages van de 
penningmeester bestudeert. 
Ook op regionaal niveau 
worden auditorsteams 
aangesteld om de lokale 
penningmeesters te onder-
steunen. Elk jaar organiseren 
wij een dag voor de pen-
ningmeesters om ze toe 
te rusten en op te leiden.

Het besturingsmodel van 
het Landelijk Kantoor wordt 
onder de loep genomen sa-
men met een professioneel 
bureau. Zo zijn we er zeker 
van dat we de gemeen-
ten zo efficiënt en goed 
mogelijk ondersteunen.

Op het gebied van Onroe-
rende Zaken gebeurt er 
veel. Er is een Commissie 
Onroerende Zaken die 
toezicht houdt op de afdeling 
onroerend goed en ad-
viezen uitbrengt. Zij hebben 
onderzoek gedaan naar de 
exploitatie en kosten van het 

landgoed Oud Zandbergen. 
Eind 2014 zal een besluit 
worden genomen over de 
toekomst van het landgoed.

De afdeling communicatie 
zorgt ervoor dat zoveel 
mogelijk mensen binnen 
en buiten de kerk weten 
wat we doen. Daarom 
vernieuwen we de website, 
zodat die ook beschik-
baar is op smartphones 
en tablets en mensen er 
dus altijd bij kunnen. 

Vanaf december 2013 publi-
ceren we @vent, een digitale 
en interactieve versie van 
Advent, vol nieuws en 
achtergronden. De papieren 
Advent zal nog vier keer per 
jaar bij alle leden op de mat 
vallen. Ook beginnen we 
in 2014 met trainingsdagen 
voor leden, zodat de lokale 
gemeenten hun communica-
tie goed kunnen organiseren. 



4 Drie waarden

De komende tijd investeren 
wij extra in drie dingen die 
mensen vandaag de dag 
nodig hebben. Drie dingen 
die horen bij het adventisme: 
optimisme, dienstbaarheid 
en levenskwaliteit. In een 
wereld van crisis, waar 
duizenden hun vertrouwen 
in systemen en overheden 
verloren hebben, biedt God 
optimisme. In een wereld 
waar de gewone mens al-
leen aan zichzelf denkt, zijn 
wij dienstbaar. In een wereld 
vol ziekte, zorgen en stress 
waar velen de zin van het 
leven niet zien, biedt het 
adventisme levenskwaliteit.

Optimisme
We gedragen ons anders 
omdat we de zekerheid 
hebben dat we geredde 
mensen zijn en dat we 
priesters van het koninkrijk 
mogen zijn. We geloven 
dat dingen anders kunnen 
en dat we in staat zijn om 
grenzen te verleggen.

Levenskwaliteit

Wij zijn toonaangevende
christenen

Laat een iedere de ander even
belangrijk achten als zichzelf

Gemoedsrust

Dienstbaarheid

Zoals Christus diende, 
dienen wij

Oog hebben voor elkaar

Maatschappelijke 
activiteiten

Optimisme

Relatie met God
(Reach Up)

Relatie met medegelovigen 
(Reach Across)

Relatie met mensen buiten
de kerk (Reach Out)

God gelooft onvoorwaarde-
lijk in ons en wij in hem

Betere gemeenschapszin
dan in de kerk bestaat niet

Zelfbewustzijn
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Dienstbaarheid
We zijn gericht op mensen 
binnen en buiten de kerk. 
We dragen dus niet alleen 
zorg voor de gemeente, 
maar ook voor mensen 
daarbuiten. Niemand wordt 
buitengesloten; zo zijn wij 
dienstbaar voor de mensen 
om ons heen. Dat is hoe 
mensen ons zullen kennen. 

Levenskwaliteit
Door het geloof krijgt de zin 
van het leven een nieuwe 
betekenis. Naast een visie 
voor de toekomst biedt het 
principes om naar te leven. 
Het geloof maakt mensen 
betrokken en zorgt dat ze res-
pectvol met elkaar omgaan. 
Verantwoord omgaan met 
Gods schepping, dus met het 
milieu, en nadenken over 
verspilling horen bij levens-
kwaliteit. Ook is er aandacht 
voor een gezonde leefwijze.

