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Nr. 75 is een mooi  nummer 

om Groeinieuws om te slaan 

van staand naar liggend.  

Dat past beter bij digitale 

communicatie!   



MELD JE AAN! 

Training voor  

Health Adventure coaches:  

6 en 7 september 2014 

Meer info: 
www.healthadventure.nl 

E-mail: healthadventure@live.nl  

‘Het HA coachweekend was voor mij een verrijkend en in-

spirerend avontuur. Ik heb het als  een bezinning ervaren.  

Even stilstaan: waar sta ik op mijn weg, ga ik op dezelfde 
manier door? Kijken naar mijn geloofsbeleving aan de hand 
van een aantal eigentijdse tools: een stukje persoonlijke 
psychische bewustwording, ook van mijn geloofsleven; ge-

zonde pure maaltijden, en bewegen.  

Het voelde voor mij als een retraite met uitzonderlijke in-
grediënten.  Kan het echt aanbevelen. Ook door de locatie, 
de rust die de leiding uitstraalde en het aantal deelnemers: 

een kleine overzichtelijke groep.’  Een deelnemer 

http://www.healthadventure.nl
mailto:healthadventure@live.nl


Buitendoop  X-preszo 

Op 7 juni doopte de gemeente 

X-preszo zoals gewoonlijk bui-

ten. Ditmaal niet in de binnen-

tuin, maar BUITEN.  

Zo werd hun doop inderdaad  

een openbaar getuigenis van  

Jules en van Debby. 



DE TIEN MOOISTE BIJBELVER-

HALEN VAN MEPPEL 

Op zondag 22 juni dag sloot de adventgemeen-

te Meppel met acht andere kerken het project 

‘De 10 mooiste Bijbelverhalen van Meppel’ af. 

Na een enquête had vanaf september iedere 

deelnemende kerk telkens minimaal één dienst 

aan het verhaal van de maand gewijd. 

Op het slotevenement in het Wilhelminapark zouden alle kerken 

ieder één van de verhalen uitwerken voor demonstratie in het 

park zelf, maar ook door de kinderen op het podium. Natuurlijk 

pakten we als adventgemeente deze handschoen op en kozen 

voor het scheppings-

verhaal, in het verleng-

de van de Scheppings-

film die in 2012 in de 

Meppeler schouwburg 

heeft gedraaid. 

Die zondagmorgen stond een zeer groot deel van 

de gemeente en zelfs van omliggende gemeenten 

om 7.00 uur klaar. Er moesten 8 partytenten wor-

den opgezet, voor elke dag één, en een extra tent 

om de nieuwe, korte Scheppingsfilm te draaien. 

Door alle tenten leek het wel of er een Schep-

pingsdorp was gecreëerd.  Al ruim voor het start-

sein was het al aanpoten om mensen alles te laten 

beleven. Het leverde hele leuke gesprekken op. 

De kennis over de Schepping 

werd getest met een vragenformulier. Wie 

het inleverde kreeg een kleine attentie. Zo 

kwamen er boeiende gedachtewisselingen 

tot stand. Wie interesse had, ontving het 

boek Ongelooflijk!. 

Onze tieners hadden de rol van het uitbeel-

den van de Schepping op het podium. Zij hebben dit zo geweldig 

goed gedaan dat het zelfs stil werd. Honderden mensen zaten 

ademloos te kijken en te luisteren. De eindtekst: ‘Gods Schepping, 

…. Jouw wereld?!’  gaf bij sommigen tranen in de ogen. 



De krant lichtte het scheppingsverhaal er speciaal uit:  

‘De Zevende Dags Adventisten hadden zich ontfermd over 

het scheppingsverhaal en hadden daarvoor zeven verschil-

lende tenten opgezet om de zes dagen waarin de Schepping 

tot stand kwam en de rustdag uit te beelden. De eerste tent 

stond in het teken van het licht. Een fraaie tent was die 

waarin de sterren te bewonderen waren. Een grote zithoek 

waarop bezoekers konden uitrusten, stond symbool voor de 

sabbat, de rustdag.’ 

Nummer 1 

Aan het eind van de middag nam ‘de Zandtovenaar’ ons mee in 

het nummer 1-verhaal, de geboorte van Jezus . Bijzonder om 

kerst in de zomer te vieren, maar ook heel speciaal om dat gro-

te geschenk van God met z’n allen te beleven.  

We hebben ons gezegend gevoeld en hebben op deze dag en in 

de voorbereidingen Gods leiding en aanwezigheid ervaren.  

Bijzondere inbreng 

In het begin van het project  besloot de kerngroep een Vakan-

tiedagboekje te maken. Ds. Reinder Bruinsma heeft 42 verha-

len geschreven rond de gekozen. Adventvision en Adventmedia 

waren aanwezig voor het filmen op het slotevent. Al met al 

mag best gesteld worden dat de Zevende Dags Adventisten een 

flinke inbreng hebben gehad in het  project.  


