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Cadeaumaand voor Ongelooflijk! 
Nog steeds ontvangen we berichten van gemeenteleden en hun 
vrienden die het evangelisatieboek Ongelooflijk! weggeven aan 

hun familie, collega’s  en ken-
nissen. Mensen leren niet 
alleen de liefde van God te 
begrijpen zoals de advent-
boodschap die laat zien. Ook 
geeft het lezen ervan aanlei-
ding  tot mooie verdiepings-
gesprekken. 

Bij uitstek is december ge-
schikt om Ongelooflijk! weg 
te geven. Om dit zoveel mo-
gelijk te stimuleren geldt er 
in de maand december een 
speciale aanbieding met een 
korting van 50% voor dit keu-
rig met harde kaft gebonden 

werk. Vraag 
je zendings-
leider of 

evangelisatiekringleider naar de mogelijkheden: In plaats van € 
12,95 kost Ongelooflijk! in december slechts € 6,50 per stuk. 

Misschien ben je normaal wel schuchter om collega’s of buren ge-
loofsboeken te geven. Maar juist in december is het zo makkelijk! 

Een adventistische huisarts gaf vorig jaar Kerst aan al haar collega’s 
van de praktijk een exemplaar. In de loop van dit jaar bleken die 
collega’s dit boek weer verder te willen doorgeven en bestelden 
via deze arts nog twee volle dozen Ongelooflijk!! 

 
Groeinieuws is een onregelmatig verschijnende uitgave van de 

afdeling Gemeentegroei en Gezondheid van de Zevende-dags Adventisten 
E-mail: rdingjan@adventist.nl; telefoon: 030 - 6931509 

Adres: Amersfoortseweg 18, 3712 BC  Huis ter Heide 
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Een boekhandel in Spakenburg 
plaatste Ongelooflijk! bij de 
dagboeken, terwijl het boek in Soest 
tussen de lijkwade van Turijn en 
bisschop Wim Eijck te vinden was. 



Speranza officieel 
hoopvolle gemeente 
Op 14 oktober verklaarde voorzitter Rob de Raad church 
plant Speranza (Lelystad) officieel tot adventgemeente . 
Det it was tijdens een feestelijke dienst in buurtcentrum 
waarin Speranza haar activiteiten en diensten houdt. 

Hoop 

Speranza betekent hoop en dat was het thema van de overden-
king van de predikant van Speranza, Rudy Dingjan. Oorspronkelijk 
dacht het kernteam dat zij een Papiamento sprekende gemeente 
zou stichten. Vandaar dat zij als naam voor ‘Speranza’ kozen. Maar 
toen zij erachter kwamen dat ook Nederlanders belangstelling 
hadden voor hun activiteiten, 
werd Nederlands de voer-
taal.  Maar de oorspronkelij-
ke naam is altijd gebleven. 

Doop 

Een groot aantal gasten ge-
noot mee van een dienst vol 
muziek en hoop. Na de for-
mele gemeentewording volg-
de direct de doop van twee 
jeugdleden. Tamin Heilbron en Orville Vroemen getuigden op deze 
wijze van hun geloof in het mobiele doopfont op de inmiddels ver-
trouwde achterplaats van het buurtcentrum. 

Concreet 

Het thema ‘hoop’ kreeg bij de doophandeling 
een wel zeer concrete dimensie. Tijdens deze 
dienst overleed in het ziekenhuis Susy Baro-
meo, de vrouw van de ‘trekker’ van Speranza, 
Fabian Baromeo. Het watergraf van de doop 
en het uitzien naar de opstanding uit de do-
den kwamen daardoor wel heel dichtbij. 

Open House 

Speranza  heeft in de Waterwijk van Lelystad vooral bekendheid 
gekregen en het evangelie doorgegeven door hun maandelijkse 
Open House. Dat is een buurtmaaltijd op de late sabbatmiddag 
met daarna ‘s avonds nog een film met een boodschap . Tijdens 
het Open House van september was de burgemeester van Lely-
stad, Ida Adema, ook een vorkje komen mee prikken. Op 

waar webpagina postte de burgemeester op 4 okto-
ber: ‘Zaterdag ben ik te gast geweest bij een “Open 
House Speranza” in de Waterbever in de Waterwijk. 
Kinderen hadden prachtige tekeningen voor mij ge-
maakt. Op een tekening stond: “Liefe Burgemeester. 
De wereld is mooi”. Dat zijn leuke dingen. Ik heb er 
ook heerlijk gegeten. Een keer per maand wordt er 
gekookt en kan er door wijkbewoners worden gegeten.’ 

Kamp 

Een andere traditie van Speranza is hun jaarlijkse buiten-
landse kamp in de herfstvakantie. Negen dagen na hun ge-

meentewording  vertrokken zij per bus naar de Duitse Eiffel voor 
een welverdiende week van bijkomen en geestelijk bijtanken. 



COACH-TRAINING 
De eerste mogelijkheid om een Health Ad-
venture coachtraining te volgen is het weekend 
van 16 tot en met 18 maart 2018. De eerstvol-
gende daarna staat gepland voor het week-
end van 26-28 oktober 2018. 