Levenskwaliteit

Wij zijn toonaangevende
christenen

Laat een iedere de ander even
belangrijk achten als zichzelf

Gemoedsrust

Dienstbaarheid

Zoals Christus diende, 
dienen wij

Oog hebben voor elkaar

Maatschappelijke 
activiteiten

Optimisme

Relatie met God
(Reach Up)

Relatie met medegelovigen 
(Reach Across)

Relatie met mensen buiten
de kerk (Reach Out)

God gelooft onvoorwaarde-
lijk in ons en wij in hem

Betere gemeenschapszin
dan in de kerk bestaat niet

Zelfbewustzijn



6 Groei

Jezus’ laatste woorden 
aan zijn leerlingen waren: 
‘jullie zullen kracht ontvan-
gen en van mij getuigen in 
Jeruzalem, in heel Judea en 
Samaria, tot aan de uiteinden 
van de aarde’ (Handelingen 1:8). 
De opdracht om mensen te 
bereiken met Gods eeuwige 
evangelie is niet veranderd.

Alles wat de kerk doet 
staat in het teken van deze 
opdracht. Het is het begin-
punt voor de missie, visie 
en het beleid van de kerk. 

Het bestuur heeft gekeken 
hoe de kerk in Nederland 
meer mensen zou kunnen 
bereiken. Er zijn mooie en 
leuke plannen ontstaan.

Mensen bereiken met het 
evangelie betekent dat wij 
als kerk groeien. We denken 
dan meteen aan doop en 
evangelisatie. Dat klopt, we 
willen zeker groeien in leden. 
In deze periode van vijf 
jaar willen wij 750 mensen 
dopen. Hierdoor zouden 
er meer dan 6000 adven-
tisten in Nederland zijn.

Daarnaast willen we groeien 
in onze relatie met God. 
Ieder lid van de Advent-
kerk zou steeds dichterbij 
Jezus moeten komen. Leden 
en bezoekers zullen zo 
meer betrokken raken bij 
de kerk. Hierdoor houden 
we meer leden, jongeren 
en bezoekers in de kerk, 
en groeien we in aantal. 
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Een groeiende kerk heeft 
goede predikanten nodig. 
Er moeten altijd voldoende 
predikanten beschikbaar zijn 
voor pastoraal werk in de 
gemeenten. In de komende 
jaren willen we ervoor 
zorgen dat er minimaal 21 
predikanten, proponenten en 
pastoraal medewerkers in de 

Werk in uitvoering

Per 1 juni 2013 worden mannelijke en vrouwelijke
predikanten gelijkwaardig ingezegend. 

23

Legenda:      Ingezegend     50+ jaar

Predikanten gemeenten zijn. Bovendien 
zullen daarvan zeventien 
ingezegend predikant zijn.

Nieuwe predikanten 
opleiden is enorm belang-
rijk. We zullen jongeren 
stimuleren om voor God te 
gaan werken en willen acht 
studenten naar Newbold 
sturen. Vrouwelijke studen-
ten zijn meer dan welkom.

Studenten 8



8 Veilige Kerk
Madelon Comvalius

We willen allemaal dat de 
kerk een veilige plek is voor 
iedereen. Daar mag dus 
best aan gewerkt worden. 
In 2012 hebben we ons hard 
gemaakt voor bewustword-
ing. Gelukkig begrijpen 
onze leden de noodzaak 
van het project en is er 
ondersteuning van profes-
sionals in de kerk die zich 
vrijwillig inzetten om de 
veilige kerk plek te maken.

 

Vanuit het Landelijk Kan-
toor zorgen we ervoor 
dat het thema terugkomt 
in trainingen, maken we 

filmpjes ter bewustwording 
en bevorderen we weder-
zijds respect. Het is mooi 
dat het zo breed gedragen 
wordt, want we zijn al-
lemaal verantwoordelijk 
iedereen een veilige plek te 
geven in de Adventkerk. 

Sinds 2012 zijn er landelijke 
vertrouwenspersonen die 
klaarstaan om een luisterend 
oor te bieden. Nu Veilige 
Kerk van ons allemaal is, is 
het een vast onderdeel van 
de evenementen en trainin-
gen die de Adventkerk aan-
biedt. In de toekomst belich-
ten we ieder jaar een ander 
item om zorg te dragen voor 
alle kwetsbare groepen bin-
nen onze kerk, en daarom 
richten we ons in 2014 op 
de niet-heteroseksuelen 
binnen onze gemeenschap. 

