
GROEINIEUWSGROEINIEUWS  
Zevende-dags Adventisten in de Benelux, afdeling Gemeentegroei  

Contact: rdingjan@adventist.nl, +31 (0)30 - 6931509 

Nr. 79 
12 februari 

2015 

Gezamenlijk sjouwwerk om 100.000 exempla-

ren van Houvast Special uit te laden (zie blz. 2). 

 Kort nieuws       2 

 Plantersweekend voor starters en ruikers 3 

 Vliegende start church plant Refugio  4 

 Startmeeting organisatie Gezondheid  5 

 Stemmen, KOM, ZIE, GA en Keukenkoningen 6 

Inhoud Groeinieuws 79 



KORT NIEUWS 

Houvast Special gearriveerd. Er was heel wat sjouwwerk nodig, 

toen op 10 februari een truck met 
800 dozen Houvast Special arri-
veerde. Met de hand werden de 
100.000 exemplaren in een ge-
reedstaande container gezet, van 
waaruit ze hopelijk spoedig hun 
weg naar de gemeenten en 
church plants vinden. 

Houvast Special bevat 64 pagina’s 
en behandelt het thema van de 
grote strijd tussen goed en kwaad. 
De schrijver is Clifford Goldstein, 
die ook het boekje 1844 bijbels 
verklaard  heeft geschreven. 

We raden aan de verspreiding pas 
volgende week te laten beginnen, 
zodat de website van o.a. Onge-
looflijk!, waar ook voor geadver-
teerd wordt, helemaal af is. 

BHV-trainer. Op Oud Zandbergen wor-

den regelmatig activiteiten georganiseerd. 

Dat vraagt om de aanwezigheid van BHV-

ers. Ook heeft het Landelijk Kantoor be-

hoefte aan BHV-ers.  

Ben je, of ken je, iemand die gecertificeerd 

is om BHV-ers te trainen? Ben je bereid om 

BHV-ers voor de kerk te trainen? Neem 

dan contact op met Louise van der Kamp, 

lvdkamp@adventist.nl. 

Stem voor Sas Kia. Saskia Bergmans is rechtenstudent en lid van de 

gemeente Huis ter Heide. Zij doet mee met de Bigger Talent Award. Deze 
pleitwedstrijd  is onlangs van start gegaan in het kader van een van 
de recruitmentactiviteiten van een groot advocatenkantoor: DLA Piper. 

Bij de Bigger Talent Award kunnen rechtenstudenten hun pleittalenten in-
zetten om voor een goed doel (en jezelf) te pleiten. (http://
www.fbcdn.livewall.nl/biggertalent/home). Saskia (ingeschreven als Sas Kia) 
doet namens ADRA Nederland mee met het project: waterpomp op zonne-
energie in Myanmar. Dankzij het drinkwaterproject kunnen 900 inwoners 
straks beschik-
ken over schoon 
drinkwa-
ter.  Hierdoor is 
er minder ziekte 
en uiteindelijk 
minder sterfte 
onder met na-
me jonge kinde-
ren. Met het-
zelfde water 
wordt bijvoor-
beeld ook ge-
wassen en ge-
kookt. Vanwege 
het zonnige 
weer in Birma, is 
ervoor gekozen 
een waterpomp 
te installeren die werkt op zonne-energie. 

Als Saskia wint krijgt ADRA Nederland € 1.000 voor dit project. Onder de in-
zendingen met de meeste likes wordt een eindselectie gemaakt voor mini-
maal vijf kandidaten. Als Saskia daarbij zit moet ze een pleidooi houden op 
het kantoor. Een jury bepaalt wie heeft gewonnen. Wilt u dit bericht delen en 
vergeet natuurlijk niet te stemmen! Hartelijk bedankt alvast. 

 



Plantersweekend voor starters en ruikers 
Van 23 tot 25 januari waren 60 personen betrokken bij het eerste planters-
weekend in een nieuwe reeks. Teams van drie nieuwe projecten ontvingen 
hun eerste toerusting. Dit waren de ‘starters’. Er waren anderen aanwezig, 
die zich alleen nog maar op het stichten van nieuwe gemeenten wilden ori-
ënteren. Zij kregen de bijnaam ‘ruikers’. 

