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Inmiddels zijn we al aan het nieuwe jaar 2022 begon-
nen. Eindelijk kunnen we u het jaarverslag van 2020 
aanbieden. Dat heeft lang op zich laten wachten. Dat 
heeft alles te maken met de coronapandemie van de 
afgelopen twee jaar. Normaal gesproken vindt de finan-
ciële audit van GCAS (onze wereldkerk) in mei plaats, 
maar door beperkende maatregelen van het kabi-
net in 2021 kon dit niet fysiek plaatsvinden. Dit moest 
noodgedwongen digitaal plaatsvinden en dit was pas 
mogelijk afgelopen november. In de laatste vergade-
ring van het Landelijk Bestuur op 5 december 2021 is 
de rapportage van de auditors afgestemd en kan ik u 
het jaarverslag over 2020 voorleggen. In maart van dat 
jaar kwam de eerste coronagolf op ons af en dat leid-
de tot ingrijpende maatregelen, ook voor ons als kerk. 
Veel samenkomsten en vergaderingen gingen noodge-
dwongen over op Zoom. Kerkdiensten konden worden 
gevolgd via livestreams. Heel veel evenementen moes-
ten worden afgezegd en werd het advies gegeven zo 
weinig mogelijk te reizen en thuis te werken. Als Neder-
landse kerk van zevendedagsadventisten zijn we blij 
met de vele initiatieven die gedurende het jaar toch zijn 
opgezet. We werken op ons landelijk kantoor met een 
heel klein team, maar mede door de inzet van heel veel 
vrijwilligers is er toch weer opnieuw heel veel tot stand 
gekomen. Daar zijn we onze hemelse Vader dankbaar 
voor. 

Rob de Raad
Voorzitter Nederlandse Adventkerk

Voorw
oord
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Bestuur 
Rob de Raad

Corona
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest door het uitbreken van de  
coronapandemie. Ook in Nederland is de impact ervan enorm wat betreft de 
gezondheid van mensen. Ook zijn de economische gevolgen aanzienlijk door 
het verlies van banen en bedrijven die failliet gaan. De gemeenten moes-
ten noodgedwongen sluiten om verspreiding van het virus te beperken. 
Van de ene op de andere dag is de kerk in Nederland online gegaan. Maar 
desondanks is het werk van God niet te stoppen. Heel veel evenementen 
moesten worden afgelast. Daar staat tegenover dat er ook heel veel nieuwe 
initiatieven op gang gekomen zijn, waarover u in dit jaarverslag kunt lezen. 

Tekort aan predikanten 
Een van de uitdagingen van de Nederlandse Unie is het predikantentekort. 
Wij hebben relatief veel predikanten boven de vijftig jaar en die zijn op een 
gegeven moment pensioengerechtigd. Alleen al in dit jaar zijn vier collega’s  
met emeritaat gegaan, waardoor de druk op voldoende pastorale zorg in 
gemeenten alleen maar is toegenomen. Gelukkig waren zij bereid om op  
parttime basis gemeenten te blijven bedienen. Vooruitkijkend naar de 
toekomst heeft de Nederlandse Unie gekozen voor het binnenhalen van 
gekwalificeerde predikanten op de korte termijn. Op langere termijn hebben 
we gelukkig een behoorlijk aantal studenten vanuit Nederland zelf die aan 
Newbold College studeren om zich voor te bereiden op het predikantambt. 
Toch kunnen we niet achterover leunen. We hebben (jonge) mensen nodig 
die zich in de toekomst voor het werk van de kerk willen inzetten als predi-
kant om de uitstroom van oudere collega’s op de vangen. 

Evangelisatie
Door het tekort aan predikanten is het helaas niet gelukt om na het emeritaat 
gaan van ds. Rudy Dingjan iemand geheel of gedeeltelijk vrij te stellen voor 
het Departement Gemeentegroei. Dat is zeker iets waaraan aandacht zal 
moeten worden besteed op het uniecongres van 2022. Dat betekent echter 
niet dat het evangelisatiewerk is gestagneerd. Church Plants hebben sub-
sidies van de wereldkerk en de Nederlandse Unie ontvangen om hun werk 
te kunnen voortzetten. Zo zijn er maatschappelijke projecten in coronatijd 
op gang gekomen om in de directe omgeving van de kerk voedselpakketten 
uit te delen aan mensen die het heel hard nodig hebben. ADRA heeft ook 
in samenwerking met verschillende plaatselijke gemeenten geholpen om 
dit soort projecten te financieren en op gang te brengen. Door het online 
uitzenden van de kerkdiensten, zijn deze ook toegankelijk geworden voor 
mensen die de kerk niet (meer) bezochten. Ook is er een vervolg gekomen op 
de televisieopname die in 2019 was gemaakt, waarin voor het Nederland-
se publiek getoond werd wie wij als zevendedagsadventisten zijn en waar 
wij voor staan. De makers waren zo onder de indruk van onze kerk dat zij 
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voorstelden om een tweede opname te maken waarbij de verschillen tussen de 
kerk in Curaçao en Nederland in beeld werden gebracht. Ons ziekenhuis, onze 
scholen en het werk onder de jeugd werd daarin helder onder de aandacht ge-
bracht en werd het beeld geschetst dat de kerk iets bij te dragen heeft aan de 
samenleving en van waarde is. 

Dankbaar voor weer extra tienden-inkomsten
Vanwege de pandemie van Covid-19 hielden we rekening met verschillende 
scenario’s voor het geval de tienden-inkomsten zouden dalen. We zijn enorm 
dankbaar dat deze scenario’s niet zijn uitgekomen. Op het tussentijds con-
gres herinnerde onze divisievoorzitter, Raafat Kamal, de afgevaardigden 
eraan dat juist in tijden van crisis leden meer stilstaan bij wat werkelijk belang-
rijk is in het leven. Zij stellen zich heel loyaal en vrijgevig op naar de kerk. Dat 
wonder hebben ook wij mogen ervaren binnen de Nederlandse Unie. De tien-
den-inkomsten zijn in 2020 ongeveer 10% gestegen ten opzichte van het jaar 
daarvoor. Omgerekend naar euro’s is dat iets meer dan €161.000,- hoger aan 
tienden-inkomsten. Als leiding van de Nederlandse Unie hebben wij dat duide-
lijk ervaren als vertrouwen in het gevoerde beleid. Tegelijkertijd moeten we ons 
beseffen dat we met een enorme financiële achterstand begonnen zijn in 2017 
en dat we langzamerhand weer aan het omhoogklimmen zijn naar financië-
le gezondheid. We zijn er dus nog niet, maar als God ons op deze manier blijft 
zegenen, dan hopen en bidden wij dat we bij afloop van deze bestuurstermijn 
weer boven die 100% werkkapitaal komen. Wij danken God voor zijn zegenin-
gen en iedereen die hieraan heeft bijgedragen. 
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Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de belangrijkste financiële  
ontwikkelingen in 2020. 