We zijn allemaal 
verantwoordelijk 
iedereen een veilige 
plek te geven.

Werk in uitvoering

De kerk wordt een plek waar niet-heterosek-
suelen welkom zijn en zich veilig voelen.



9Ds. Hans Ponte
In het kort

Studentencongressen, sport-
activiteiten, openingskam-
pen en AJV-scouting evene-
menten: departementshoofd 
Jongeren en Gezinnen ds. 
Hans Ponte heeft het altijd 
druk. Kort samengevat is het 
zijn taak om het jongeren-
werk in de kerk te leiden.

Hij startte als proponent op 1 
september 1975, en vervulde 
allerlei functies. Hij was al 
eerder verantwoordelijk voor 
jeugdwerk, en heeft ook 
ADRA, de humanitaire tak 
van de Adventkerk geleid. 

Hij is er trots op om bij de 
Adventkerk te horen omdat 
die zich bekommert om 
mensen binnen en buiten 
de kerk. 

Hij vindt het optimisme dat 
uit het beleidsplan spreekt 
fantastisch, en is blij mee te 
mogen werken aan een dienst-
bare kerk voor iedereen. 

‘Een zorgzame kerk, waar 
iedereen mag zijn wie hij 
of zij is.’ 

Werk in uitvoering

Er komt meer aandacht voor verschillende 
minderheden en doelgroepen. We stimuleren 
het vertrouwen in elkaar en zorgen ervoor dat 
de kerk voor iedereen een veilige plek is.



10 Advent Jeugd Verbond
Ds. Hans Ponte

Advent Jeugd Verbond (AJV) 
is er om jongeren te onder-
steunen in de ontwikkeling 
van hun geloof. AJV biedt 
jongeren de mogelijkheid om 
het geloof op een eigen-
tijdse manier te beleven en 
te delen. We organiseren 
daarom landelijke evene-
menten die aansluiten bij 
de cultuur, de beleving en 
de wereld van onze jeugd. 

We stimuleren jongeren zich 
te binden aan een lokale 
gemeente om daar deel te 
nemen in het kerkelijke 
leven. Om dit te realiseren, 
ondersteunen we de ge-
meenten om een kerk te 
worden waar jongeren meer 
dan welkom zijn. We moedi-
gen dan ook zoveel mogelijk 
gemeenten aan een Church 

of Refuge (CORe) te worden. 
Met CORe bedoelen we 
adventgemeenten waar heel 
bewust aandacht is voor 
jongeren. Deze gemeenten 
richten zich zowel op de 
groep als op het individu.  

We werken hard om alle 
jongeren de mogelijkheid 
te geven AJV pathfinder 
of AJV scout te worden en 
ze de Europese Camporee 
mee te laten maken in 2014. 
Daarnaast informeren we de 
regio’s over het concept FN4U. 
Dat is een evenement waar-
bij jongeren op eigentijdse 
manier de vrijdagavond kun-
nen doorbrengen. We zullen 
stimuleren dat dit maan-
delijks in alle regio’s plaats-
vindt, zodat elke jongere 
hieraan deel kan nemen.

Werk in uitvoering

Het jeudgmateriaal staat vanaf nu in het
volwassenlesboekje en er wordt ook dagelijks
digitaal aangeboden. 



11Istrahel Schorea
In het kort

Istrahel Schorea zet zich al 
30 jaar als vrijwilliger in voor 
het werk van de Heer, en 
werkt sinds 1 december 
2012 officieel voor het 
kerkgenootschap. Hij is erg 
dankbaar dat hij zich nu 
fulltime mag richten op de 
kerk. Als penningmeester 
is hij lid van het Dagelijks 
Bestuur en verantwoordelijk 
voor de financiën en 
onroerende zaken. Ook is 
hij hoofd personeelszaken 
op het Landelijk Kantoor.

‘De kerk biedt mensen te 
veel mogelijkheden om 
allemaal op te noemen.’ 
Hij denkt bijvoorbeeld 
aan het ontwikkelen van 
talenten, ontmoeten van 
vrienden en elkaar ver-
sterken in het geloof. 

‘Wanneer we de kern-
waarden in ons beleidsplan 
verwezenlijken, komen 
we dichter tot God.’ 
Die kernwaarden zijn ook 
een goede basis voor de 
beleidsplannen van lokale 
gemeenten: ‘Wij mogen 
samen bouwen aan 
Gods koninkrijk.’

