
Tam Tam 
Coachtraining HA 

Op 1 en 2 maart coach-
training voor Health Ad-
venture in prinsesselijk 
Lage Vuursche. Interesse? 
Kijk op: 
www.healthadventure.nl 
of stuur een mail naar 

healthadventure@live.nl 

 

TED Great Commission Festival 2014 

Modelling Jesus’ Caring 
Compassion 
Je kunt nog drie weken 
inschrijven voor het grote 
opdrachtfestival van de 
Trans-Europese Divisie in 
Hongarije, 15 — 19 juli. 

De (gesubsidieerde) kosten, inclusief verblijf, be-
dragen € 70,- per deelnemer uit Nederland. De 
reis is voor eigen rekening. 

Aanmeldingen naar rding-
jan@adventist.nl . Inschrijf-
formulieren zijn als bijlagen 
bij de e-mail voor deze 
Groeinieuws gesloten. 

Aanmelding sluit op         
28 februari. 

Nieuwsbrief huisgroepen 
Leiders van huisgroepen kunnen veel tips ontle-
nen aan de Small Groups News Letter. Dit is een 
service van Christianity Today. 

Ga om je aan te melden naar http://
www.smallgroups.com/?
utm_source=buildingsmallgroups-
html&utm_medium=Newsletter&utm_term=137
77617&utm_content=245613113&utm_campaig
n=2013 

 

@vent 
Heb jij je al aangemeld voor het 
ontvangen van de digitale 
@vent?  

Ga daarvoor naar http://
www.adventist.nl/2013/12/18/
vent-00-advent-gaat-digitaal/#more-7730 en 
schrijf je in! 

GROEINIEUWS 71, 6 februari 2014 
Nieuws op het vlak van evangelisatie voor actieve leden. 

Uitgave van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten in de Benelux, afdeling Gemeentegroei  
rdingjan@adventist.nl, +31 (0)30 - 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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13 februari: 2e druk 
van Ongelooflijk! 

verschijnt 
Het boek Het boek Ongelooflijk! Ongelooflijk! was bin-was bin-
nen vier weken door zijn eerste nen vier weken door zijn eerste 
druk heen. De tweede druk ver-druk heen. De tweede druk ver-
schijnt in een twee keer zo hoge schijnt in een twee keer zo hoge 
oplage van 3.000 stuks. Een bloem-oplage van 3.000 stuks. Een bloem-
lezing van ongevraagde reac-lezing van ongevraagde reac-
ties die erop zijn binnengeko-ties die erop zijn binnengeko-
men verklaart wellicht waardoor men verklaart wellicht waardoor 
dit kwam.dit kwam.  

 

Tip: 

Ongelooflijk! 

als Paas-

geschenk! 



Les en excursie 
Van 24 tot en met 26 januari waren vijf pro-
jecten voor gemeentestichting betrokken bij 
een plantersweekend. Terugkijkend beschre-
ven de deelnemers hun ervaring vooral met 
het woord ‘inspirerend’. 

Alphen DC uit Alphen a/d Rijn, Search plant uit 
Hasselt (B) en E Oasis uit Schiedam begonnen 
vrijdagavond met een activiteit om de onder-
linge band te versterken. 

Op sabbat lag de nadruk op het begrijpen hoe 
je in de 21ste kunt evangeliseren. Aan het eind 
van de sabbat werd, ter illustratie van dit on-
derwerp, ‘Open House’ van het project Spe-
ranza in Lelystad bezocht. Tientallen wijkbe-
woners eten maandelijks bij Speranza en bekij-
ken daarna een film. Ondertussen vindt er ook 
geestelijke groei plaats. 

Zondagmorgen voegde zich de groep Focus uit 
Arnhem bij de teams, die stilstonden stil bij 
het belang en de voordelen van hun adventis-
tische identiteit. Dit was een eyeopener. Het 
weekend sloot af  met de zin en onzin van al-
lerlei waarschuwingen over muziek die vooral 
op internet en ook in publicaties de ronde 
doen. 