Resultaten
Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van €899.819.  
Vanaf maart 2020 zijn alle activiteiten stop gezet in Nederland. Er waren 
maar een enkele fysieke activiteiten in de zomer en na zomer van dit jaar. 
Door de lage hoeveelheid aan activiteiten zijn de kosten voor departementen 
wat verlaagd. Dat is ook te zien aan de cijfers.
De begroting ging uit van een resultaat van €40.100.

Het hogere resultaat is voornamelijk 
te danken aan twee zaken:
 Lagere kerkelijke activiteiten 
 Ontvangsten van een contractuele 

som uit de verkoop van het gebouw 
in Den Haag. Dit bedrag is nog altijd 
opeisbaar door de koper echter acht 
de GCAS dat dit meer 95% kans dat 
dit niet waarschijnlijk is.

Financiële resultaten 2020 
Rozita Pannefl

ek-Reym
ond

Net 
inkomsten
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Activa 2020 2019
Vaste activa 6.422 6.512
Vlottende activa 5.695 5.123

Totaal activa 12.117 11.635
  
Passiva 2020 2019
Eigenvermogen 8.716 7.816
Vlottende passiva 3.401 3.819

Totaal passiva 12.117 11.635

Balans*

Balans 2020
Het verschil van de activa ten opzichte van 2019 is te verklaren door: 
 Hoger bank saldo
 Hogere waarde in de financiële vast activa.

De afwijkingen in de passiva zijn te verklaren door:
 De stijging  van het eigen vermogen en daling van de kortlopende schulden.
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Staat van baten & lasten 2020*

  Realisatie t/m Begroting Verschil   Realisatie
 dec. 2020 2020   dec.2019   
 
BATEN
Tienden 4.170 3.900 270 4.008 
Niet-tienden 405 497 -92 957 
Bijdrage Wereldkerk -334 -312 -22 -321 
Netto inkomsten 4.241 4.085 156 4.644 
Onroerende zaken 88 125 -37 136 
Totaal Baten 4.329 4.210 119 4.780 

LASTEN
Personeelskosten 3.061 3.468 -407 2.626 
Organisatiekosten 1.048 1.032 16 1.278 
Totaal Lasten 4.109 4.500 -391 3.904 

 
Exploitatieresultaat 220 -290 510 876 

Bijzondere baten/lasten 500 -110 610 -473 
Kapitaalbewegingen 179 440 -261 24 

Netto resultaat 899 40 859 427 

*Bedragen x €1000

Werkkapitaal en liquiditeit 
Het werkkapitaal en de liquiditeit laten een stijgende lijn zien.  
Wij zitten nu echter op 106% van de aanbevolen waarde. 

Werkkapitaal en liquiditeit

110%
 100%
 90%  
 80%
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 60%   

 2016 2017 2018 2019 2020
 Werkkapitaal
 Liquiditeit
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Inkomsten 2020
De kerkelijke inkomsten zijn gedaald ten opzichte van voor-
gaande jaar 2019 met € 403K. Deze daling is voornamelijk 
te wijten aan lagere inkomsten kerkelijke activiteiten. Er 
is net als in de afgelopen verslag jaren  gefocust op rent-
meesterschap in de breedste zin van het woord. Dit wordt 
gecontinueerd in 2021. Afgelopen jaren heeft dit zich ver-
taald in een hogere afdracht van tienden. 
Als gevolg van de pandemie ervaren lokale gemeente een 
daling in kerkelijke inkomsten. Ook de giften via de kalender 
zijn minder dan voorgaande jaren. 

De sabbatschoolcollecten bestemd voor de wereldkerk 
laten een daling van bijna tachtig procent zien. Vele kerken 
zijn overgestapt op online diensten. Ook de sabbatschool 
is online. Waar de kerken weer normale diensten draaien, 
zien we dat de sabbatschool bij genoeg kerken toch onli-
ne gebeurt. De collecten die tijdens de sabbatschooldienst 
normaliter opgehaald zouden worden gebeurt niet, of nau-
welijks. Sommige kerken gebruiken de GIVT app zodat het 
geven contactloos kan gebeuren. Wel zien wij bij kerken die 
van oudsher online geven dat de sabbatschoolinkomsten 
redelijk op peil zijn gebleven echter is dit een beperkt deel 
van de totale sabbatschoolcollecten.  

Tienden 2020
In 2020 bedroegen de tienden 89% van de totale in-
komsten, te weten €4.169,959. De tienden zijn met 4% 
gestegen ten opzichte van vorig jaar. Als we kijken naar de 
begroting is een stijging van 7% gerealiseerd. De tienden 
laten over de afgelopen vier  jaar  een gestage groei zien. 
De Nederlandse Unie ervaart dit als  een grote zegen. 
De zegeningen die de leden ontvangen reflecteren weer 
terug in de tienden en gaven die wij ontvangen. 

Wij hebben gezien dat sommige leden hun tienden het 
liefst afdragen in het laatste kwartaal van het jaar. Wij zijn 
dankbaar dat de tienden worden afgedragen. Onze voor-
keur gaat uit naar een maandelijkse overdracht   zodat wij 
geen uitgaven (bijvoorbeeld projecten en personeelskos-
ten) hoeven voor te financieren. Uw hulp hierin wordt zeer 
gewaardeerd.

Baten

 Tienden
 Niet-tienden
 Onroerende zaken

2%

89%

9%

Besteed aan
de missie

 Besteed aan de missie
 Administratie & overhead
 Onroerende zaken

 Personeelskosten
 Bijdrage wereldkerk
 Kerkelijke activiteiten 
 Sustentation

Lasten

4%
8%

78%

6%

9%
7%

88%
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Andere baten 2020
(Geen tienden en onroerende zaken)
De andere inkomsten van de kerk bedroegen: €905.490. Deze zijn opbrengsten 
nabetaling verkoop Den Haag gebouw  (€500K), collecten en donaties (€293K),  
en overige inkomsten  (€112K).

Uitgaven 2020
De doelstelling is om zoveel mogelijk van de inkomsten te besteden aan de 
missie van de kerk: het brengen van het eeuwige evangelie aan zoveel mogelijk 
mensen in Nederland. In 2020 is €3.610.000 (88%) van de totale uitgaven aan 
de missie van de kerk besteed.