Case studies van de jonge adventgemeenten X-preszo uit Rotterdam, Uniek 
uit Utrecht en BoS uit Dordrecht, en van de lopende projecten Focus uit Arn-
hem en E Oasis uit Schiedam boden op zich al veel inzichten. Daarnaast pre-
senteerden leden van de landelijke plantersraad ook enkele onderwerpen, 
zoals Teamvorming (door Jurendy Manuela) –welke karaktereigenschappen 
er in succesvolle teams 
thuishoren en 
‘Concentrisch leren 
denken’ (door Frensly 
Panneflek). Dat betreft 
de idee dat je voor elk 
persoon die zich bin-
nen jouw invloedssfeer 
bevindt een groeimo-
gelijkheid faciliteert. 
Van buurtbewoner 
naar kennis, van kennis 
naar bezoeker, van bezoeker naar gemeentelid, van gemeentelid naar een 
functie, van functie naar leiderschap.  

De plantersraad bestaat uit ervaren 
en actieve church planters. Zijn 
voorzitter, Rudy Dingjan, benadrukte 
de noodzaak en de spirituele aspec-
ten van het stichten van nieuwe ge-
meenten. Er was dan ook veel tijd 
ingeruimd voor gebed.  

De startersgroepen van dit weekend 
hebben ieder een doelgoep met een 
eigen taal. Het betreft Jesus es la 
Esperanza (een Spaanstalig project 
in Amsterdam-Zuidoost), Refugio 
(een Papiaments project in de Haagse Moerwijk, zie blz. 4 voor meer nieuws 
over hen) en de Portugees sprekende adventgroep in Zoetermeer. Deze groe-
pen ontvangen hun volgende toerusting in een van de trajecten van het grote 

opdrachtfestival in mei. 

De programma-indeling  
van dit plantersweekend 
kende veel zelfwerk-
zaamheid en overleg. 
Aan het enthousiasme 
waarmee dit gepaard 
ging, viel op te maken 
dat de deelnemersgroep 
zich sterk betrokken 
voelde. 



Vliegende start church plant Refugio 
Op 17 januari beleefde church plant Refugio haar eerste sabbatssamen-
komst in de Marcuskerk in de Moerwijk van den Haag. Deze church plant 
richt zich op de Papiamentssprekende inwoners. 

Al enige tijd waren er bijbelstudies met men-
sen uit de wijk gaande geweest. De leden 
hebben vooraf aan de startsabbat in de wijk 
gefolderd en bewoners persoonlijk uitgeno-
digd. 

Refugio betekent in het Papiaments 
‘schuilplaats’. Dat velen het fijn vonden dat 

er een Antilliaans/Nederlandse gemeente in die wijk zou komen, werd bewe-
zen door het grote aantal bezoekers: Er waren er bijna 200, waarvan het 
overgrote deel uit de wijk kwam. 

Ook de leiding van de Marcuskerk liet merken blij te zijn dat Refugio in hun 
wijkkerk samenkomt. Het project ‘MarcusConnect’ probeert bruggen naar de 
wijk te slaan. Daarbij vinden zij het moeilijk om 

contact te leg-
gen met de An-
tilliaanse bevol-
king. Zij hopen 
dat Refugio wat 
dat betreft in 
die leemte kan 
voorzien. Bette-

lies Westerbeek van MarcusConnect heette Refu-
gio dan ook hartelijk welkom. 

De vijftien startleden van Refugio, waarvan bijna 
de helft in de afgelopen zomer gedoopt is, willen 
zich specifiek richten op Moerwijk. Zij willen ande-
re gemeenten niet verzwakken door voor hun ac-
tiviteiten leden van omliggende adventgemeenten 
te  betrekken. Uiteindelijk gaat het niet om de ver-
plaatsing van Gods koninkrijk, maar om de groei 
ervan! 