Zuidercollega’s doen 
rondje Nederland 
Van 31 januari tot en met 1 februari hebben zeven 
predikanten van de Adventkerk in België een ronde 
gemaakt langs acht nieuwe gemeenten en pro-
jecten voor gemeentestichting in Nederland. Zij be-
zochten in een stevig tempo de sabbatsdiensten 
van de gemeenten X-presso (Rotterdam) en Uniek 
(Utrecht) en ontmoetten de teams van Het Middel-
punt (Purmerend), Focus (Arnhem), Speranza 
(Lelystad), Amsterdam Noord, E Oasis (Schiedam) 
en Bijbel op Schoot (Dordrecht).  

Het doel van deze tour was een indruk te krijgen 
van de enorme variatie aan mogelijkheden voor ge-
meentestichting. De Belgische-Luxemburgse Fede-
ratie wil investeren in gemeentestichting. Later dit 
jaar zullen Belgische gemeenteleden in staat wor-
den gesteld een zelfde trip te maken. 

De Belgische collega’s, hebben veel indrukken op-
gedaan. Chris Bultinck, predikant in West-
Vlaanderen, verwoordde het als volgt: ‘Ik vond het 
heel bijzonder om de verschillende gemeente stich-
tende projecten te zien. Dit is heel wat anders dan 
gewoon van horen zeggen of er over te lezen.’  



Church plant E Oasis in 
Schiedam 
Waarom de naam E Oasis? De wereld van nu 
lijkt met al zijn problemen, crises en omstandig-
heden op een woestijn. Zoals een oase een 
bron van verkoeling kan zijn in het midden van 
een woestijn, zo wil E Oasis een plek van ver-
koeling zijn. Ieder die er komt zal de kracht van 
Jezus Christus en een nieuw leven ontvangen 
om door de woestijn (wereld) te trekken totdat 
de Here terugkeert. 

E Oasis is de ‘baby’ van de gemeente Delft-Alivio. 
Sinds 2012 draait zij een huisgroep in Schiedam. 
Haar kerngroep bestaat uit 15 personen en de trek-
ker is Allyson Martis. 

E Oasis wil een ‘community church’ worden, dus iets 
betekenen voor Schiedam.    

Ze houdt Matteüsfeestjes in een wijkcentrum. Enke-
le kerngroepleden spelen er wekelijks domino met 
Antilliaanse mannen en houden zo contact. 

Iedere vierde woensdag van de maand houdt E Oasis 
een thema-avond over onderwerpen als opvoeding, 
gezondheid, prostaatkanker en actuele onderwer-
pen. Maar er zijn ook luchtigere activiteiten, zoals 
het maken van pizza's en kerststukken en het versie-
ren van cup cakes. Op zo'n avond wordt er eerst ge-
beden, gevolgd door een activiteit of lezing en daar-
na wordt er domino gespeeld en ook lekker samen 
gegeten. De opkomst varieert tussen de 20 en de 30 
bezoekers per avond. 

Op 25 mei 2013 hield E Oasis de eerste sabbatdienst 
in het wijkcentrum en de zaal was vol. Br. Gurnel 
Martina sprak over de liefde van Jezus Christus. Van-
wege dit succes is er nu iedere vierde sabbat van de 
maand een dienst. 

In goede samenwerking met de Antilliaanse stichting 
EPAH werd het Food Festival in Schiedam georgani-
seerd. Dat was een goede gelegenheid om naast het 
verkopen van Bonairiaanse gerechten ook het 
Woord van God te delen. Alle bezoekers ontvingen 
een CD met gospelmuziek en een overdenking. 

In de zomervakantie was er een bijbelactiviteit rond 
het scheppingsverhaal voor de buurtkinderen. Ze 
deden enthousiast mee en het werd een groot suc-
ces. 

Op sabbat 19 oktober 2013 hield E Oasis haar eerste 
doopdienst met twee kandidaten. Met voldoening in 
ons hart zeggen we: ‘De Here is goed, almachtig en 
wonderbaarlijk.’ Wij zijn hem zeer dankbaar voor 
zijn leiding tot nu toe. 

 