De uitgaven aan de missie zijn als volgt opgebouwd: 
 Personeelskosten €2.811.000 (78% van de uitgaven wordt besteed aan
 personeel dat zich inzet voor deze missie), 
 Kosten kerkelijke activiteiten €215.000 (6%) 
 Bijdragen wereldkerk €334.000 (9%). 
 Sustentation €250.000 (7%)

De totale overige lasten betreffen 4% administratiekosten, overhead en onroe-
rende zaken. De totale som van de lasten bedraagt zodoende €4.109.000 terwijl 
€4.600.000 was begroot.

Versterking interne controle
In 2020 zijn wij gestart met het versterken van onze interne controle. Naast 
beschrijving en invoering van nieuwe interne controleprocedures en werkin-
structies, hebben wij ook geïnvesteerd in een pakketuitbreiding. Verder is de 
Finance afdeling overgestapt naar digitale archivering om zo ook het rent-
meesterschapswaarde (paperless office) te bevorderen. Daarnaast heeft de 
Finance afdeling behoorlijke stappen gemaakt in het digitaal verwerken van 
transacties. De verwachting is dat in 2021 de interne controle veranderingen 
en aanpassingen volledig zijn ingevoerd.  

Daarnaast is het streven om een efficiëntieslag door te voeren in een aantal admi-
nistratieve processen. Onder meer is het de doelstelling om uiterlijk per 1 januari 
2021 predikanten en leken de declaraties zelf digitaal te laten aanleveren. 

De audits van lokale kerken zijn gestart in 2020 en zal gedurende 2021 geconti-
nueerd worden:
 Financiële audits worden uitgevoerd zodat voldaan wordt aan onze verplichtingen. 
 Door de contacten met de lokale penningmeester kunnen wij een beter beeld  

 verkregen van de lokale financiële situatie en zijn wij in staat om ondersteu- 
 ning te bieden aan de lokale penningmeesters indien nodig.
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Jongeren & Gezinnen 
M

adelon Com
valius

Kinderen 
M

adelon Com
valius

En toen was daar het 
corona-virus en de maatre-
gelen om het virus in te dammen; 
half maart gingen de deuren van 
de lokale kerken dicht en moes-
ten onze landelijke evenementen 
en trainingen geannuleerd 
worden. Géén kidzrally, géén 
camporee, Géén tienerkamp, 
géén experience om maar eens 
een paar top-events te noemen. 
Ook geen iCOR training, waar 
veel gemeenteteams zich op had-
den verheugd.
In dit verslag vertelt het depar-
tement Jongeren & Gezinnen wat 
er tijdens het coronajaar 2020 
voor de verschillende doelgroe-
pen in het land is ontwikkeld en 
uitgerold. Mede dankzij de vele, 
fantastische vrijwilligers!
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De Cor & Ona’s Coronashow 
Een poppenkastspel waarbij bijbelverhalen tot leven komen, interviews met interessante  
mensen in de kerk, interactief door inzendingen van de jonge (en ook oudere 😉) kijkers. 
Iedere sabbatochtend een nieuwe uitzending. Deze show is niet alleen in Nederland maar ook 
over de grenzen goed bekeken (o.a. België, Groot-Brittannië en Scandinavië)

Vervanging kidzrally 
Op 18 april stond de kidzrally gepland. Hiervoor in de plaats hebben we een extra lange Cor & 
Ona’s Coronashow voorbereid, opgenomen en uitgezonden. Bekende elementen zoals Speur-
lokje en de kidzrallyband kwamen allemaal terug in deze uitzending.
M&M’s Sabbatplezier 
M&M’s Sabbatplezier
In de maand juni ter vervanging van de Cor & Ona’s Coronashow een nieuw programma voor de 
sabbatochtend. Boordevol knutselen, liedjes en prachtige verhalen uit onze eigen Voorleesbijbel.
 
Vakantiebijbelschool
In samenwerking met Creatief Kinderwerk is er gratis Nederlandstalig (online) materiaal beschikbaar 
gemaakt voor vakantiebijbelscholen van lokale adventgemeenten.
 
25 jaar kinderpastoraat
In het kader van het 25-jarig jubileum van het kinderpastoraat heeft Nederland meegedaan aan 
het wereldwijde kinderproject talents for Jezus. Helaas zijn we niet in de prijzen gevallen.

Webinar Kindersabbatschoolleiders
37 deelnemers uit 28 verschillende gemeenten waren aanwezig bij het interactieve webinar 
voor kindersabbatschoolleiders. Welke activiteiten en werkvormen kun je in coronatijd voor 
kinderen inzetten? Welk effect heeft de corona-periode op onze kinderen? Op o.a. deze vragen 
kregen de deelnemers tijdens het webinar antwoord.

Kinderen 
M

adelon Com
valius
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Om een impressie te krijgen van de tienerclub, bezoek de facebookpagina:
 www.facebook.com/AdventTienerclub/

Tieners 
M

adelon Com
valius

Tienerclub 
In januari, februari, maart en oktober was het mogelijk om fysiek met tieners 
uit het hele land bij elkaar te komen voor de tienerclub. Samen genieten van 
een interactieve bijbelstudie, spelletjes, lekker eten en een leuke activiteit.  
Zo’n 40 tieners uit 25 verschillende gemeenten zijn bij de tienerclub van de partij.

Online tienerclub 
Via Zoom hebben we met de tieners het tienerclub  
seizoen in juni gesloten.  
Het was een geslaagde bijeenkomst met afwisselende 
onderdelen. Ook in november hebben de tieners elkaar 
ontmoet bij een online tienerclub.

Friends 
Het departement heeft de predikanten voorzien van boekjes die zij tijdens de 
lockdown konden verspreiden onder de tieners in hun lokale gemeenten. Even 
contact bij de voordeur, op 1,5 meter afstand uiteraard. Dit boekje heeft de titel 
Friends en gaat over de vrienden van Jezus, Zijn discipelen. Het zit bomvol leuke 
informatie, vragen en opdrachten.

Jongeren 
M

adelon Com
valius
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Jongeren 
M

adelon Com
valius

Catch28
In coronatijd is een bijzonder programma voor jongeren 
bedacht en uitgerold. Wat geloven adventisten nu pre-
cies? Wat staat er eigenlijk in die 28 geloofspunten? Zo’n 
25 jongeren uit verschillende delen van het land kregen 
antwoord op deze vragen tijdens Catch28. Een interactief 
online programma. Iedere avond wordt verzorgd door 
een andere predikant. Volgend jaar krijgt Catch28 zeker 
een vervolg.

Mini bemoediging 
Veel van onze predikanten hebben een korte boodschap 
opgenomen speciaal voor onze tieners en jongeren.  
Wekelijks zijn een aantal van deze mini preekjes op onze 
social media platformen gepost.

