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KORT NIEUWS 

Plantersweekend 23-25 januari. Het komende plantersweekend is 

niet alleen bestemd voor net opgestarte church plants, maar ook voor ge-
meenten die er nog over nadenken of zij een nieuwe gemeente zouden moe-
ten voortbrengen. 

Interesse gewekt? Neem dan snel contact op met de afdeling Gemeente-
groei, want aanmelden kan tot vrijdag 16 januari! 

 

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

dingsleiders en gemeenten te voorzien van toerusting en materialen? We zijn 
op zoek naar evangelisatieraadsleden. rdingjan@adventist.nl. 

 

Spreken met 
moslims 
(Brussel).  

Veel moslims zijn zo 
geschokt over wat er 
momenteel in naam 
van hun godsdienst 
gebeurt, dat ze op zoek zijn naar iets zinvollers. Wie wil en kan 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 (neem 
dus iets mee). Deelname is gratis. Aanmelding is verplicht. Aanmelden kan 
tot 25 januari door een e-mail te sturen naar rdingjan@adventist.nl 

  

 Grote opdrachtfestival 

 KOM, ZIE, GA!  
 Van 22 t/m 25 mei tijdens het Pinksterweekend 

 

  

  

 

 Volledige info beschikbaar in februari 

Peuterwerk. We proberen bij het grote opdrachtfestival tijdens de tra-

jecten (sabbatmorgen en zondagmorgen en –middag) opvang te bieden voor 
peuters van 2 en 3 jaar. Heb je daarvoor een opleiding genoten en wil je hel-
pen? Neem dan contact op met: rdingjan@adventist.nl. 

 

Startmeeting. Op zondagmorgen 7 

februari zal er voor het eerst een bijeen-
komst plaatsvinden van adventisten in 
Nederland die op medisch, psychologisch 
en maatschappelijk vlak werkzaam zijn. 

Deze samenkomst vormt de eerste stap 
na een inventarisatieronde van deze leden. Tot nu toe hebben 65 personen 
zich geregistreerd. Wie dat alsnog wil doen, kan naar http://
www.adventist.nl/2014/09/24/inventarisatie-leden/ gaan. 

Deze startmeeting dient als een springplank om te zien hoe deze gemeente-
leden met hun enorme arsenaal aan kennis en ervaring bijdragen kunnen le-
veren aan de dienstbaarheid van de kerk aan de maatschappij. 
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E-mail voor meer info en aanmelding: 

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:    

29 februari en 1 maart 201529 februari en 1 maart 201529 februari en 1 maart 2015   
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Elfduizend-

zeshonderd-

tweeënzestig 

kilo 

De aflevering van 

100.000 exemplaren 

van het evangelisatie-

magazine Houvast 

heeft vanwege technische problemen enige vertraging opgelopen. Zij zullen 

pas begin februari vanuit Servië geleverd kunnen worden. 

Het wordt een stevige zending: 11,6 ton gewicht en ruim 12 kuub volume. Dit 
roept de vraag op waar we ze gaan ‘stallen’. Het Landelijk Kantoor is namelijk 
geen opslagloods. We hopen dan ook dat gemeenten ruimhartig zullen be-
stellen. Digitaal zijn de 64 pagina’s van Houvast al te bekijken via de link 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/739942/GHP%20magazines/ESCAPE/Dutch/escape%

20Dutch%20FINAL.pdf . 

Stemmen. Tegelijk met de ver-

schijning van Houvast gaat ook de 
website Ongelooflijk! in de lucht. 
Daarop kunnen bezoekers op ver-
schillende manieren gratis het 
evangelisatieboek lezen of down-
loaden. In de loop van het jaar 
breiden we deze website nog uit 
met video’s en MP3 geluidsbe-
standen. 

We zoeken hiervoor mannen en 
vrouwen met duidelijke stemmen, die hun stemmen aan bijbelfiguren in het 
boek willen uitlenen. Meld je aan via info@ongelooflijk.info. 

Keukenkoning(inn)en gezocht! 
Er vinden heel wat activiteiten plaats in het vormingscentrum van de kerk. 
Vooral in het weekend zijn daar vaak maaltijden aan verbonden. Organisa-
toren van activiteiten besteden soms veel tijd aan het vinden van koks en 
kokkinnen die de inwendige mens kunnen en willen verzorgen. 

Sinds 1 januari is Louise van der Kamp op het Landelijk Kantoor aangesteld als 
facilitair manager. Het plan is dat zij een gaat zorgen voor een centraal aan-
gestuurde catering. Het zou fan-
tastisch zijn als zij een landelijke 
pool kon opzetten van mensen die 
van koken houden. Een of een 
paar keer per jaar zouden de leden 
daarvan dan een landelijke activi-
teit met hun kookkunsten onder-
steunen. 

Gaat je hart hier sneller van klop-
pen, of ken je mensen voor wie 
dat geldt? Stuur dan een e-mailtje 
naar lvanderkamp@adventist.nl. 
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‘Huiskamer van de Buurt’ 

in Enschede 

Zoals aangekondigd in Groeinieuws 77, 

heeft de adventgemeente Enschede een buurtactiviteit opgezet met 

de naam ‘Huiskamer van de Buurt’.  Om de week zijn buurtbewoners 

op woensdag van half tien tot half twaalf welkom in de jeugdzaal van 

de Philadelphiakapel. Daar worden zij ontvangen door gastheren en –

vrouwen, alsof ze op de koffie komen. Op deze manier wil de gemeen-

te een bijdrage leveren aan de strijd tegen eenzaamheid. 

Maar op de eerste geplande ochtend in oktober kwamen er geen bezoekers 

opdagen! Het organiserende team besloot gelukkig niet te stoppen. Inmid-

dels weten buurtbewoners de weg naar de Huiskamer te vinden en nodigen 

zij hun kennissen uit om mee te gaan. De Huiskamer telt nu telkens tussen de 

11 en 17 aanwezigen. 

Na een van de samenkomsten wilden de gasten graag het hele kerkgebouw 

zien. Zij genoten van een rondleiding met uitleg. Inmiddels is de eindredac-

teur van de huis-aan-huiskrant op bezoek geweest en heeft een artikel over 

de Huiskamer geschreven. Ook de opbouwwerker van de buurt is langsgeko-

men om de Huiskamer met eigen ogen te zien. 


