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Uitnodiging 

Beste lezer van Groeinieuws, 

Hierbij wil ik je hartelijk uitnodigen voor ons grote op-

drachtfestival 2015 met de titel Kom, Zie, Ga! 

We vieren dit festival in het Pinksterweekend, 22-25 mei, 

in een enorme tent op landgoed Oud Zandbergen. Ontvang bemoedi-

ging, inspiratie en toerusting om aan de grote opdracht van Jezus ge-

hoor te geven. Ontmoet medegelovigen en leer van hun ervaringen, ter-

wijl zij door jou weer een hart onder hun riem gestoken krijgen. 

Deze Groeinieuws vertelt je er alles over!  Je geeft je op via je zen-

dingsleider of je church plant.  

Namens de voorbereidingscommissie,  

             
             

             
             

      Rudy 



Opzet en programma 
KOM, ZIE, GA! kent een afwisselend programma. 
Eten, zingen, luisteren, studeren, vieren, handen uit 
de mouwen steken, bidden en gezelligheid zijn sa-
mengebracht tot een festivalprogramma. De sabbats-
samenkomst concentreert zich niet op de morgen, maar op de 
avond van deze sabbat, die pas rond tien uur eindigt. Wij vieren 
daarin een agapèmaaltijd. 

WAAR. De maaltijden, aanbidding en plenaire programma’s vin-
den plaats in de festivaltent. De trajecten en de peuter– en kinder-
programma’s vinden verspreid over het landgoed plaats. De maat-
schappelijke activiteiten voeren we in de omgeving van Oud Zand-
bergen uit.  

KEUS. Iedere deelnemer kiest uit de 17 aangeboden trajecten er 
eentje. Dat ene traject volg je zes uur lang: op sabbat– en zondag-
morgen en zondagmiddag. Zie bladzijde 4 en 5 voor een overzicht. 
Je vermeldt het traject van jouw keuze bij je aanmelding. 

De sabbatmiddag besteden we aan goeddoen op sabbat. Je kiest 
uit tien verschillende maatschappelijke activiteiten. Je noemt ook 
een reserveactiviteit, want sommige activiteiten kennen een maxi-
mum aantal deelnemers. Het overzicht staat op blz. 6. 

We willen ook graag weten of je de mogelijkheid hebt om in je au-
to deelnemers mee te nemen naar de activiteit. 

PEUTERS EN KINDEREN. Tijdens de trajecten zijn er voor de peu-
ters (2-3 jaar) en de kinderen (basisschoolleeftijd en zindelijk) ei-
gen programma’s. De peuters in peuterspeelzaal Oud Zandbergen. 
De kinderen in de ‘wasserij’. 

Bij opgaaf graag het mobiele nummer van de ouders vermelden. 
Dat komt dan op hun badges te staan. We gaan ervan uit dat kin-

deren deelnemen aan het programma van hun leeftijd. Ouders 
vullen per kind een formulier in, dat zij van tevoren toege-e-maild 
krijgen. 

NATJE EN DROOGJE. De deelnemerskosten (€ 35,-,  baby’s gratis, 
peuters en kinderen € 25,-) dekken alle middag– en avondmaaltij-
den. Die zijn vegetarisch. Bij alle accommodatiearrangementen is 
het ontbijt inbegrepen. Voor kampeerders en gebruikers van het 
vormingscentrum vindt het ontbijt in de festivaltent plaats. Thuis-
slapers ontbijten thuis. 

In de HERBERG tref je een gezellige ambiance. Hier kun je terecht 
voor alles wat buiten de maaltijden valt: snacks, smoothies en al-
lerlei soorten drinken. Deze service werkt met munten, waarvan 
iedere deelnemer er bij registratie enkele krijgt.  Buiten de sab-
batsuren zijn extra munten verkrijgbaar. 

ACCOMMODATIE. Overnachten doen we thuis, in caravan of tent 
en in verschillende accommodatiemogelijkheden. Zie  blz. 7 voor 
het overzicht. 

AANMELDING. We kennen alleen groepsaanmeldingen van ge-
meenten of church plants. Alle zendingsleiders en planters hebben 
een aanmeldformulier ontvangen.  Aanmelding sluit op 23 april. 
Gemeenten en church plants die vóór 1 mei betalen, ontvangen 
een korting van 5% over het gehele bedrag. 

Programma Vrijdag 22/5 Sabbat 23/5 Zondag 24/5 Maandag 25/5 

Ochtend Opbouwen Worship 

Trajecten blok 1 

Worship 

Trajecten blok 2 

Worship 

Toepassing thuis 

Middag Opbouwen 
en aankomst 

Maatschappelijke 

activiteiten 

Trajecten blok 3,4 Afbouw en vertrek 

Avond Opening 
KOM 

Agapè-viering 

ZIE 

Avondprogramma 

GA 

  



Keuzetrajecten 
Iedere deelnemer kiest één van de 17 trajecten en volgt dat in zijn geheel 
(zes uur). In vier blokken van anderhalf uur worden de trajecten gegeven op 
sabbat– en zondagmorgen en op zondagmiddag. 