Insta live 
Twee van onze jongere predikanten, Christle en Gabriel, 
gingen iedere sabbatmiddag live via Instagram. Een in-
teractieve manier om contact te onderhouden met de 
jongeren in het land. Ze behandelden onderwerpen als: 
hoe ga je om met teleurstellingen (nu evenementen en 
examens etc. niet doorgaan), hoe onderhoud jij in deze 
Corona tijd je vriendschappen en relaties met je familie.

Kant en klare whatsapp 
We stuurden de jeugdleiders kant en klare whatsapp  
berichten (met opdrachtjes, grappige geloofsvragen etc.) 
die zij naar hun jongeren konden sturen. Zo stimuleerden 
we de jeugdleiders om met hun jongeren in contact te 
blijven.

Lockdown zang 
Muzikale jongeren maakten thuis een opname van een 
mooi lied. Ook dit posten we op onze online platformen.

Meer informatie op de Facebookpagina Advent Jeugd Verbond: 
 www.facebook.com/adventjeugdverbond/

Scan mij Het YouTube  
kanaal van het 
Advent Jeugd 
Verbond is te 
vinden via de 
QR-code.
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Studenten 
M

adelon Com
valius

PowerUp
Maandelijks verzorgt het Europese hoofdkantoor een online PowerUp trai-
ning voor studenten en studentenleiders. Een aantal Nederlanders volgt dit 
programma. Als Nederland dragen wij aan de inhoud ook ons steentje bij.

#realyou 
In september zouden we afreizen naar Italië voor het Europese studenten-
congres #realyou. Dit was uiteraard niet mogelijk. Er zijn online #realyou 
avonden in Europa georganiseerd. Nederland was met zo’n 40 studenten 
hierbij vertegenwoordigd.
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Thuis bij Jolanda 
Voor de vrouwen in onze kerk in Nederland hebben we een 
online talkshow ontwikkeld: thuis bij Jolanda. Een program-
ma vol interviews en een inkijkje in het leven van Jolanda. 
Dit programma is ook door vrouwen buiten onze kerk zeer 
gewaardeerd.

Creatief met Celine 
In filmpjes van Celine was te zien hoe je makkelijk zelf thuis 
een creatieve activiteit kunt uitvoeren. Voor iedere week 
een nieuwe activiteit.

Bemoedigingen 
Op onze facebookpagina Advent Vrouwen bemoedigen we 
onze zusters door wekelijks foto’s te plaatsen met een be-
moedigend gedicht erbij.

15

Facebookpagina Advent Vrouwen:
  www.facebook.com/Adventvrouwen/

Vrouwen 
samen op 

Zoom
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Beste ouder, 
Onverwachts met je kind(eren) 24 uur per dag in één huis. 

De maatregelen rondom het Coronavirus hebben impact op ons 
normale leven. Om jou wat te ontlasten willen we de komende 
periode regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen. In de nieuwsbrief 
vind je niet alleen leuke opdrachten die je samen met je kinderen 
kunt doen, maar ook linkjes naar nuttige christelijke apps en sites. 
We wensen jullie veel plezier samen toe! Zorg goed voor elkaar!

Gods zegen!

Bijbelapp voor kids

Met behulp van interactieve avonturen verkennen de kinderen de prachtige 
verhalen uit de Bijbel. De Bijbel-app voor kinderen heeft mooie kleurvolle 
afbeeldingen, staat bomvol animaties die activeren bij aanraking van het 
scherm. Het biedt leuke feiten en activiteiten. En het is volledig in het 
Nederlands. 

Voorproefje voorleesbijbel
Veel ouders hebben onze eigen Voorleesbijbel die begin dit jaar is uitgekomen 
aangeschaft. Dat komt nu goed uit.

Mocht je de Voorleesbijbel nog niet hebben gekocht, dan kun je in ieder geval 
via het Voorproefje van de Voorleesbijbel samen met je kinderen alvast van 
een paar verhalen genieten.

De Voorleesbijbel is aan te schaffen via ons Service Centrum. Bestellingen 
worden verstuurd als het landelijk kantoor weer open is.

Creat ief kinderwerk

Een site bomvol creatieve ideeën om samen met de kinderen te doen. 
Daarnaast biedt deze site vanaf maandag elke ‘schooldag’ een interactief 
Bijbelverhaal speciaal voor kinderen.

19 Maart 2020
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Beste ouder, 

De afgelopen weken hebben we verschillende nieuwsbrieven 
gemaakt voor ouders met jongere kinderen. Deze nieuwsbrief 
is speciaal voor ouders die nu onverwachts met hun tieners 
veel tijd doorbrengen. Een mooie kans om samen te investeren 
in het geloofsleven.

We wensen jullie veel plezier samen toe! Zorg goed voor elkaar!

Gods zegen!

Online Adventistische Bijbelstudies ESDA

ESDA biedt laagdrempelige en vrijblijvende cursussen aan iedereen die 
meer wil leren over bijvoorbeeld archeologie, gezondheid en de Bijbel. 
Tegenwoordig zijn er ook digitale cursussen te volgen, iets wat jouw tiener 
wellicht aanspreekt. Een grote aanrader om deze site is te bekijken en mee 
aan de slag te gaan!

YouTube filmpjes Denkstof
Tieners zijn gek op Youtube filmpjes. Daar heeft de EO op ingespeeld door 
ruim 40 korte Denkstof filmpjes te maken over het geloof. Je tiener zal dit 
interessant vinden. Wellicht kun je er samen naar kijken en kun je er samen 
over napraten.

Geloofstwijfel bij tieners

In de puberteit gaat een kind zijn eigen mening vormen. En dat betekent 
nogal eens dat alle normen en waarden van pa en ma bekritiseerd worden. 
Ze zijn het nergens meer mee eens en moeten overal een weerwoord op 
hebben. Tieners houden ervan om heilige huisjes omver te schoppen. Maar 
soms zit de twijfel dieper en worden de vragen over geloof en kerk steeds 
kritischer. Hoe ga je dan het gesprek aan met je tiener? In dit artikel krijg je 
tips wat je kan doen en wat je vooral moet laten.

Christelijk Netflix

Tieners zijn gek op Netflixen. New Faith Network is een soort Christelijk Netflix, 
Het biedt een enorme hoeveelheid christelijke films en series. Je kunt het 14 
dagen gratis uitproberen.

23 april 2020
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Nieuwsbrief voor ouders 
De coronanieuwsbrieven voor ouders met kinderen staan 
boordevol tips over apps, sites en YouTubekanalen die 
ouders kunnen gebruiken om thuis actief met het ge-
loofsleven van hun kinderen bezig te zijn. Ook biedt elke 
nieuwsbrief een paar opdrachten om samen als gezin uit 
te voeren. 

