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Foto eerste training voor church planters in België. 

Van 23 tot 25 januari is er weer een training in Ne-
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KORT NIEUWS 

Link presentaties. Vrijwel alle presentaties van het wereldcongres over 

niet-overdraagbare ziektes in Genève zijn nu te downloaden via de volgende 

link:  http://healthministries.com/presentations/event/1750 

 

Plantersweekend 23-25 januari. Gods Koninkrijk groeit het sterks 

waar nieuwe gemeenten worden gesticht. Het komende plantersweekend is 

niet alleen bestemd voor net opgestarte church plants, maar ook voor afge-

vaardigden van gemeenten die er nog over nadenken of zij aan een nieuwe 

gemeente zouden moeten bouwen. 

Interesse gewekt? Neem contact op met de afdeling Gemeentegroei! 

 

Enquête Advent. Om Advent en @dvent tre verbeteren hebben we 

jouw input nodig. Doe mee aan de lezersenquête: http://www.survio.com/

survey/d/advent  

 

Creative ministries. Ook in 2015 kunnen gemeenten en church plants 

weer meedingen naar sponsoring van een creatieve evangelisatieaanpak. 

Wanneer je een aanvraagformulier hiervoor wilt ontvangen, vraag dat dan 

aan bij de afdeling Gemeentegroei en e-mail dat vóór 15 januari terug. 

 

Evangelisatieraad. Vind je het leuk om plannen te uit te denken om 

zendingsleiders en gemeenten te voorzien van toerusting ne materialen? We 

zijn op zoek naar evangelisatieraadsleden. rdingjan@adventist.nl. 

1 februari: Spreken met moslims (Brussel). Als je met Moslims 

praat, merk je al snel dat gebruikelijke antwoorden hen niet helpen om Jezus 

te leren kennen. Het gevolg is dat velen niet eens proberen om met moslims 

in gesprek te komen. Dat is jammer, want zij staan open voor geloofsgesprek-

ken. 

Velen van hen zijn zo geschokt 

over wat er momenteel in 

naam van hun godsdienst ge-

beurt, dat ze op zoek zijn naar 

iets zinvollers. Wie zal er zo 

met hen praten dat zij Gods 

liefde leren begrijpen en hun 

vooroordelen ten opzichte van 

het christendom overwinnen? 

Gelukkig bestaat er een manier van getuigen waarvan je op zondag 1 februa-

ri eenvoudig kennis kunt nemen. Dan verzorgt Pierre Kempf een training op 

de derde verdieping van het kantoor van de Belgisch-Luxemburgse Federatie, 

Ernest Allardstraat 11, Brussel. Het programma begint om 10.00 uur en ein-

digt om 17.00 uur. Tussen 13.00 en 14.00 uur is er een potluckmaaltijd. Deel-

name is gratis. Aanmelding is verplicht. Aanmelden kan tot 25 januari door 

een e-mail te sturen naar rdingjan@adventist.nl 

 

Pinksteren 2015: KOM, ZIE, GA! Van 22 t/m 25 mei zal het natio-

nale Grote-opdrachtfestival voor het eerst van vrijdag t/m maandag tijdens 

het Pinksterweekend gehouden worden. De voorbereidingscommissie draait 

op volle toeren en bij de volgende aankondiging hopen we het thema te kun-

nen vergezellen van een poster. 

Reserveer het Pinksterweekend dus alvast voor KOM, ZIE, GA! 
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Meer info: Meer info: Meer info: 
www.healthadventure.nl 

E-mail: healthadventure@live.nl  

healthadventure@live.nl 

Download het promofilmpje van Dropbox: 
https://www.dropbox.com/s/tsfkhkg6jxg367h/Healt%20Adventure%20feb%202015.m4v?dl=0 

Volgende training voor Volgende training voor Volgende training voor    

Health AdventureHealth AdventureHealth Adventure---coaches: coaches: coaches:    

31 januari en 1 februari 201531 januari en 1 februari 201531 januari en 1 februari 2015   

http://www.healthadventure.nl
mailto:healthadventure@live.nl
https://www.dropbox.com/s/tsfkhkg6jxg367h/Healt%20Adventure%20feb%202015.m4v?dl=0


Houvast Special 
In het kader van het wereldwijde project The Great Hope een speciale 

Houvast over de strijd tussen goede en kwaad, 64 blz.  
Tekst van Clifford Goldstein met advertenties voor ADRA, ESDA enz. 

Verschijnt in januari om persoonlijk uit te delen en voor brievenbuse-
vangelisatie. 



Ongelooflijk! in 

de aanbieding en 

digitaal 

In decemer is 

het evangeli-

satieboek 

Ongelooflijk! 

in de aanbie-

ding voor € 7,

- per stuk, 

ongeacht het 

aantal. 

Vanaf midden 

januari staat 

het ook op diverse manie-

ren digitaal ter beschikking 

via een speciale website.  