De training vindt plaats in het Koetshuis op Oud 
Zandbergen en is inclusief overnachting. 

Deelname aan de training kost, inclusief alle 
materialen, €  75, - p.p. Gemeenten en 
church plants sponseren over het algemeen 
hun leden, als deze daadwerkelijk een pro-
gramma gaan draaien. 

 

 

HA-Coachtraining 

Een van de eenvoudigste manieren om als gemeente via 

gezondheid  aansluiting te vinden bij je omgeving is via 

het Health Adventure (HA) programma. 

Om dit tien-weekse programma te kunnen leiden is een tweedaag-

se toerusting noodzakelijk. Inmiddels hebben bijna zeventig men-

sen de coachtraining gevolgd. 

Opgave via www.levengezondheid.nl 



Eerste Kerkproeverij in Nederland: 

Dat smaakt naar meer 
Een aantal adventgemeenten deed mee met de eerste 
Kerkproeverij in Nederland, door voor sabbat 9 septem-
ber mensen uit te nodigen. Meppel had er werk van ge-
maakt. Op http://www.raadvankerken.nl/?b=4664 lees 
je hoe het eerste verslag gaat over deze adventgemeente 
op de website van de Raad van Kerken. Logisch, adven-
tisten lopen een dagje vóór op zondagvierders. 

Amsterdam Zuid 

‘De meeste leden hadden uitnodigingskaartjes meegenomen. Op 
9 september hadden we ruim 25 extra aanwezigen en 10 extra 
kinderen in een vrolijke dienst met veel zang en een spannend kin-
derverhaal over God, die altijd bij je blijft. 

Na de dienst gezellig een potluck. Eén van de bezoekers vergat bij-
na dat hij moest voetballen en vertrok daarom in vliegende haast. 

Op sabbat 23 september deden we ook mee aan de Nationale Bu-
rendag met een maaltijd op straat. Hier kwamen vijf gasten op af.  

Soms niemand  

De gemeente Leiden stond er helemaal klaar voor met lekkers, 
een laagdrempelige overdenking, herkenbare liedjes en de moge-
lijkheid om in gesprek te gaan. Maar er kwamen geen bezoekers. 

Dat gold eigenlijk ook voor church plant De Fontein in Duivend-
recht. Maar daar nam de gastspreker een extra gast mee. 

De tieners van Alphen DC hadden de weken ervoor in de buurt ge-

flyerd, maar daar kwamen geen ‘buitenkerkelijken’ op af. Wel gas-
ten uit andere adventgemeenten. Dat zorgde ook voor een boost. 

Festival 

Rotterdam International pakte Kerk-
proeverij groots aan. Zij hielden tegen-
over het kerkgebouw een mini parkfesti-
val met stands om kennis te maken met 
mensen uit de buurt en hen eventueel 
te begeleiden naar de sabbatsdienst en 

hen te laten zien wat voor informatie en programma’s afdelingen 
als het gezondheidspastoraat, vrouwenpastoraat, padvinderij, 
jeugd, muziek en het persoonlijke pastoraat kunnen bieden. 

James Clark van de plaatselijke zendingsraad: ‘Dit moeten we va-
ker doen. Wat ik goed vond is de toewijding van alle betrokkenen. 
Ook het feit dat wij 
naar buiten durfden 
te treden. Kijk op de 
facebookpagina 
Rotterdam Interna-
tional Community of 
SDAs voor nog meer 
foto’s.’ 

Les 

Het is gebleken dat 
de reacties op folders in de brievenbus vrijwel nihil is, maar het 
persoonlijk uitnodigen van bekenden, vooral met een uitnodi-
gingskaart, werkt verrassend goed. Goed onthouden bij de voor-
bereidingen op de tweede Kerkproeverij 2018 op 15 september! 

http://www.raadvankerken.nl/?b=4664


Geneeskunde aangevuld 
met theologie  
Op 25 november ontving Hanneke Tan-Koning tijdens 
een diplomeringsdienst van het Evangelisch College 
(voorheen Evangelische Theologische Academie) in 

Zwijndrecht haar Bache-
lorsgraad in de theologie, 
met een specialisatie in 
missionair werk. Haar sta-
geperiode en haar afstu-
deerscriptie heeft zij bin-
nen het kader van de Ad-
ventkerk kunnen voltooi-
en. 

Tweede studie 

Dit was Hannekes tweede stu-
die. In 2001 studeerde zij af als 
huisarts en zij werkt nog steeds 
als zodanig in Giethoorn.  In 
2010 voelde zij zich geroepen 
om de deeltijdopleiding theo-
logie te gaan volgen en ze wist 
toen al de dat ze zich wilde 
specialiseren in missionair 

werk (evangelisatie). Tijdens haar stageperiode liep zij in 2015 en 
2016 mee met activiteiten van het departement Gemeentegroei. 
Rudy Dingjan begeleidde haar bij deze stage, evenals bij haar eind-
scriptie met de titel: Vijftien jaar gemeentestichting binnen het 
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Nederland. 
Hierin zocht zij naar lessen die te leren zijn uit de gemeentestich-
tingsprojecten van de Adventkerk sinds 2001. 