Gesprekskaarten voor koppels 
Communicatie is belangrijk in een relatie. Zeker als je on-
verwachts maandenlang 24/7 op elkaars lip zit. Om een 
goed gesprek op gang te brengen heeft het departement 
gesprekskaarten ontwikkeld over uiteenlopende onder-
werpen, zoals intimiteit, gezinsleven, financiën en geloof.

inleiding

Communicatie is essentieel in elke relatie, zeker ook  in een huwelijk. 
Het is belangrijk dat koppels vrij en open met elkaar kunnen praten 

over verschillende onderwerpen. Dus ook over onderwerpen die 
effect hebben op de relatie. Om je te helpen bij deze gesprekken 

hebben wij gesprekskaarten ontwikkeld die een gesprek op gang 
brengen  over bijvoorbeeld  intimiteit, financiën, 

gezinsleven of geloof.

Communicatietips:

1. Laat je partner uitpraten.
2. Luister met de intentie om te begrijpen en niet alleen om   

te antwoorden.
3. Probeer jezelf in je partner te verplaatsen en dingen 

vanuit zijn/haar perspectief te zien.
4. Stel vragen als je het niet begrijpt.
5. Probeer elkaar niet te beschuldigen.
6. Praat vanuit jezelf in plaats vanuit de ander (bijvoor-

beeld: ‘Ik heb het te druk’ in plaats van ‘Jij helpt niet in 
het huishouden’).

7. Vermijd woorden als ‘altijd’ en ‘nooit’.
8. Ga in het gesprek gerust verder dan alleen de vragen 

op de kaarten. De vragen zijn bedoeld om een gesprek te 
starten.

9. Sluit het gesprek af met een uiting van liefde. 

INHOUD

In deze doos zitten allerlei kaarten met vragen. De vragen zijn 
gerangschikt op onderwerp. Het is aan jou en je partner welk 

onderwerp je met elkaar wilt bespreken. Je kunt kiezen uit 
de volgende onderwerpen:

uitgegeven door:
departement jongeren & gezinnen 

Beste ouder, 

Onverwachts met je kind(eren) 24 uur per dag in één huis. 

De maatregelen rondom het Coronavirus hebben impact op ons 

normale leven. Om jou wat te ontlasten willen we de komende 

periode regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen. In de nieuwsbrief 

vind je niet alleen leuke opdrachten die je samen met je kinderen 

kunt doen, maar ook linkjes naar nuttige christelijke apps en sites.  

Bij deze ontvang je alweer de tweede editie. We wensen jullie veel 

plezier samen toe! Zorg goed voor elkaar!

Gods zegen!

Bijbel Basics

Het Nederlands Bijbelgenootschap maakt iedere week kindermateriaal voor 

kerken in Nederland. Omdat de kerkdiensten de komende tijd niet doorgaan, 

biedt ze de komende weken het Bijbel Basics materiaal ook in aangepaste 

vorm aan. Zo kun je thuis samen met je kinderen aan de keukentafel toeleven 

naar Pasen. Dit materiaal is gratis beschikbaar als download.

God zorgt voor jou

Een kant en klare Bijbelles in het Nederlands die je samen met je kinderen 

kunt doen rondom het thema God zorgt voor jou. 

Tips van de GC

Hoe praat je met je kinderen over het Coronavirus? De generale conferentie, 

onze wereldkerk, heeft daarvoor een aantal tips op een rijtje gezet. Ook 

staat er op deze site een video over het Coronavirus en de gevolgen voor 

de kinderen.

Frieda & Petra

Gemeente Speranza Lelystad maakt sinds kort dagelijks een youtube 

kinderverhaal voor alle jonge kijkers. Frieda & Petra ontdekken samen de 

wereld en de Bijbel aan de hand van spannende experimenten.

26 Maart 2020
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Beste ouder, Onverwachts met je kind(eren) 24 uur per dag in één huis. 

De maatregelen rondom het Coronavirus hebben impact 

op ons normale leven. Om je wat te ontlasten willen we de 

komende periode regelmatig een nieuwsbrief uitbrengen. 

Bij deze ontvang je de derde editie, deze staat volledig in 

het teken van Pasen.We wensen jullie veel plezier samen toe! Zorg goed voor elkaar!

Gods zegen!

Cor & Ona’s CoronashowAangezien de kinderen hun vriendjes en  vriendinnetjes uit de kerk op 

sabbat niet zien. En dit jaar ook nog eens de Kidzrally moeten missen, is er 

iedere sabbat om 10.00 uur de Cor & Ona’s Coronashow. Deze sabbat staat 

de vierde show in het teken van Pasen. De Cor & Ona’s Coronashow stopt 

als de kerken weer opengaan.
Kliederkerk Pasen voor thuis

Een kant en klaar programma om samen als gezin aan de slag te gaan met 

het Paasverhaal. Dit is opgebouwd als een kliederkerk bijeenkomst, in het 

engels messy church genoemd. Gegarandeerd een paar uur plezier samen.

Het verhaal van PasenEen youtube film over het verhaal van Pasen. De tekenfilm vorm zal veel 

kinderen aanspreken.Jezus leeft
Deze week staat het Bijbelbasics materiaal dat het Nederlands Bijbelgenootschap 

wekelijks aanbiedt volledig in het teken van Pasen, Jezus leeft! 

Het materiaal is aangepast, zodat het voor jou als ouder ook thuis gebruikt 

kan worden.

8 april 2020
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Ontwikkeld door Karen Holford (FM, TED) Departement Jongeren & Gezinnen

In het verhaal van Jezus’ geboorte worden er allerlei 
bijzondere cadeaus gegeven. Sommige zijn logisch, 
zoals goud, wierook en mirre. Maar wie gaf hem de 
volgende bijzondere cadeaus: een warm welkom; 

een plek om op te groeien; een liefdevol gezin; 
bescherming voor gevaar; opvang bij zijn geboorte; 

een lied? Welke cadeaus zou jij Jezus 
vvandaag kunnen geven?

Gebruik je eten om de vorm van een 
ster te maken op je bord. Bijvoorbeeld 
door een boterham in een stervorm te 

knabbelen. Laat je gezin je unieke 
ster zien en vertel dan wat je 

gezin doet om dichter bij 
Jezus te komen.

Maria, Jozef en de baby Jezus waren dakloos in Bethlehem en toen 
werden ze vluchtelingen in Egypte. Hoe kan jouw gezin iets doen voor 

iemand in jullie omgeving die arm, dakloos of gevlucht is?