‘Ik ben het trotst op het 
voornemen om transparant 
te zijn in ons doen en laten.’ 

Werk in uitvoering

We zetten ons in voor een gezond financieel beleid. 



12 Gemeentegroei
Ds. Rudy Dingjan

Deze eeuw concentreerde 
het departement Gemeen-
tegroei zich tot nog toe 
op de techniek en tac-
tiek van evangelisatie en 
gemeentestichting. Achter 
de schermen hebben we 
ons ondertussen gericht op 
de inhoud van de advent-
boodschap met het project 
Ongelooflijk! Dit project is 
laagdrempelig, eigentijds en 
benadrukt het belang dat 
God hecht aan gemeen-
schapszin en onderlinge zorg.

Met het project willen we 
ten eerste de Nederlandse 
adventisten een hernieuwde 
passie voor God laten erva-
ren. Waar het hart vol van 
is, loopt de mond tenslotte 
van over! De inhoud van 
het boek Ongelooflijk! 

wordt ook digitaal en via 
YouTube aangeboden om 
nog meer mensen met 
Gods liefde te bereiken.

Naast de focus op geloofs-
inhoud zal Gemeentegroei 
onze leden blijven toerusten 
in het getuigen van hun 
geloof. Maatschappelijke 
betrokkenheid, huisgroepen 
en church plants blijven 
daarvoor noodzakelijk. Ook 
is het verder ontwikkelen 
van Simple Churches, die hun 
energie vooral steken in het 
aangaan en onderhouden 
van relaties, een belangrijk 
onderdeel van de plannen.

Het geloof is het beste wat 
je kunt delen. Als je een 
gezond godsbeeld hebt 
doe je automatisch meer 
voor anderen. Als je God 
aanbidt, ga je steeds meer 
op hem lijken. Daarom zal 
Gods laatste gemeente 
een gemeenschap zijn 
van intieme verbonden-
heid met God en elkaar.

Als je God aanbidt, 
ga je steeds meer 
op hem lijken.



13Joanne Balk
In het kort

Sinds april 1990 werkt Joanne 
Balk voor het ESDA-instituut. 
Daarnaast helpt zij ook bij 
het servicecentrum, sab-
batschool en publicaties. 

Dagelijks is ze bezig voor 
ESDA met het nakijken van 
ingezonden huiswerk, het 
beantwoorden van vragen, 
het ontwikkelen van nieuw 
cursusmateriaal en de 
promotie daarvan.

De komende vijf jaar staan 
een cursus gezondheid en 
een nieuwe bijbelcursus in 
de planning. Deze cursus-
sen worden digitaal aange-
boden, en hebben ook een 
digitaal huiswerksysteem.

‘Ik ben er trots op om voor 
de kerk te mogen werken. 
Het gezicht naar buiten 
toe te mogen zijn voor 
de ESDA is een voorrecht 
voor mij. De persoonlijke 
verhalen van mensen die 
met hun zoektocht naar 
God bezig zijn maken dit 
werk extra bijzonder.’ 

Werk in uitvoering

De privé e-mailadressen van de afgevaardigden 
van het volgende uniecongres worden niet gedeeld.



14 Gezinnen en vrouwen
Madelon Comvalius 

De afdeling gezinnen wil 
graag iets betekenen in het 
leven van gezinnen, koppels 
en ouders. We organiseren 
daarom gezinnenkampen, 
dagen speciaal voor ouders 
en bijeenkomsten voor
koppels. 

 

We hopen en bidden dat 
ieder jaar meer gemeenten 
de keuze maken om Kids in 
Discipleship (KiD) te gebruiken. 
KiD draait om het geloofs-
leven in het gezin en heeft als 
doel ieder kind discipel van 
Jezus te maken. We bieden 
jaarlijks een KiD-training aan 
om dit te realiseren. Naast 
het huidige KiD-materiaal 
zullen we in 2014 ook het 
KiD-tienermateriaal naar 
het Nederlands vertalen.

Twee op de drie van onze 
leden zijn vrouw. De afdeling 

vrouwen biedt vrouwen de 
mogelijkheid te groeien in 
hun geloof, oog te hebben 
voor elkaar en vriendschap-
pen met hun medezusters 
op te bouwen en te ver-
stevigen. We organiseren 
daarom landelijke even-
ementen, maar geven ook 
training aan de leiders van 
het vrouwenpastoraat in 
de lokale gemeenten.

