
Health Adventure 
coachtraining in maart  
Dit voorjaar zullen ze weer door de bossen van 
Midden Nederland te spotten zijn; de Health Ad-
venture coaches in opleiding. Uitgeput maar vol-
daan halen ze de eindstreep! 

Op 1 en 2 maart zullen Isis Dijkstra en Tabitha 
Flier-Dingjan weer leiding geven aan de coach-
training voor Health Adventure. Beweging, heer-
lijk en gezond eten, humor, geestelijke verdieping 
en vooral handen en voeten geven aan het mee-
bouwen aan Gods Koninkrijk  vormen de hoofdin-
grediënten van dit heerlijke maar ook spannende 
recept van avontuur. 

De laatste training was 30 augustus en 1 septem-
ber 2013. Maar liefst vier gemeenten werden 
toegerust om Health Adventure te draaien: Alme-
re, Zoetermeer, Groningen en Leeuwarden waren 
vertegenwoordigd. Interesse? Kijk op 
www.healthadventure.nl voor meer informatie.  

Health 
Ad-
venture  
is een 
avon-
tuurlijk 
pro-
gramma 
om: 

 -Mensen die God niet kennen een gezonde 
 leefstijl te laten ervaren; 

 -Een leefstijlverandering te maken, zowel 
 voor adventisten als ongelovigen; 

 -Samen te bewegen en te ervaren wat het 
 effect daarvan op je gezondheid is; 

 -Er achter te komen wat voor jou de kleine 
 en grote uitdagingen van het leven zijn en 
 hoe je daarmee om kan gaan!  

Dat gebeurt in: 

 -10 wekelijkse groepsbijeenkomsten (excl. 2 
 voorbereidingsbijeenkomsten) 

Ook HA coach worden?  

Volgende HA coach weekend: 1 & 2 maart 2014 
in LAGE VUURSCHE 

Schrijf je in op: www.healthadventure.nl/coach-
worden/ of stuur een mail naar healthad-
venture@live.nl 
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Tweede druk 
Ongelooflijk! 
‘Amper drie weken na het verschijnen van het evan-
gelisatieboek Ongelooflijk! in een oplage van 1.500 
stuks, is al meer dan twee derde van de voorraad af-
genomen door een kleine twintig gemeenten en par-
ticulieren in Nederland en België.’ Zo begon het be-
richt over Ongelooflijk! in Groeinieuws 69.  Een week 
later was het boek al uitverkocht. 

Op 20 januari stelt de unie de oplage van de herdruk vast. 
Wie type– of taalfouten in Ongelooflijk! ontdekt, gelieve die 
daarvóór te melden aan rudy@ongelooflijk.info.  De twee-
de druk verschijnt midden februari. 

Om de oplage te bepalen zijn alle gemeenten en church 
plants gevraagd om aan te geven hoeveel dozen zij ver-
wachten in 2014 te bestellen. De ‘doosprijs’ à 14 boeken 
voor weggeven is € 7 per boek.  Losse boeken € 12,95. 

De volgende fase van dit project bestaat uit het invullen en 
operationeel maken van de website. Daarop kan men op 
verschillende manieren dit boek lezen: op de site zelf, 
downloaden als e-book, of door middel van een abonne-
ment voor dagelijkse overdenking. Dit alles te lezen op 
smart Phone, tablet of computer. 

TIP: Als u nog of weer exemplaren van Ongelooflijk! heeft,  
probeer dan eens in uw plaatselijke boekenwinkel enkele 
exemplaren ‘in consignatie’ te geven. Dat wil zeggen, dat de  
winkel alleen die boeken betaalt, die hij onder aftrek van 
een afgesproken winstmarge verkoopt. Als referentie: In 
Soest ligt Ongelooflijk! in  Boekhandel van de Ven en bij 
evangelische boekhandel De Fakkel. 

Internationale bezoekersdag 12 april 

‘Friends of Hope’ 
De Adventkerk houdt op 12 april een wereldwijde bezoe-
kersdag. De gedachte erachter is dat alle gemeenteleden 
juist voor die dag een vriend of familielid zullen uitnodigen 
om een dienst in een adventgemeente te bezoeken. Ge-
meenten worden aangemoedigd om op 12 april een dienst 
te houden die toegankelijk is voor bezoekers. 

Daarbij val te denken aan het kiezen van een thema dat 
voor de gemiddelde mens relevant is, en dit ook van tevo-
ren bekend te maken. Daarnaast zou er juist die dag op ge-
let kunnen worden dat kerkjargon vermeden  wordt. Alle 
elementen van de dienst worden duidelijk aangekondigd en 
uitgelegd, zodat gasten niet het gevoel kunnen krijgen dat 
ze niet weten wat er gebeurt of wat er van hen verwacht 
wordt. 