Tijdens de trajecten is er peuter- en kinderopvang.  

Op deze en de volgende bladzijde een overzicht van de keuzemogelijkheden. 

 

Nr. Trajectnaam Trajectleider Beschrijving van het traject 

1 
Reaching the Muslim 
Community (in 
English) 

Pierre Kempf was born as a mis-
sionary kid in Africa and was a 
pastor in Algeria and France 

Many Muslim people are shocked by jihadist atrocities. They look for something better. But our usual 
explanations are not relevant in their context. They need to find people able to present the Gospel in 
an understandable way for them. This is something you can easily learn in this workshop. 

2 
In hemelsnaam luiste-
ren 

Jojanneke Krikken studeert psy-
chologie 

In het traject 'In Hemelsnaam luisteren' leer je je medemens beter te begrijpen en te steunen. Je 
wordt je bewust van de manier waarop jij naar anderen luistert en hoe dat beter kan, waardoor rela-
ties kunnen groeien. Naast de theorie is het belangrijkste misschien wel het herhaaldelijk oefenen. 

3 
Kinderwerk: kom, 
ervaar, pas toe! 

Madelon Comvalius is verant-
woordelijk voor het vrouwen-, 
gezins- en kinderpastoraat 

Een must voor ieder die in de kerk met kinderen werkt. Hoe bouw ik een vertrouwensband met een 
kind op? Wat voor soort leider ben ik? Hoe werkt de geloofsontwikkeling bij een kind? Wanneer en 
hoe kom ik in actie bij verontrustende signalen? Hoe stimuleer ik de vertrouwensband bij de kinderen 
onderling? 

4 
Huisgroeptraining Delyana Fautngiljanan leidt de 

huisgroep Focus in Arnhem-Zuid 
Een huisgroep is de plek waar banden worden opgebouwd en vriendschappen aangegaan. In een 
huisgroep groeit men samen in het geloof. Wat is de kracht van een huisgroep? Hoe bereik je         
buitenkerkelijken? Hoe wordt je huisgroep een succes? 

5 
Evangeliseren over 
culturele grenzen 

Danielle Koning is cultureel an-
tropoloog en is zendeling in Thai-
land 

Hoe evangeliseer je in een multicultureel land? Dit traject verkent deze vraag aan de hand van       
ervaringen van Daniëlle en de deelnemers. Hoe deel je het evangelie met je Turkse of Chinese           
buurman? Hoe benader je als Antilliaan je Hollandse seculiere collega’s? Je werkt een praktisch    
stappenplan uit voor jouw doelgroep. 

6 
Gemeente worden Frensly Panneflek is een ervaren 

gemeentestichter 
Dit traject gaat over hoe een church plant een gemeente kan worden. Het is een gesloten traject, 
alleen voor leden van bestaande church plants.  

7 

Evangelisatie.nu Rudy Dingjan is departements-
hoofd evangelisatie en gemeen-
tegroei in de Benelux 

Een traject waarin we aan de hand van de Bijbel en ervaringen uit deze eeuw ontdekken hoe de West
-Europeaan onbenaderbaar is met traditionele evangelisatiebenaderingen. Maar wanneer we Jezus’ 
voorbeeld en raadgevingen ter harte nemen, staan we niet met lege handen. Met name de advent-
boodschap verwoordt het evangelie subliem! 



 

Nr. Trajectnaam Trajectleider Beschrijving van het traject 

8 
Leiderschap in de 
kerk 

Rob de Raad behaalde een MA in 
Leadership en is  districtsvoor-
zitter van Noord Nederland 

Leiderschap. Wat is leiding geven? Kun je het leren? Wat voor soort leider wil je zijn? Tot de belangrijk-
ste thema's die aan bod komen behoren: Dienend leiderschap, vergadertechniek, teamwork,             
delegeren, strategie en planning. 

9 
Health Experience Isis Dijkstra en Tabitha Flier zijn 

voedingsdeskundigen en coa-
ches.  

In Health Adventure maken adventisten met christenen en nog niet gelovigen een gezondheidsreis,  
gefundeerd op de gezondheidspijlers van de Bijbel. In dit traject, Health Experience, spitst het avontuur 
zich op de gezondheid van geest, ziel en lichaam. Wat leert God ons hierover? Ervaar de goedheid van 
God voor het leven van de mens en schrijf je in voor Health Experience!  

