
Thé complet 
Op zondagmiddag 16 maart verzorgde adventge-
meente Uniek, die sinds kort samenkomt in de 
Vinex wijk Leidsche Rijn (Utrecht), een Thé com-
plet voor zo’n veertig bewoners van zorginstel-
ling De Ingelanden. 

Via de stichting Present waren de contacten met 
De Ingelanden ontstaan. Beslagen met zelf berei-
de koek, cakes en hartige hapjes meldden 14 gro-
te en kleine Uniekers zich bij de zorginstelling. 
Onder begeleiding van enkele medewerkers voer-
den zij de taken uit: het inrichten van de hal, ta-
fels dekken, drankjes en hapjes serveren, de be-

woners animeren, op-
ruimen en afwassen. 

Uniek is van plan vaker 
via de stichting Present 
wijkgerichte activiteiten 
te ondernemen. 
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Twee jaar 
 
De adventgemeente Het Mid-
delpunt in Purmerend vierde 
op 15 maart dat zij nu twee 
jaar gemeente is. Ballonnen, 
een terugblikfilmpje, een aan-
grijpende dans en een heuse 
verjaardagstaart kenmerkten 
de blijde dienst. 
 
Ds. Rudy Dingjan, de landelijke 
verantwoordelijke voor ge-
meentestichting, verzorgde de 
overdenking. Hij benadrukte 
de noodzaak om vooral Gods 
licht te laten schijnen buiten 
de gebouwen waarin diensten 
worden gehouden. 
Sinds januari komt het Middel-
punt elke sabbat om 14.00 uur 
samen in ’t Stamhuis aan de 
Kerkstraat in Purmerend, be-
halve op de eerste sabbat van 
de maand. Deze gemeente 
vond haar oorsprong door 
middel van huisgroepen, die 
vanuit de gemeente in Amster-
dam werden opgezet. 
Het Middelpunt biedt steun 
aan de voedselbank van Pur-

merend en 
organiseert 
binnenkort 
een speciale 
maaltijd voor 
cliënten daar-
van. 



Doopfeest Alphen DC 
 
De church plant Alphen DC staat voor Alphen Direction Christ. Zij 
wordt gevormd door een aantal gezinnen die eerder voornamelijk de 
gemeente Gouda bezochten, maar nu al bijna drie jaar eigen diensten 
houden in het zaaltje van het Leger des Heils in Alphen aan de Rijn. 
 
Maar op sabbat 29 maart vulde Alphen DC, dankzij de vele gasten, met 
gemak de grote Triomfatorkapel voor de doop van Jeroen de Jager. 

Jeroen vertelde in zijn getuigenis 
dat hij weliswaar werd geboren in 
de Adventkerk en alle trajecten zo-
als kindersabbatschool, jeugd en 
scouting, doorlopen had. Toch ken-
de hij nooit een Godsbeleving. 
In de kerk vond hij zijn vrouw Farida 
en trouwde haar twaalf jaar gele-
den. 
Nadat zij enkele jaren lang de kerk niet bezocht hadden, sloot Farida 
zich er weer bij aan en liet zich dopen in de gemeente Gouda. Jeroen 
vond dat hij haar niet alleen naar de kerk kon laten gaan, dus ging hij 
met haar mee en raakte ook betrokken bij Alpen DC. Hij deed het dus 
voor haar. Hij ging in DC zelfs een coördinerende rol spelen. 
In 2012 besloot Jeroen in één jaar de Bijbel door te lezen. Dat had een 
grote invloed op hem. In de loop van 2013 kwam hij tot de erkenning 
dat er een Vader in de hemel is, die voor hem zorgt. 
Jeroen wilde deze ommekeer in zijn leven openlijk belijden en had half 
Nederland uitgenodigd voor zijn doop. Dat niet alleen. De zegen over 
hun huwelijk, die hij twaalf jaar geleden niet hoefde, wilden hij en Fari-
da nu graag aan God vragen. 



Jurendy Manuela: 
(nu nog) de enige  

Met de toename van het aantal projecten 
voor gemeentestichting, is er ook behoefte aan uit-
breiding van de ondersteuning daaraan. Hoe lukt 
dat als het aantal predikanten daar niet evenredig 
mee stijgt? 

Vooral in het district Zuid-West groeit het aantal ad-
ventistische gemeenten en projecten sterk. Er zijn 
daar 9 projecten gaande en er zijn recentelijk 3 nieu-
we gemeenten bijgekomen. Ter vergelijking: in de 
hele rest van Nederland zijn ook 9 projecten bezig 
en zijn er onlangs 4 nieuwe gemeenten bijgekomen. 

Dit heeft ertoe ge-
leid dat Jurendy 
Manuela, nadat hij 
actief betrokken 
was geweest bij 
church plant Het 
Kompas, nu zijn er-
varing inzet om 
church plant Tempu 
pa Dios te coachen. 