We organiseerden de eerste 
vrouwendistrictsdag in 2013. 
370 vrouwen uit veertig 
verschillende gemeenten 
bezochten deze dag. Wat 
een succes. In 2014 bieden 
we weer een vrouwen-
districtsdag aan en hopen 
dan nog meer zusters 
te mogen ontmoeten. 

Ook willen we de komende 
jaren voor alleenstaanden 
de mogelijkheid creëren
om elkaar te ontmoeten en 
hun geloofsleven samen 
te versterken.

370 vrouwen uit 
veertig verschillende 
gemeenten bezochten 
deze dag.



15Ds. Jurriën den Hollander

nieuwe cultuuroverstij-
gende preekcursus die 
deelnemers in vuur en 
vlam zet voor het Woord. 

‘Wij waren mensen van het 
Woord, wij zijn mensen van 
het Woord, en wij blijven 
mensen van het Woord.’  

Werk in uitvoering

De Commissie Onroerende Zaken is in het leven 
geroepen. Die houdt toezicht op het handelen van de 
afdeling Onroerend Goed. Ook komt er een
commissie onroerend goed voor lokale gemeenten. 

In het kort

Zorgen voor alles dat te 
maken heeft met de training 
en persoonlijke ontwikkeling 
van leden en predikanten, 
dat doet ds. Jurriën den 
Hollander als departe-
mentshoofd Persoonlijke 
Ontwikkeling. Daarnaast is 
hij verantwoordelijk voor de 
assessment en begeleiding 
van nieuwe predikanten. 

Hij werkt sinds 1989 voor de 
kerk als predikant, districts-
voorzitter en onderzoeker. 
Over zijn enthousiasme 
voor de Adventkerk zegt hij: 
‘Het is een kerk die zich niet 
laat stoppen. Dit blijkt wel 
uit de drie kernwaarden 
van het beleidsplan.’

Het trotst is hij op de koers 
die is ingezet met de 



16 ESDA
Joanne Balk

Het ESDA-instituut onder-
steunt de lokale gemeenten 
bij de verkondiging van het 
evangelie met schriftelijke 
en digitale cursussen. 
Ook stellen we materialen 
ter beschikking. 

ESDA brengt niet-
adventisten in contact 
met het evangelie.

voor ESDA-cursisten en 
geïnteresseerden. 

We zijn bezig met het 
ontwikkelen van de cursus 
Gezondheid. Ook komt er 
een nieuwe, uitgebreide 
bijbelcursus die de cursus 
Er staat geschreven zal 
vervangen. Al onze bijbel-
cursussen bevatten onze 
geloofspunten of spelen 
daar op in. Deze nieuwe 
cursussen worden digitaal 
gepubliceerd met een 
digitaal huiswerksysteem.

ESDA brengt niet-ad-
ventisten in contact met 
het evangelie en met de 
plaatselijke gemeenten. 
We bidden voor deze 
mensen en voor de speci-
fieke problemen die ons 
worden toevertrouwd.

We brengen ieder kwartaal 
het tijdschrift Contact met 
een bijbehorende kalender 
uit. Deze kwartaalkalender 
sluit aan bij de sabbatschool-
lessen, zodat cursisten 
makkelijk kunnen instappen 
en meepraten in de sabbat-
school. Contact wordt door 
vrijwilligers geschreven 

Werk in uitvoering

We benadrukken wederzijds respect.



17Madelon Comvalius
In het kort

Na jarenlang bij een bank 
te hebben gewerkt, maakte 
Madelon Comvalius begin 
2011 de keuze om voor 
de kerk te gaan werken. 
Een keuze waar ze nog 
altijd erg blij mee is.

Als verantwoordelijke voor 
de afdelingen kinderen, 
tieners en vrouwen en 
gezinnen organiseert ze 
jaarlijks wel zo’n twintig 
landelijke evenementen. 
Daarnaast is ze project-
leider van Veilige Kerk.