10 
Overflow: Worship 
Focus 

Steven & Renate Hazel zijn erva-
ren musici en zien aanbidding als 
hun levenstaak 

Wat is aanbidding? Wat is het niet? Wat staat erover in de Bijbel? Daarnaast bestuderen we wat er 
door de tijd heen gebeurd is met muziek en samenzang. We onderzoeken de kracht van muziek en van 
associatie. Dit traject helpt je zien wat een groot geschenk gezamenlijke aanbidding inhoudt. 

11 Multimedia in de kerk Ron Grit beleeft multimedia als  Er verschijnt steeds meer software om de presentaties op het scherm te verbeteren via LOOPS,  

12 
Alpha-Cursus Hans van der Heiden werkt bij de 

EO en heeft al vele maken alpha-
cursussen gegeven. 

Alpha-Cursus binnen de Adventkerk? Yes! Dit is een laagdrempelige kennismaking met het geloof voor 
niet- en/of  randgelovigen. Het ABC-van de Bijbel wordt op een eenvoudige manier gepresenteerd.  
Tijdens en na maaltijden gaan deelnemers aan alpha-cursussen hierover in gesprek. Kom zien en horen 
hoe de cursus in elkaar steekt en beleef een stukje mee. 

13 
Verander levens, één 
voor één 

Geert Hendriks is de directeur 
van ADRA-Nederland 

Al ruim vijftig jaar wil ADRA de handen en voeten  van Jezus zijn: zieken genezen, eten, drinken en    
onderwijs geven aan een ieder die het nodig heeft. ADRA’s traject leert je hoe jij en/of je                     
geloofsgemeenschap een link kunnen zijn tussen de “ongelovige” en Christus. Zowel voor mensen in 
onze omgeving als voor mensen ver weg. 

14 
How to Maintain a 
Spiritual Life (in 
English) 

Mike Pearson is emeritus hoogle-
raar van Newbold College 

During our time together we will reflect on Adventist spirituality. What is Adventist spirituality and how 
do we attain and maintain it throughout our busy lives? We will consider several spiritual practices,  
some of which might be very familiar, while others might be new. 

15 
Enthousiast of afge-
brand - bevlogenheid 
of burnout in de kerk 

Willem van Rhenen is arts en 
hoogleraar aan de Nijenrode bu-
siness universiteit 

Actief lid zijn in de gemeente vereist veel tijd en energie. De meeste enthousiaste hebben ook nog een 
drukke baan naast hun en gezinsleven. Dan kan je in de knel raken. In dit traject kijken we hoe je een 
gezonde balans hierin kunt vinden. 

16 
Onbeperkt in de kerk Guisèle Berkel-Larmonie is een 

predikant en ervaringsdeskundi-
ge, die zich al tijdens haar studie 
in deze materie verdiept heeft 

Tijdens dit traject bekijken we thema's als: 'Hoe ziet God de anders getalenteerden'? 'Wat heeft de   
anders getalenteerde nodig om zijn/haar talent te ontdekken in de kerk?’ 'Hoe wordt de kerk 
'onbeperkt'?’ Er zal ruim gelegenheid zijn voor het uitwisselen van ervaring en tips om samen kerk te 
kunnen zijn met de anders getalenteerden. 

17 
Alternatieve sabbats-
diensten 

Jurriën den Hollander is departe-
mentshoofd voor persoonlijke 
ontwikkeling 

Van origine draait de kerkdienst om de verkondiging van het Woord door één speciaal aangesteld per-
soon. Maar zijn er ook andere manieren om God beter te leren kennen in de sabbatsdienst? In dit tra-
ject gaan we samen op zoek naar alternatieven. 

18 

Jouw verhaal, mijn 

verhaal, Gods ver-
haal  

Gladys Reigina is een enthou-

siaste psycholoog, pedagoog en 
vertrouwenspersoon binnen de 

Adventkerk  

Laat daarom je licht voor alle mensen schijnen. . . Dat is wel mooi gezegd, maar wat maak jou zo bij-

zonder? Wie ben jij eigenlijk? Wat heb jij de wereld te bieden? Nee, we gaan het niet per se hebben 
over jouw talenten, maar we gaan het hebben over jou als persoon. Wie en wat heeft je gevormd tot 

wie je nu bent? Wat is het verhaal dat jij hebt om aan een ander te vertellen? Zie jij de ander? Zie je 

zijn/haar verhaal en wat kan je ermee? Kan jij dat of kan God dat?!  