Hele elementaire zaken tellen mee: Is het duidelijk waar de 
garderobe en de toiletten zich bevinden? Weet de bezoeker 
vooraf tot wanneer de samenkomst duurt? Is het duidlelijk 

hoe-
veel 
collec-
ten er 
zullen 
komen, 
zodat 
de gast 

zich bij de derde collecte niet opgelaten hoeft te voelen. 
Durven we gasten te vertellen dat zij zich niet verplicht hoe-
ven te voelen iets bij te dragen? Zijn er ‘leenbijbels’ en wor-
den de bladzijdenummers van de te lezen Bijbelverzen ge-
noemd?  

De wereldkerk 
heeft zich ten doel 
gesteld dat er die 
dag tien miljoen 
extra gasten een 
adventgemeente 
bezoeken, ofwel 
voor ieder lid een gast. Er is zelfs een speciale website geo-
pend om materialen en suggesties van te downloaden: 
www.friendsofhopeday.org.  

Niet verkeerd: Niet verkeerd: Onge-Onge-
looflijk! looflijk! onder de Dode onder de Dode 
zeerollen en tussen Carel zeerollen en tussen Carel 
ter Linden, de lijkwade van ter Linden, de lijkwade van 
Turijn, Bisschop Eijk en Turijn, Bisschop Eijk en 
Huub Oosterhuis in.Huub Oosterhuis in.  
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TED Great Commission Festival 2014 

Modelling Jesus’ 
Caring Compassion 
Het wordt nu tijd je in te schrijven 
voor het grote opdrachtfestival dat de 
Trans-Europese Divisie in Hongarije 
organiseert van dinsdagavond 15 tot 
en met sabbat 19 juli. 

De (gesubsidieerde) kosten, inclusief 
verblijf, bedragen € 70,- per deelne-
mer. De reis is voor eigen rekening. 

De thematiek borduurt verder op het 
onderwerp Mission to the Cities. Aan-
meldingen e-mailen naar rding-
jan@adventist.nl . Inschrijfformulieren 
zijn als bijlagen bij deze Groeinieuws 
gesloten. Mogelijkheid tot aanmel-
ding sluit op 28 februari 2014.  

 

 



Advent digitaal 
De volledige opzet 
van Advent gaat op 
de schop en daar-
mee ook de rubriek 
Groeispurts. 

Vier maal per jaar 
blijft er een papie-
ren 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. 

Website met presentaties 
 
In november heeft de Trans-Europese Divisie een con-
gres gehouden over evangelisatie die zich richt op de 
Westerse postmoderne mens.  
Een groot aantal van de daar vertoonde PowerPointpre-
sentaties kunnen nu worden gedownload van de volgen-
de website: http://www.ted-adventist.org/go-beyond-
normal-making-god-known-in-europe-2013-
presentations. 
 
Het betreft de volgende 
lezingen: 
01 Europe, Faith, Reality 
– Raafat Kamal 
02 The Ethos of Post-
modernism – Andrea Lux-
ton 
03 Garden vs Jungle: Characteristics, Values, Cultural Pat-
terns – Miroslav Pujić 
04 Postmodernism Explained – David Trim 
05 Re-Visioning Adventist Theology – Bertil Wiklander 
06 Biblical Spirituality and Discipleship – Daniel Duda 
07 Made to Worship – Tihomir Lazić 
08 Redefining Leadership in a Postmodern Culuture – Kärt 
Vahtramäe 
09 Seeking to Belong – Bruce Bauer 
10 Sharing Story in an Apple Culture – Claude Richli 
11 Narrative in Postmodernity – Laurence Turner 
12 Communicating Faith Today – Wayne Krause 

Symposium 7 maart 2014, 10.00 - 15.30 uur 

Theologische Universiteit Kampen 

 

Lessen uit Europa 
voor Nederland 

 

Nederland is een zendingsland geworden. Zeggen we. 

Maar wat betekent dat? Heel veel missionaire inspan-

ning lijkt erop gericht de kerken weer vol te krijgen. 

We dromen van een grote opwekking of van herstel 

van een christelijke samenleving. We lopen ons het 

vuur uit de sloffen. Maar is harder werken wel het bes-

te wat je kunt doen? Wat houdt het in om (weer) aan 

zending te doen in dit land, onbevangen, fris en vol 

hoop?  

Een symposium voor iedereen die dieper wil denken 

over wat zending betekent in een seculier land. Voor 

iedereen die niet tevreden is met pasklare modellen en 

oppervlakkige analyses. Voor iedereen die wil weten 

wat er in Europa gebeurt op het gebied van christelijke 

zending en kerk-zijn, en wat wij daarvan kunnen leren. 

Voor iedereen die hoopvol is over de toekomst. Voor 

iedereen die geïnteresseerd is in een boeiend program-

ma, met deskundige sprekers. 
Kijk hier voor het uitgebreide programma 

Overzicht sprekers 
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