Normaalgesproken 
dient een predikant 
als coach. Bij Tempu 
pa Dios in Capelle 
aan de IJssel zijn de 
pastorale en de coa-
chende taken ech-
ter opgesplitst tus-

sen ds. Silbert Elisabeth en Jurendy Manuela. Zijn 
opdracht: Deze church plant in 2 jaar tijd strategisch 
te begeleiden naar  gemeentewording. 

In het dagelijks leven werkt Jurendy op IT-vlak bij 
een groot accountancybedrijf. Hij woont met zijn 
vrouw Edith en drie kinderen in Schiedam. 

Hoewel Jurendy nu nog de enige coach is die het in 
zijn vrije tijd doet, is de verwachting dat er in de toe-
komst steeds meer gebruik gemaakt gaat worden 
van ervaren church planters, die anderen kunnen 
assisteren bij de vorming van nieuwe gemeenten. 

2010: Peter Roennfeldt op bezoek bij het kernteam van Het 
Kompas, dat dan nog op weg is naar gemeentewording. 

Toerusting geven bij 
een plantersweekend 



Present op vele ma-
nieren 

Op  7 maart was ik aanwezig bij een symposium 
over het bereiken van de West-Europeaan met het 
evangelie. Dit vond plaats op de Theologische Uni-
versiteit van Kampen, een bolwerk van de reforma-
torische richtingen. 

Op alle stoelen ligt een exemplaar van een nieuw 
tijdschrift voor missionair kerk zijn, met voorop een 
schitterende foto van Polycarpus, de aartsbisschop 
van de Syrisch-orthodoxe kerk in Nederland. 

Ik  blader door het blad heen en kom tot mijn ver-
rassing een artikel tegen van ‘onze’ Daniëlle Koning 
in Thailand: ‘Jezus voor boeddhisten in Thailand’.  
Danielle geeft in het artikel handen en voeten aan 
het begrip ‘contextualisatie’. Dat valt te vergelijken 
met een brug, waarmee het evangelie aantrekkelijk 
en begrijpelijk gemaakt wordt voor mensen met een 
andere culturele achtergrond. 

Blij verrast stap ik naar een dame waarvan ik weet 
dat zij samen met Daniëlle gestudeerd heeft. Deze 
Miranda blijkt de slotspreker van het symposium te 
zijn. 

Waar de Adventkerk vroeger nogal eens timide aan 
de zijkant stond, is dat nu niet meer het geval. Op 
vele plaatsen doen we volop mee en kunnen we ons 
licht zonder moeite openlijk laten schijnen. Steeds 
vaker vinden we aandachtige oren. In hoeverre is 
jouw gemeente of project present in jullie omge-
ving? 

Toerusting geven bij 
een plantersweekend 



Health Summit in Genève 
Tot 30 april geldt de vroege vogels korting van $ 200,- voor deelnemers aan The Second Global Conference on Lifestyle 
and Health, die van 7 tot 12 juli gehouden wordt in Genève, Zwitserland. De organisatie ligt in handen van het Health 
Department van de Generale Conferentie. 

De nadruk zal deze keer liggen op het voorkomen van niet-overdraagbare ziekten. Deze hebben voor een groot deel te 
maken met leefstijlfactoren. 

De conference fee beslaat uitsluitend deelname aan het congres en twee maaltijden op sabbat. De deelnemers dienen 
zelf hun overnachtingen en maaltijden te regelen. 

Voor meer informatie ga naar: https://conference.healthministries.com/ 

Er zijn er nog ... 
Bijna 40% van de tweede  druk van Ongelooflijk! is nu ver-
kocht. Alleen al bij het eerder genoemde dankmoment 
voor bikers en sponsors die het huis van een motormaat in 
Vaassen hadden aangepast aan zijn invaliditeit, stond er op 
15 maart een muur van zo’n 150 boeken klaar om uitge-
deeld te worden.  

Op Youtube is het zichtbaar: http://youtu.be/nBqq_FOn1sI  van 0.43 tot 0.57; 1.18—1.33 
en 1.56-2.12. De feitelijke thuiskomst is te zien 
in http://youtu.be/_qJaXTReBQs  vanaf 5.00. 

In deze maand zal Ongelooflijk! ook op Inter-
net verschijnen. Eerst dagelijks een hoofdstuk. 

Daarna zal het ook als gratis e-book te downloaden zijn. De social 
media kunnen dan ingezet worden om dit evangelisatieboek te ver-
spreiden. 

Vraag uw zendingsleider naar de voordelige uitdeelprijzen! 

http://youtu.be/nBqq_FOn1sI
http://youtu.be/_qJaXTReBQs