HELAAS VERVALLEN— HELAAS VERVALLEN— HELAAS VERVALLEN—HELAAS VERVALLEN— HELAAS VERVALLEN— HELAAS VERVALLEN 



Maatschappelijke activiteiten 
Op sabbatmiddag gaan we goed doen. Dat organiseren we d.m.v. 
activiteiten bij verschillende instellingen. Je kunt aangeven waar-
aan je een bijdrage wilt leveren. Deze instanties hebben geen 
winstoogmerk en zijn zorg verlenend. Je geeft een tweede keus 
aan, voor het geval het maximum aantal deelnemers bij een activi-
teit bereikt is. Laat ook weten of je mensen naar de activiteiten 
kunt vervoeren. Je kunt kiezen uit: 

A. Park opruimen: met zakken en            
opraapstokken een park in Utrecht  
schoonmaken (max. 25 personen). 
B. Zingen met een groepje in een park. Als 
er mensen komen luisteren of meezingen, 
bied je een flesje water aan. Graag ook 
mensen opgeven die bv. gitaar spelen om 
te begeleiden met zingen (10-15             
personen). 
C. Verzorgingshuis: Iets betekenen voor 
ouderen door o.a. te wandelen, spelletjes 
te spelen, bezoekjes op de kamer, voor te lezen, handen te       
masseren of het zingen van oude liedjes (12 personen). 
D. Sponsorloop: Een project voor het Wilhelminakinderziekenhuis 
in Utrecht om de kleine speelkamer (voor patiëntjes van 1 tot 6 
jaar) te vernieuwen. 2 kamers worden tot 1 grote speelkamer     
gemaakt. 
Zoek vooraf je sponsors en neem het sponsorgeld alvast mee.    
Nadat je je rondjes hebt gelopen brengen  we het opgehaalde geld 
naar het ziekenhuis. Er wordt een wandel- en hardloop traject van 

ong. 3 km. uitgezet. De exacte lengte is binnenkort bekend. 
E. Sabbatsofa: Winkelend publiek in Zeist kan even uitrusten. 
Daarbij knopen we een praatje aan op de meegebrachte bank. Op 
de poster staat: Neem gerust even plaats om een moment van rust 
te ervaren (6 personen). 
F. Dierenpension Zeist: Meehelpen bij het bouwen van                
dierenspeeltjes of met tuinonderhoud (16 personen).  
G. Kinderboerderij Zeist: In deze kinderboerderij kun je helpen bij 

het onderhouden van de tuin (10 personen). 
H. Verschillende klussen onder leiding van 
Stichting Present: Deze stichting zet zich in 
voor mensen en groepen die extra hulp nodig 
hebben of wat gezelligheid kunnen gebrui-
ken. Als je hieraan deelneemt, kun je kiezen 
voor een sociale activiteit, zoals knutselen 
met kinderen die een beperking hebben, high 
tea met ouderen, bingo in een buurthuis; of 
een praktische activiteit, zoals klussen bij een 
alleenstaande moeder, schilderen bij een ou-
der stel, tuintjes verzorgen bij het bejaarden-
huis (100 personen). 

I. Voedselbank: Wat we voor de voedselbank gaan doen is nog niet 
duidelijk; wel kunnen ze extra handen gebruiken bij diverse klus-
sen. 
J. Klaarmaken Agapè-maaltijd in de grote tent: Vele handen zijn 
nodig om de tent klaar te maken om in de avond samen een agapè
-maaltijd te nuttigen (20 personen). 
K. Kaarten maken voor mensen in de gevangenis (Amnestie           
International)  
 



Aanmelden 
De organisatie verwerkt uitsluitend 
groepsaanmeldingen van gemeenten 
en church plants. Over het algemeen 
verwerkt de zendingsleider van de ge-
meente of de contactpersoon van de 
church plant de aanmelding. Neem dus 
met hem/haar contact op. 

De uiteindelijk te betalen kosten per 
persoon bestaan uit de basisprijs PLUS 
de accommodatieprijs. 

Aanmelden kan tot 23 april! 

Gemeenten ontvangen 5% korting op 
het totaalbedrag, indien dat is voldaan 
vóór 1 mei 2015. 

 

Accommodatie (voor hele festival, vrijdag-maandag) Prijs incl. ontbijt 

Tent, inclusief ieder die in de tent slaapt € 45,- 

Caravan,  inclusief ieder die in de caravan slaapt € 52,50 

Zolder Vormingscentrum* (VOZ) € 22,50 pp 

Kamer Vormingscentrum** (VOZ) € 52,50 pp 

Luxe hotel vd Valk A1  
(Amersfoort op 20 km, 
16 autominuten) 
 

€ 65,- pp 

Luxe hotel vd Valk  
Leusden (op 13 km,  
12 autominuten) 

€ 70, pp 

Luxe Landgoed Zonheuvel  
(Doorn op 13 km,  
18 autominuten) 

€ 76,- pp 

Superluxe hotel Oud London  
(Zeist op 3 km,  
6 autominuten) 

€ 102,- pp 

*Op de zolder van het Vormingscentrum staan bedden met alleen een kussen. De 
deelnemer zorgt zelf voor beddengoed of slaapzak en een kussensloop. 

**In de kamers van het Vormingscentrum staan twee bedden met dekbedden en 
kussens. De deelnemer zorgt zelf voor onderlaken, dekbedhoes en kussensloop. 