Maak wat simpele engelen van 
papier. Lees Lucas 2:10 en schijf op 

elke engel één woord van deze 
bijbeltekst. Schud de engelen en leg 
ze dan in de juiste volgorde om de 
tekst te vormen. Leg per keer één 
engel op de kop en kijk of je zo de 

tekst uit je hootekst uit je hoofd kunt leren.

Lees het verhaal van Jezus’ 
geboorte in je bijbel (Matteüs 

1:18-2:11; Lucas 1:26-2:20) of in een 
verhalenboek. Vraag aan elkaar: Wat 
vind jij het mooiste aan dit verhaal? 
Wat is de belangrijkste boodschap 
in dit verhaal? Welke persoon lijkt 
het meest op jou?het meest op jou? Wat vertelt dit 

verhaal over Gods liefde voor jou?

In het verhaal van Jezus’ 
geboorte komen engelen het 

goede nieuws brengen aan 
mensen. Welk goed nieuws kan 

jij vandaag met je familie 
delen? Of wat kunnen zij delen 

met iemand anders?

Rol een dobbelsteen om één 
van onderstaande karakters te 
kiezen. Vertel dan het verhaal 

van Jezus’ geboorte alsof je 
deze persoon bent.

1. Maria
2. Jozef
3.3. Engelen
4. Herders
5. Wijze mannen
6. Here God

Maak een plaatje van Jezus’ 
geboorte. Wees creatief! Zoek 

oude kerstkaarten en maak 
daar een collage van of een 

3D-doos. Of verkleed jezelf en 
maak er een foto van. Teken, 
schilder of vertel het verhaal 
met je speelgoed of spullen met je speelgoed of spullen 

die je in huis kunt vinden.

De wijze mannen zochten naar de bijzondere ster die ze naar 
Jezus zou leiden. Zoek alle sterren die op deze placemat 

verborgen zijn. Elke keer als je een ster vindt, zeg je hardop 
één van de namen die aan Jezus werd gegeven, zoals Licht van 

de Wereld. Maak na het eten sterren van papier of karton. 
Schrijf op elke ster zo’n bijnaam van Jezus. Verstop ze in huis 
en laat anderen ze zoeken. Maak er vervolgens een slinger of 

iets anders iets anders van.

Moederdag & Vaderdag 
Voor moederdag en vaderdag hebben we werkjes en kleur-
platen gemaakt voor de kinderen om aan hun ouder te 
geven. In hetzelfde thema zijn er bemoedigingen door  
predikanten opgenomen en zijn er zoomsessies gehouden.

Placemats voor kinderen
Om de geloofsontwikkeling van kinderen te stimuleren 
hebben we Nederlandstalige placemats ontwikkeld,  
boordevol interessante weetjes en opdrachten.

Scan mij Alle ontwikkelde 
materialen zijn 
via de QR-code
terug te vinden.
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70 jaar pathfinder’s day 
Wereldwijd bestaan de scouts & pathfinders binnen de Adventkerk 70 jaar. 
Dit is in Nederland gevierd met een livestream. De nieuwe pathfindersgroep 
van E Oasis is tijdens deze livestream geïnstalleerd. Ook waren er tijdens 
de livestream verschillende activiteiten, waarvoor de kinderen vooraf thuis 
materiaal ontvangen hadden.

Online Camporee
Tijdens de 5 dagen waarop de camporee zou plaatsvinden was er nu de  
online camporee. Iedere paar uur een filmpje met een leuke, nieuwe opdracht 
voor de kinderen. Deze camporee sloten we af met een livestream, waarin ook 
filmpjes en foto’s van de uitgevoerde opdrachten uit het hele land getoond 
werden.

Koempoelan 
Een weekend waarin we met 40 deelnemers online waren, scouts & path-
finderleiding. Er werd nagedacht over hoe we actief kunnen blijven in dit 
corona tijdperk.

Scouts & Pathfinders 
A

ïcha M
anuela-M

artijn

Foto’s en video’s van 
alle Scouts & Pathfinder 
events zijn terug te vin-
den op Facebook: 

 www.facebook.com/ 
AJVscouting/

Scan mij

Online Camporee 2020.

Scan mij

Online Camporee 2020
In de keuken.

iCO
R 
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iCOR in lockdown 
Hoe kun je de 10 iCOR waarden uitleven tijdens een 
lockdown? Speciaal hiervoor heeft het Europees hoofd-
kantoor een brochure ontwikkeld (iCOR in lockdown) 
boordevol tips en ideeën voor lokale gemeenten.  
Nederland heeft ook een bijdrage geleverd aan deze speci-
ale lockdown uitgave.

Zorg er bij het invoeren van deze ideeën voor, dat je de voorschriften van de regering ter bescherming van jouw en andermans  

gezondheid (coronavirus) respecteert. Bezoek www.icor.church voor meer bronnen en informatie over iCOR.

© Trans-Europese Divisie (TED) en Inter-Europese Divisie (EUD) van de Zevende-dags Adventisten

VERBINDEN

Onze waarden naleven tijdens de lockdown

 › Voor ouders is deze tijd een bijzondere gelegenheid om te inves-

teren in het geloofsleven van hun kinderen. Op het internet zijn 

er verschillende kant-en-klare programma’s te vinden vol met 

bijbelmateriaal voor thuis. Maak verbinding met elkaar en maak 

gelijktijdig contact met God.

Handige links

 › https://toucantogether.com/ - Een gratis app om relaties te 

versterken.

 › https://ted.adventist.org/images/Family/Free_Family_Worship_

Resources_links.pdf - 52 ideeën voor gezinswijdingen.

 › http://ubdavid.org/kids-world/kids.html - Een website met 

verschillend Bijbelmateriaal dat ouders met hun kinderen kunnen 

verkennen.  

 › https://ted.adventist.org/images/Kindness_at_church1.pdf - 

Sommige van deze ideeën zijn niet geschikt voor de lockdown 

situatie, pas ze gerust aan.

Verbindende kerken streven naar 

authentieke en liefdevolle relaties.

Dit reikt over generaties, culturele 

en sociale grenzen heen.

Madelon Comvalius-Duijster

Nederland

Onze waarden naleven tijdens de lockdown

B O U W E N  A A N  E E N  G E E S T E L I J K  T H U I S

SAMEN VOOR onze waarden STAAN
www.icor.church

Scan mij Via deze QR-code 
kun je de iCOR 
brochure in 
lockdown terug-
vinden.
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Dit departement is op te delen in Sabbatschool, Ministerial Association en Toerusting & Eve-
nementen. Het departement draagt bij aan de realisatie van de speerpunten zoals afgestemd 
tijdens het uniecongres van 2017. O&T stimuleert evangelisatie, rentmeesterschap en een actief 
gebeds- en geloofsleven; O&T draagt bij aan het geloofsleven van jongeren & gezinnen en aan 
het ontwikkelen van leiderschap; O&T bouwt aan vertrouwen en onderlinge verbondenheid.