Daar kan je de inhoud van 

het boek online lezen, je 

abonneren op een hoofd-

stuk per dag of het gratis 

downloaden (e-book of 

PDF). Uiteraard kan ook 

het papieren boek besteld 

worden. In de loop der tijd 

komen er video’s van de 

hoofdstukken bij.  

Vanaf midden januari in de lucht! 

Deze maand 

voor € 7,-! 



Enthousiaste ‘rechterarm’ 

Op zondag 16 november kwamen zo’n 35 personen naar de 

evangelisatiedag 2014, die geheel in het teken stond van het 

dienstbaar zijn aan de samenleving in de vorm van gezond-

heidswerk. 

Verschillende gemeenten 

vertelden over hun erva-

ringen met  Health  Expo’s 

en andere programma’s, 

zoals complete health mi-

nistry trainingen, zoals in 

Rotterdam. Bij hen klonk 

de behoefte aan goede 

nazorgprogramma’s. Wat 

dat betreft, presenteerden 

de dames van Health Ad-

venture, een initiatief dat 

is opgezet door de Neder-

landse Unie, hoe dit pro-

gramma daar uitstekend voor kan dienen. 

Parallel hieraan doen we een inventarisatie van leden die werk-

zaam in de medische (zowel fysiek als geestelijk) en de maat-

schappelijke sector. Het zou mooi als zij hun expertise zouden 

kunnen bundelen en inzetten om de kerk in staat te stellen de 

maatschappij te dienen. Als dit op jou slaat, klik dan op de link 

in het bericht waarmee deze Groeinieuws is verstuurd. 

Op 8 februari houden degenen uit deze groep die daartoe be-

reid zijn een startmeeting op Oud Zandbergen. 

Health training van 10 dagen in het gebouw 

van de gemeente Rotterdam-Noord. 



E Oasis 

Churchplant  E Oasis te Schiedam, een dochter van de gemeente Alivio in Delft,  vierde in 

de maand mei haar eenjarige bestaan. 

Daarna werden er verschillende programma’s en activiteiten georganiseerd, zoals het Moe-

derdagprogramma, waarbij alle moeders extra in het zonnetje werden gezet. Met vaderdag 

gingen de mannen hun krachten meten in allerlei vormen.  

In de zomervakantie organiseerden we een week lang een vakantieplan voor kinderen van 4 

– 12 jaar met als titel De Bijbel. Iedereen leverde een bijdrage door het verzamelen van alle 

soorten bijbels. Bij het betreden van de zaal waar deze activiteit gehouden werd, trad je ook 

de Bijbel binnen. Er waren allerlei bekende Bijbelfiguren uitgebeeld. De kinderen leerden 

ook paraderen en hebben een presentatie 

gegeven van alles wat ze gedaan hebben 

gedurende dit vakantieplan. Daarna heeft 

E Oasis een evangelisatiecampagne gehou-

den vantwee weken. De spreker was de 

coach van E Oasis, pr. Orlando Manuela. 

Het thema was Vrede te midden van alle 

problemen. Op sabbat 18 oktober  hebben 

zeven personen hun leven gegeven aan de 

Here en ze hebben dit bevestigd door mid-

del van de doop. We heten hen allemaal 

welkom bij ons in churchplant E Oasis. We danken de Here dat we deel mogen zijn van zijn 

werk. Hij zegt in zijn Woord: Werp je brood op het water en het zal niet leeg terugkeren. We 

blikken terug op de wonderbaarlijke manier hoe God zijn hand laat zien in Schiedam. Bid voor 

ons. zoals wij ook voor u allen bidden. Nu is de tijd om te gaan en Gods Woord te prediken in 

woorden en daden. 

We hebben Gods kracht nodig en we bidden voor de daling van de Heilige Geest welke ons 

leidt om God te dienen in Schiedam. Hij opent deuren waar het nodig is. Aan hem alle eer. 

Alphen DC 

Alphen DC staat voor Alphen Direction Christ. Deze bena-

ming doet deze church plant eer aan, want op sabbat 6 

december vierde zij haar derde doop in 2014.  

Sven Koopman 

(42) werd ge-

doopt door ds. 

Jurriën den Hol-

lander, waarna 

deze ook zijn 

huwelijk met 

Jisca bevestigde 

en samen met 

ds. Rudy Ding-

jan, de coach 

van Alphen DC, 

hun drie kin-

deren opdroeg. 

  

De huiskamer 

Leden van de gemeente Enschede hebben in een wijk het 

project De huiskamer bedacht ten behoeve van mensen 

die zich eenzaamvoelen. 

Eens in de 14 dagen stelt beurtelings een gemeentelid zijn 

huiskamer open voor ieder die op koffievisite wil komen. 

Het slaat, na een trage start, enorm aan. In een volgende 

Groeinieuws, of een ander medium, volgt meer nieuws. 