‘Iedere keer ben ik onder de 
indruk van de betrokkenheid 
van onze leden. Er wordt 
zo veel vrijwilligerswerk 
verricht. Ook ben ik er trots 
op dat we ondanks de vele 
culturen samen één kerk zijn,’ 

zegt ze. ‘Ik vind het mooi 
dat positivisme één van 
onze drie kernwaarden is. 
Het is toch heerlijk om een 
positieve christen te zijn. En 
nog belangrijker: dit uit te 
stralen naar je omgeving.’

Werk in uitvoering

Er komt een werkgroep die kijkt hoe we
mensen met een beperking of chronische ziekte 
kunnen betrekken bij het kerkelijk leven.



18 Kinderen en tieners
Madelon Comvalius

De afdeling kinderen wil 
graag dat kinderen zich thuis 
voelen in de kerk. Ze mogen 
ervaren dat ze belangrijk zijn 
voor God en de kerk, dat ze 
bij een groter geheel horen 
en trots mogen zijn op wie ze 
zijn en wat ze kunnen. Ieder 
jaar organiseren we voor 
de kinderen een Kidzrally. 
Tijdens deze dag is het pro-
gramma volledig afgestemd 
op de kinderen. Ze krijgen de 
gelegenheid om hun talent-
en te laten zien en ervaren 
samen een supersabbat!

Er gebeurt veel in het leven 
van tieners. Ze gaan naar 
de middelbare school, hun 
lichaam verandert en ze 
vormen een eigen mening. 
We zien dat in veel gemeen-
ten in Nederland slechts 
één of enkele tieners zijn. 

De afdeling tieners verbindt 
tieners met elkaar door 
een plek te creëren waar 
ze vanuit heel Nederland 
bijeenkomen: de Tienerclub. 
Naast catechisatie biedt 
de Tienerclub tieners de 
ruimte om elkaar op een 
ontspannen manier beter 
te leren kennen. De Tiener-
club komt zes keer per jaar 
bijeen en sluit het seizoen 
af met het Tienerkamp.  

Voor de leiders van de 
kindersabbatschool or-
ganiseren we jaarlijks een 
trainingsdag. We proberen 
de leiders op deze dag te 
inspireren en nieuwe ideeën 
te geven. Zo kunnen zij in 
hun eigen gemeenten de 
kinderen een leuke, boei-
ende en leerzame kinder-
sabbatschooltijd geven.

Werk in uitvoering

Er komen duidelijke klachtenprocedures voor 
en over mensen die voor de kerk werken.



19Ds. Wim Altink 
In het kort

Het Algemeen Kerkbestuur 
draagt eindverantwoordelijk-
heid voor alles waar de Ad-
ventkerk Nederland voor staat. 
Ds. Wim Altink is voorzitter 
van het Algemeen Kerkbe-
stuur en is verantwoordelijk 
voor het leiden van de kerk en 
het uitdragen van het beleid. 
Hij ziet het als zijn taak om te 
verbinden, te vertegenwoor-
digen en aan te moedigen. 

Op 1 januari 2014 werkt ds. 
Altink al 30 jaar met veel plezier 
voor de kerk. Hij werkte als 
plaatselijk predikant en 
departementshoofd voordat hij 
voorzitter werd. Ook heeft hij 
in totaal twaalf jaar in een Al-
gemeen Kerkbestuur gezeten. 

‘Het is ongelooflijk wat een 
relatief kleine kerk als de 
onze in staat is om te doen 

dankzij veel enthousiaste 
en bekwame vrijwilligers 
en door goed toegeruste en 
gemotiveerde predikanten 
en andere medewerkers.’ 

Ds. Altink is trots op het 
beleidsplan omdat het zowel 
dicht bij de opdracht van God 
als de werkelijkheid van onze 
samenleving staat. Het geeft 
concrete doelen en, zegt hij: 
‘ik ben ervan overtuigd dat 
God daaraan zijn zegen wil 
geven. Wij zijn een optimist-
ische kerk waar iedereen zich 
thuis voelt. Dat is de basis van 
de christelijke gemeente!’

Werk in uitvoering

We onderzoeken en verbeteren de manage-
mentstructuur en het besturingsmodel van 
het Landelijk Kantoor. 



20 Persoonlijke Ontwikkeling
Ds. Jurriën den Hollander

Onder het departement 
Persoonlijke Ontwikkeling 
valt alles wat met de ont-
wikkeling en training van 
onze leden te maken heeft. 
Het beste voorbeeld hiervan 
is natuurlijk de sabbatschool: 
een geweldig instituut waar 
andere kerken jaloers op 
mogen zijn.

