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Foto-impressie van het grote opdrachtfestival 2015, 

KOM, ZIE, GA! 



Church plant Amsterdam Noord 

Wij zijn een Nederlandstalige churchplant in Amsterdam Noord. Jaren 

daarvoor (bijna 10 jaar) zag een groep gelovigen de noodzaak voor 

een lichtpunt in Amsterdam Noord. Met vallen en opstaan, vasten en 

bidden is de groep in april 2012 gestart met wekelijkse bijeenkomsten 

in het kerkgebouw De Brug van de Baptistengemeente. Toen konden 

we eindelijk kennismaken met een drieling. De moeder is een trouw 

sabbatschoollid. Sinds een jaar vinden de wekelijkse bijeenkomsten 

plaats in het kerkgebouw  de Weerenkapel van de Baptistengemeente. 

 Toen in kerkgebouw de Brug,   nu in de Weerenkapel 

 

Elke sabbat beginnen we met 

veel gezang en uiteraard veel 

kinderliederen op het scherm. 

Bijbelverhalen worden hierin 

verwerkt. Het favoriete kinder-

lied is nog steeds Jona en de 

vis. We gebruiken veel aan-

schouwelijk materiaal: Power-

Point en of filmmateriaal. De sab-

batschool is interactief op niveau, 

leeftijd en taal. In de sabbat-

school werken we met de volgen-

de thema’s: Evangelisatie, Invest-

ment, Dankbaarheid, Toewijding 

en 13
de

 Sabbat.  

Onze uitnodigingen bestaan uit 

een aanspreken-

de boodschap en 

een bladwijzer 

met dito tekst. De 

meeste niet-

adventisten be-

zoeken de kerk op uitnodigingen in hun brievenbus, via 

de website of Facebook. Bezoekers voelen zich hier  

thuis. Iedereen wordt betrokken bij de activiteiten en 

het wekelijkse programma. 



GEZONDHEID 
1. Bundelen 

Achter de schermen wordt er gewerkt aan het weer tot leven wekken van de 
stichting Leven en Gezondheid. De eerste aanzet, het bundelen van adven-
tisten die professioneel betrokken zijn bij maatschappelijke, lichamelijk en 
geestelijke zorg,  gaat nog steeds door. Op de Open dag bemensen enkele 
trekkers  daartoe een kraam. 

 

2. Journey to Wholeness 

Komendezomer bezoeken huis-
arts Hanneka Tan en Psycholoog 
Ana Schutgens een trainingsses-
sie voor The Journey to Who-
leness op Newbold College. 

Dit programma is ontwikkeld 
door de Noord-Amerikaanse Di-
visie op basis van het 12-
stappenplan van Anonieme Alco-
holisten. De scope is allen veel 
breder en gaat over elke vorm 
van gebondenheid die mensen 
kunnen ervaren. 

Hanneke en Ana gaan bekijken in hoeverre dit materiaal en de opzet van het 
programma geschikt zijn voor de Nederlandse setting. 

 

3. Certificate in Health and Wellness 

Van 20 juli tot 13 augustus is het mogelijk op Newbold College deel te ne-
men aan een geaccrediteerd lesprogramma op het vlak  van gezondheid en 
welbevinden. Informatie beschikbaar bij de afdeling Gemeentegroei en op 
de website https://www.newbold.ac.uk/component/content/article/17-
academics/178-certificate-health-wellness.html. 

https://www.newbold.ac.uk/component/content/article/17-academics/178-certificate-health-wellness.html
https://www.newbold.ac.uk/component/content/article/17-academics/178-certificate-health-wellness.html


OPEN DAG 21 juni 
De afdeling Gemeentegroei zal op de Open dag van de Nederland-
se Adventkerk in haar kraam stilstaan bij drie zaken: 

1. Het evangelisatieboek Ongelooflijk! 

Je wordt op nieuw in de gelegenheid ge-
steld om tegen sterk gereduceerde prijs dit 
boek aan te schaffen. 

2. De website WWW.ONGELOOFLIJK.INFO 

Bezoekers kunnen live op de website rond-
kijken en zich eventueel abonneren op een 
dagelijks of wekelijks hoofdstuk per e-mail. 

Er zijn visitekaartjes beschikbaar om aan 
vrienden te geven of achter te laten na een 
goed gesprek. 

 

3. Het  magazine Houvast 

Voor wie dit magazine nog niet gezien heeft, is er nu de kans! 