Stichting 

Met het aanvaarden van het voorzitterschap van de stichting Le-
ven en gezondheid en haar inspanningen om deze voormalig sla-
pende stichting weer tot volle bloei te brengen, hoopt Hanneke  
deze combinatie van geneeskunde en theologie praktisch handen 
en voeten te geven. 

 

Stennet 
Ross 
Het Landelijk Bestuur  heeft 
aan Stennet Ross gevraagd om  
naast Rudy Dingjan te werken 
in de afdeling Gemeentegroei. 

Stennet en Rudy zijn nog aan 
het uitvinden hoe hun samenwerking zo effectief mogelijk vorm 
kan krijgen, maar uiteraard kunnen gemeenten en church plants 
nu al vragen om advies en begeleiding bij evangelisatieactiviteiten.  



Begeleiderstraining 

Op reis naar heel-zijn 
Op 4 en 5 november nam een internationale groep van 
bijna zestig personen deel aan de toerusting tot begelei-
der van Op reis naar heel-zijn. 
 

Op basis van het 12-stappenprogramma, bekend door de Anonie-
men Alcoholisten, heeft Adventist Recovery Ministries (ARM) een 
op Christus gerichte aanpak ontwikkeld die door de 
Stichting Leven en Gezondheid nu grotendeels is ver-
taald. Om ermee te kunnen werken dienen aanstaan-
de begeleiders een tweedaagse training te volgen. Dr. 
Katia Reinert (Generale Conferentie) en dr. David 
Sedlacek (Andrews University) hebben deze verzorgd. 

ARM is een onderdeel van het gezondheidsdeparte-
ment van de Generale Conferentie van de Advent-
kerk. Zij stelt zich ten doel ‘genezing en bevrijding van 
schadelijke gewoonten te bevorderen door te voor-
zien in materialen en toerusting die herstel facilite-
ren’. 

Naast zo’n veertig Nederlandse deelnemers uit  ± 20 
adventgemeenten waren er ook elders uit Europa lan-
delijke departementshoofden voor gezondheid bij. 
Die laatsten bleven allemaal een dag extra om met 
enkele Nederlanders nog een train-de-trainer toerus-
ting te volgen. We kunnen deze toerusting daardoor 
voortaan ook zelf aan aanstaande begeleiders bieden. 

Dr. Sedlacek benadrukte dat Op reis naar heel-zijn niet alleen be-
doeld is voor mensen met verslavingen, eetstoornissen, dwang-
neuroses enz. Iedereen is gebroken en kan via dit groepsprogram-
ma bezig zijn met zijn/haar persoonlijke groei. Het materiaal kan 
ook verwerkt worden in een speciale sabbatschoolklas. 

Hanneke Tan, voorzitter van de Stichting Leven & Gezondheid, 
sprak achteraf van ‘een geweldig weekend’. Op reis naar heel-zijn 
is in essentie wat de kerk was bedoeld te zijn, een plek waar je vei-
lig met al je gebrokenheid kunt komen om dan overspoeld te wor-
den met steun en liefde. 



Agenda 2018 Gemeente-

groei en Gezondheid  
23-25 februari    Plantersweekend 

16-18 maart  Health Adventure coachtraining 

18 maart   Landelijk toerustingsdag met  

     ook  trajecten van de afdeling  

     Gemeentegroei en de Stichting 

     Leven en Gezondheid 

20-22 april   Simple Church Weekend met  

     Milton Adams 

8-10 juni   Plantersweekend 

15 september   Kerkproeverij 2018 

7 oktober   Evangelisatiedag 

26-28 oktober  Health Adventure coachtraining 

16-18 november Weekend stichting Leven en 

     Gezondheid 

Simple Church weekend 
Milton Adams 
Milton Adams, de coördinator en 
bedenker van het concept Simple 
Church, zal van 20 tot en met 22 

april een weekend leiden op Oud Zandbergen.  
Simple Church is een volwaardige gemeentevorm binnen de ad-
ventistische wereldkerk, gebaseerd op de dynamiek van huisgroe-
pen. Simple Church speelt zich af in huiskamers., zonder gebou-
wen, tenzij het gaat overactiviteiten met en voor de buurt. 
Simple Churches kennen een eenvoudige structuur, waardoor er 
weinig energie in organisatie gestoken wordt. Alle energie wordt 
ingezet voor de missie van de kerk en dienst aan de omgeving. 
In Nederland is er één Simple Church met de naam BOS (Bijbel op 
schoot) in Dordrecht.  
Wie hierover meer te weten wil komen of wie eigenlijk al van plan 
is om met dit concept aan de slag te gaan, wordt hierbij van harte 
uitgenodigd om dit weekend bij de wonen. 
Kosten inclusief maaltijden en overnachting:  € 45,- p.p. 
Opgave via rdingjan@adventist.nl. 
 

Gebedsteam church plants 
We zijn op zoek naar gebedshelden die church plants willen on-
dersteunen met gebed. Meld je aan via rdingjan@adventist.nl. 
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