Sabbatschool
In 2020 werden twee halfjaaruitgaven Dialoog (met bijbehorende boekenleggers) uitgegeven met 
de volgende vier thema’s: het Bijbelboek Daniël, de Bijbel interpreteren, vrienden maken voor God en 
Christelijk onderwijs. De wekelijkse studies werden aangevuld met verdiepings- en jongerenlessen. 
Daarnaast werden werkwijzers, zendingsberichten voor volwassenen en kinderen en zendings-
video’s aangeboden. Een aantal adventgemeenten bood online sabbatschoolbesprekingen aan 
die via de website van de Adventkerk werden gefaciliteerd. Sabbatschoolmateriaal van Gracelink 
werd vertaald en geredigeerd. Verder is tijdens het Tussentijds Congres het eerste deel van de 
Voorleesbijbel gelanceerd. Ook is er gewerkt aan het tweede deel waarvan de lancering in 2021 te 
verwachten is. De Voorleesbijbel sluit aan bij het kindersabbatschoolmateriaal ‘Kleuters/kinderen’ 
(4-7 jaar). Tot slot werden zowel in het blad Advent als in Contact vier artikelen gepubliceerd om, 
binnen en buiten de kerk, de studie van het volwassen sabbatschoolmateriaal te stimuleren.

Ministerial Association
In 2020 werden een meerdaagse intensive en via Zoom vijf predikantenvergaderingen, twee 
webinars en een tweedaags symposium georganiseerd waarin gefocust werd op het Bijbelboek 
Daniël, polarisatiemanagement, herstarten van gemeenten in coronatijd, complotdenken, theo-
logie, kerk en vaccinatie, antiracisme en rentmeesterschap. Tevens werden met de predikanten 
voortgangsgesprekken gevoerd. Zeven studenten theologie, waarvan drie proponenten, werden 
begeleid op hun weg naar het predikantschap. In samenwerking met het DB en de CPSA werden 
twee nieuwe predikanten aangetrokken. Vanwege Covid-19 kon niet fysiek worden samenge-
komen. Daarom werden (emeriti-)predikanten en partners via boeketten en kaarten een hart 
onder de riem gestoken en bedankt voor hun inzet en betrokkenheid. 
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Jacob Engelgeer
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Vrienden 

maken

voor God

3e kwartaal

DIALOOG | IN GESPREK MET HET WOORD

Vrienden
maken

voor God:

met vreugde werken 

aan Gods opdracht

3e kwartaal

HET BIJBELBOEK

DANIËL

1e kwartaal

2020DIALOOG | IN GESPREK MET HET WOORD

Christelijkonderwijs
Wijsheid begint met ontzag voor de HEER

4e kwartaal

DIALOOG | IN GESPREK MET HET WOORD

DIALOOG | IN GESPREK MET HET WOORD2020
DE BIJBELINTERPRETEREN2e kwartaal
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4e kwartaal
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Toerusting en evenementen
Ook in 2020 werd de Landelijke Bijbelquiz voor volwassenen 
en kinderen georganiseerd. Helaas konden vanwege de 
maatregelen van de overheid, als gevolg van Covid-19, de 
overige evenementen niet doorgaan. Samen met collega’s 
werd gezocht naar het faciliteren van diverse vormen van 
online diensten. Tevens werden collegae (en daarmee ge-
meenten) voorzien van informatie over het op alternatieve 
wijze kerkzijn in coronatijd. Vanuit een ad hoc commissie is 
het protocol De Adventkerk in de anderhalvemetersamenleving 
samengesteld. Binnen de werkgroep vrouwelijk leiderschap 
is meegewerkt aan een stappenplan om helderheid te 
verschaffen t.a.v. de rol van vrouwelijke leiders in de Ad-
ventkerk. Er werd een start gemaakt met de vertaling van 
de GC-uitgave Total Member Involvement die in 2021 zal 
worden uitgebracht. Verder is in de reeks Adventistische 
Perspectieven het boekje Ik heb een toekomst (over dood, 
opstanding en eeuwig leven) van Reinder Bruinsma tot stand 
gekomen. Daarnaast is er begonnen met de vertaling van 
Plain Revelation van Ranko Stefanovic.

Dankwoord
We zijn dankbaar voor de vele vrijwilligers en collega’s die 
zich inzetten voor het mede tot stand brengen van alle  
activiteiten en producten binnen het departement O&T tot 
eer van God en tot opbouw van zijn Koninkrijk.

Intensive 
predikanten

Ik heb een toekomst
over dood, opstanding en eeuwig leven

Reinder Bruinsma

Dit is het vijfde deel van de serie Adventistische Perspectieven.
In deze serie zoeken adventistische schrijvers naar nieuwe
invalshoeken op oude en vertrouwde thema’s. Zij bieden

verrassende en vernieuwende inzichten ter aanvulling op wat
we al weten. Deze adventistische theologen willen hun

inzichten graag met u delen.

Wat gebeurt er met me als ik sterf? Is er een leven hierna? 
En zo ja, hoe ziet dat er dan uit? Dit boek probeert eerlijke 
(bijbels gefundeerde) antwoorden te geven op deze en veel 
verwante vragen. Uitgangspunt is de opstanding van Jezus 

Christus, die ook onze toekomstige terugkeer tot leven mogelijk 
maakt. Kunnen we inderdaad geloven dat Jezus destijds uit 

de dood verrees en de dood dus voor ons allemaal heeft 
overwonnen? Ja, zegt de schrijver van dit boek. En daarvoor 
voert hij een aantal solide argumenten aan. Er blijven veel 

vragen, maar we kunnen leven met de zekerheid dat eeuwig 
leven binnen ons bereik is.

Dr. Reinder Bruinsma (1942) is emeritus-predikant. Hij had een 
lange loopbaan binnen het Kerkgenootschap van de Zevende-
dags Adventisten op een reeks van verschillende posten in 
diverse landen. Zijn laatste functie, voor hij officieel met 

emeritaat ging, was het voorzitterschap van de Adventkerk in 
Nederland. Hij is nog steeds actief als schrijver en als spreker in 
binnen- en buitenland. IK HEB EEN TOEKOMST is het dertigste 

boek van zijn hand.
Ik heb een toekom

st                                   Reinder Bruinsm
a
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Voor iedere gemeente, kerkbestuur, kerngroep, lidmaat, belangstellende en bezoeker is 2020 an-
ders geweest dan wij als advent gelovigen gewend zijn. 
Van fysieke diensten, fysieke programma’s en activiteiten is er omgeschakeld naar online, zoals 
livestream, zoom of Skype, Teams en virtuele ontmoetingen. Het nieuwe normaal is ook voor het 
predikantenteam wennen geweest. Desondanks hebben de predikanten regelmatig, prettig en 
constructief vergaderd en bleef het enthousiasme, de inzet en toewijding optimaal. 