We zullen bestaande ge-
meenten helpen om opnieuw 
te gaan groeien. We roepen 
daartoe het project In-
vesteren in je gemeente in 
het leven. Lokale gemeenten 
worden hierbij begeleid door 
predikanten en vrijwilligers 
om een visie te ontwikkelen 
en samen met de leden 
vanuit die visie nieuwe 
activiteiten te organiseren. 

Er is veel preektalent onder 
adventisten. Dat talent gaan 
we verder ontplooien en 
daarom worden op diverse 
locaties preekcursussen 
aangeboden. Ook worden er 
trainingsdagen georganiseerd 
voor ouderlingen en dia-
kenen, en werken we aan een 
handboek voor de diaconie.  

Om het adventistisch ge-
dachtengoed toegankelijk te 
maken voor onze leden is de 
boekenserie Adventistische 
perspectieven gestart.
Het eerste boek Waar woont 
God? van theoloog dr. Jean-
Claude Verrecchia is in het 
najaar van 2013 verschenen.   

Er is veel preektalent 
onder adventisten. 
Dat talent gaan we 
verder ontplooien.

In de komende periode 
wordt de lay-out en inhoud 
van het sabbatschool-
materiaal verbeterd. 
Jongeren bespreken voor-
taan hetzelfde thema als 
volwassenen en daarom 
wordt het jeugddiscussie-
materiaal ingevoegd in 
het volwassenboekje. 
Daarnaast krijgt de jeugd 
dagelijks teksten, opdrachten 
en verwijzingen naar filmpjes 
via een app, Twitter en 
Facebook aangereikt. 



21Ds. Tom de Bruin
In het kort

Als secretaris van de kerk 
heeft ds. Tom de Bruin een 
veelzijdige opdracht met 
veel verantwoordelijkheden: 
het notuleren bij verga-
deringen, archiveren van 
stukken, communiceren en 
uitvoeren van besluiten. 
Hij was vier jaar predikant 
van Huis ter Heide, en 
werkt sinds november 2012 
als algemeen secretaris.

Als je hem vraagt waarom 
hij trots is op de kerk, zie je 
het in zijn ogen. De wereld 
is een betere plaats dankzij 
de kerk. Mensen komen tot 
God, maar gaan ook beter met 
elkaar om. Dat is de blijvende 
kracht van Gods liefde. 

Het beleidsplan vindt hij een 
hele prestatie. Negen 
maanden na benoeming 

met een nieuw team een 
beleidsplan met heldere en 
concrete doelen maken: 
dat is niet niks! 

‘Ik ben er trots op bij een kerk 
te horen die voor iedereen 
opkomt. Een kerk die via 
zijn afgevaardigden zegt: 
zorg voor de vrouwelijke 
predikanten, zorg voor de 
niet-heteroseksuelen. Een 
kerk die moeilijke besluiten 
durft te nemen, omdat ze 
goed zijn voor de mensen.
Op zo’n kerk kan ik trots zijn!’

Werk in uitvoering

We verbeteren de website zodat informatie
voor alle leden toegankelijk is. 



22 Publicaties
Ds. Wim Altink

We kennen God omdat wij 
de Bijbel kennen. De Bijbel is 
een ontzettend interessant 
boek, ook voor ongelovigen. 
Hoe kunnen we deze verza-
meling van 66 boeken beter 
begrijpen anno nu? Hoe kun-
nen verhalen van nomaden 
uit het oude Midden-Oosten 
tot ons blijven spreken?

We vertalen de verpakking 
zodat de boodschap ook in 
de 21e eeuw begrijpelijk is. 
Zo vinden we beter onze 
weg van geloven, leven, 
dienen en doorgeven. 

We vertalen ook letterlijk. 
Relevante uitgaven binnen 
de wereldkerk worden 
vertaald zodat ook Neder-
landstaligen erdoor 
gezegend worden.

In 2013 gaf de afdeling 
Publicaties twee boeken 
uit. Ongelooflijk! van ds. 
Rudy Dingjan gaat over 
Gods immense liefde voor 
mensen. Waar woont God? 
van dr. Jean-Claude Ver-
recchia bespreekt nieuwe 
inzichten over het heiligdom. 