Startmeeting nieuwe organisatie Gezondheid 
Dertig personen kwamen zondagmorgen 8 februari samen in Vormingscen-
trum Oud Zandbergen voor de startmeeting van een adventistisch organisa-
tie van mensen die werken in de zorg. Het betrof alle vormen van zorg: li-
chamelijk, geestelijk en maatschappelijk. 

In het najaar is er een aanmeldingsronde gehouden voor leden en vrienden 
van de Adventkerk die in de zorg werken. 68 mensen reageerden daarop. 
Van hen gaven er 52 (76%) aan dat zij nut zagen in het oprichten van een or-
ganisatie.  

Met een overdenking over de arts Lucas, die uiteindelijk een evangelieschrij-
ver werd, startte de startmeeting. Hoe kan in de 21ste eeuw het enorme po-
tentieel van hen die in de zorg werken bijdragen aan de zorg binnen de kerk 
en daarbuiten? Er volgde een boeiende kennismakingsronde. Niet alleen ie-

ders naam 
en werkom-
geving, 
maar ook 
zijn/haar 
verlangens 
betreffende 
de uitkomst 
van deze 
samen-
komst kwa-
men aan 
het licht. 

Nadat de aanwezigen hadden besloten dát zij een organisatie wilden oprich-
ten, volgde een intensieve verwerkingsronde van alle mogelijke  functies en 
activiteiten van de nieuwe organisatie. Hiervoor deelde de groep zich op in 
twee ‘lichamelijke’ gespreksgroepen en eentje voor de maatschappelijk wer-
kers en een voor de geestelijke gezondheidszorg. Er werd gescoord op vier 
functies: advise-
ren, uitwisselen, 
uitvoeren en 
ondernemen. 

Hierna stelde de 
vergadering een 
werkteam aan 
van 8 personen 
uit de verschil-
lende discipli-
nes. Aan de 
hand van alle 
input zal de 
werkgroep een 
voorstel uitwer-
ken voor de op-
zet en functies 
van de nieuw te 
vormen organisatie. 

Wie dit leest en werkzaam is in de zorg, wordt hartelijk uitgenodigd zich aan 
te melden door naar http://www.adventist.nl/2014/09/24/inventarisatie-
leden/ te gaan.  

http://www.adventist.nl/2014/09/24/inventarisatie-leden/
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Stemmen. Tegelijk met de verschijning van Houvast Spe-

cial gaat ook de website Ongelooflijk! in de lucht. Daarop 
kunnen bezoekers op verschillende manieren gratis het 
evangelisatieboek lezen of downloaden. In de loop van 
het jaar breiden we deze website nog uit met video’s en 
MP3 geluidsbestanden. 

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

 

KOM, ZIE, GA 

Er zijn nog enkele ‘trajecten’ en 
details te regelen, voordat de vol-
le reclame voor het grote op-
dracht-festival 2015 naar je toe-
komt. 

Luxe—super en gewoon. Zoek je 
inspiratie, maar dat graag gecom-
bineerd met gemak? Voor het 
Pinksterweekend hebben we inte-
ressante deals kunnen afsluiten met verschillende hotels in de omgeving van 
Oud Zandbergen, waarin je dan ook ontbijt. Er is een keus uit luxe (landgoed 
Zonheuvel, van der Valk A1 en Leusden) en superluxe (Oud London). 

Maar ook aan de kampeerder en de thuisslaper bieden we mogelijkheden. En 
niet te vergeten aan degene die graag in het jongenshuis overnacht. Reageer 
dus op tijd, zodat je nog de volle keus hebt! 

Peuteropvang. We hebben al een officiële peuterspeelzaal en één gediplo-
meerde vrijwilliger tijdens het festival. Ben jij, of ken jij, degene die met haar 
gaat samenwerken om ouders vrij te stellen om op sabbatmorgen en zondag-
morgen en –middag hun trajecten te volgen? Neem dan contact op met 
rdingjan@adventist.nl. 

Voor kinderen die op basisscholen zitten is er ook een programma. 

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. 

mailto:info@ongelooflijk.info
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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:    
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