In 2014 komt er een nieuw 
boek over de sabbat, 
geschreven door zeven Ne-
derlandse adventtheologen. 
Zo levert Publicaties een 
bijdrage in het realiseren 
van de missie van de kerk. 

Daarom is het belangrijk 
de tijd en de omgeving 
van de Bijbel goed te 
begrijpen.

Jezus preekte met behulp 
van alledaagse voorbeelden. 
Hij onderwees met onver-
getelijke verhalen en genas 
mensen op onverwachte 
manier. Daarom is het belang-
rijk de tijd en de omgeving van 
de Bijbel goed te begrijpen. 

De afdeling Publicaties helpt 
hierbij. Gedrukt of digitaal: 
onze boeken, brochures en 
bijbeltoelichtingen helpen 
om Gods wijsheid over te 
brengen naar nu. 



23Ds. Rudy Dingjan 
In het kort

Met groot enthousiasme 
leidt ds. Rudy Dingjan de 
afdeling Gemeentegroei. 
Als departementshoofd is hij 
verantwoordelijk over alles 
wat te maken heeft met 
evangelisatie en het stichten 
van nieuwe gemeenten.

Ds. Dingjan werkt al 37 jaar 
voor de kerk, en wat hem 
het meest aanspreekt, is 
de fantastische verbin-
dende boodschap die God 
ons heeft toevertrouwd. 

‘Een mooier godsbeeld 
dan dat wij verkondigen 
bestaat niet.’  

Het beleidsplan spreekt 
hem aan, omdat de diverse 
afdelingen van de kerk geza-
menlijke doelen hebben: 

optimisme, dienstbaarheid 
en levenskwaliteit. Hij is 
trots op het lef dat de kerk
in haar beleidsplannen toont.
‘Niet spelen om niet te 
verliezen, maar spelen om 
te winnen,’ noemt hij dat. 
We willen Nederland 
‘adventiseren.’ 

Werk in uitvoering

We zorgen ervoor dat ook mensen die een 
andere moedertaal dan Nederlands hebben 
voldoende gelegenheid hebben om hun 
geloof te beleven.



24 Rentmeesterschap 

Ds. Bert Nab

Financiën zijn, net als 
betrokkenheid en betrouw-
baarheid, van groot belang 
voor de kerk. De komende 
tijd zal het bestuur zich 
concentreren op een verant-
woord financieel beleid. 

doelstellingen van de kerk 
te blijven ondersteunen. 

Ook in het kader van rent-
meesterschap mag opti-
misme, dienstbaarheid en 
levenskwaliteit de boven-
toon voeren. Daarvoor is het 
nodig om het belang van 
rentmeesterschap onder 
de aandacht van de leden 
te houden. 

Ik ben trots op mijn kerk 
omdat wij met relatief 
weinig mensen en mid-
delen toch een groot 
verschil kunnen maken in 
het leven van mensen.

Werk in uitvoering

Bij het volgende uniecongres geven we duidelijk 
aan welke doelen wel en niet zijn gehaald. 

Optimisme, dienstbaar-
heid en levenskwaliteit 
mogen de boven-
toon voeren.

Daarnaast kijken we sa-
men met het departement 
Persoonlijke Ontwikkeling 
hoe we onze leden kunnen 
motiveren om de kerk te 
dienen op diverse manieren. 
We willen leden die de 
kerk (dreigen te) verlaten 
enthousiasmeren om de 



25Meerjarenprognose   

Istrahel Schorea 

Prognose 2013-2016

         Baten  2013 2014 2015 2016

Tienden 3.224 3.352 3.402 3.436 
Niet Tienden 913 674 680 683 
Onroerend Goed 119 495 284 298 
Totale Baten 4.256 4.520 4.365 4.417 

         Lasten 2013 2014 2015 2016

Personeelskosten (3.034) (3.121) (3.090) (3.170) 
Organisatiekosten  (1.080)  (972)  (949)  (899)  
Onroerend Goed  (277)  (308)  (180)  (180) 
Totale Lasten   (4.391)  (4.400)  (4.219)  (4.249)   
     
         Resultaat voor afschrijvingen
 
 -135 120 146  168
Afschrijvingen  (143)  (146)  (145)  (145)

         Exploitatieresultaat 

 -278 -26 1 23

Bedragen: € x 1000 
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