Overzicht van de activiteiten die verbonden zijn aan de speerpunten: 
1. Rentmeesterschap werd belicht door preken en promotiefilmpje. 

District Zuid-N
ederland 
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Promotiefilmpje. 

Scan mij2. Evangelisatie werd op verschillende creatieve manieren uitgevoerd, 
onder andere: 

  Verschillende kerkgebouwen fungeerden als uitgiftepunt van de voedsel-
bank en/of boodschappentassen afhaalcentra

  Health Expo’s nieuwe stijl (online)
  Kook workshop online
  Verzorgen van maaltijden
  Meer dan 7500 boeken en meer dan 25000 folders zijn verspreid
  Online campagnes en opwekkingsdiensten

Eind 2020 werden 40 leden via de doop en 7 door geloofsbelijdenis toege-
voegd aan de kudde.
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3. Voor Jongeren en Gezinnen waren er:
  Kookworkshops voor kinderen 
  Bijbelstudies via Zoom voor tieners

4. Geloofsbeleving vermeldenswaard is de online heilig avondmaal dienst 
die heeft plaatsgevonden.

5. Leiderschap via zoom vonden op 12 juli en 18 oktober trainingen plaats. 
Op beide bijeenkomsten waren er samen meer dan 100 deelnemers aanwezig. 
Vooral de workshops over de uitdagingen van een digitale kerk in 2021 had 
grote belangstelling.

6. Gebed heeft vanwege de crisis situatie geresulteerd in een toename van 
reguliere online gebedsdiensten, vasten en gebedsdagen, en online toewij-
dingsmomenten.

7. Vertrouwen is in alle facetten toegenomen gedurende deze uitdagende 
coronatijd. Er werden lokaal vele initiatieven genomen om met meer ver-
trouwen uit te kijken naar de wederkomst van Jezus Christus.



24

De Publicatiecommissie wordt gevormd door een aantal 
departementen binnen de Nederlandse Unie. 
In 2020 zijn in deze samenwerkingsvorm de uitgaven 
gerealiseerd van een nieuwe uitgave in de serie Adven-
tistische Perspectieven, Wij Geloven, Advent, Contact, 
ESDA-kwartaalkalender, de online cursus Kom tot Leven, 
de Voorleesbijbel deel 1 en de gebedslezingen. Ook is er 
aan lopende projecten gewerkt die nog niet zijn afgerond. 

Kerkelijk Handboek
Het Kerkelijk Handboek ondergaat een redigeerslag.  
Het was de bedoeling om de uitkomsten van de Generale 
Conferentie-zitting daar in te verwerken voordat we tot 
uitgave over zouden gaan. Vanwege corona is de GC-zitting 
verdaagd, waardoor ook het Kerkelijk Handboek niet ge-
update kon worden. De nieuwe versie van het Kerkelijk 
Handboek hopen we nu in de loop van 2022 in papiervorm 
te kunnen aanbieden. Tot die tijd is de laatst beschikbare 
versie gratis te downloaden via www.adventist.nl.

Wij Geloven
Het boek ‘Wat zevendedagsadventisten geloven’ is vervan-
gen door een vertaalde uitgave van ‘We Believe’, waar veel 
vraag naar was. Eind 2019 is deze vertaling afgerond. De 
redigeerronde en het drukklaar maken van ‘Wij Geloven’ is 
in 2020 gerealiseerd. 

Verslavingen onder controle
De vertaling van het boekje ‘Steps to Christ, recovery 
edition’ is een ronde verder gekomen maar nog niet 
afgerond. Deze uitgave van het bekende boekje ‘Schreden 
naar Christus’ van Ellen White is uitgebreid met een stap-
penplan om schadelijke gewoonten die soms kunnen 
uitmonden in verslavingen onder controle te krijgen.  
Het boekje zal in deze vorm voornamelijk gebruikt gaan 
worden bij de programma’s van Leven & Gezondheid. Het 
is de bedoeling dat de vernieuwde vertaling ook los lever-
baar wordt als een vernieuwde uitgave van ‘Schreden naar 
Christus’. De verwachting is dat het boekje eind 2021 
 gedrukt en ingezet kan worden. 

Publicaties 
Enrico K

arg &
 Joanne B

alk

ADVENT Het Kerkblad van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten / 3 / 2020

In Balans/
lichaam en Geest

ADVENT Het Kerkblad van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten / 1 / 2020

Genieten

ADVENT Het Kerkblad van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten / 2 / 2020

Bevlogenheid

ADVENT
Het Kerkblad van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten / 4 / 2020

Relevant
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Ik heb een toekomst
Het 5de deel van Adventistische Perspectieven is in 2020 
verschenen met de titel ‘Ik heb een toekomst’, over dood, 
opstanding en eeuwig leven. Het betreft een vertaling 
naar het Nederlands van ‘I have a Future: Christ’s Resurrec-
tion and Mine’. Auteur en vertaler is Reinder Bruinsma.

Deel 6 van de serie AP is in 2020 in gang gezet. Dit wordt 
een vertaling van het boek ‘Plain Revelation, A reader’s 
Introduction of the Apocalypse’ van Ranko Stefanovic. De 
verwachting is om dit deel eind 2021 te kunnen uitgeven.

Het boekje Discipleship is vertaald, evenals Fundamentals 
of Faith. Beide boekjes komen uit een serie die de Generale 
Conferentie heeft uitgegeven vanuit het Department Sab-
bath School en Personal Ministries. Wij hebben deze twee 
boekjes in 2020 vertaald. Het is een matchende serie bij de 
GC en ook wij willen het als een matchend geheel uitgeven. 
De verwachting is dat dit in de loop van 2021 kan worden 
gerealiseerd. Evenals het vertaalde boekje Total Member 
Involvement van hetzelfde departement van de GC. 

In 2020 is er gewerkt aan de Voorleesbijbel deel 2. Uitgave 
hiervan zal in de loop van 2021 zijn.

Ook de Nederlandse uitgave van de gebedsweeklezingen 
zijn in 2020 weer door de afdeling Publicaties verzorgd.
Om budgettaire redenen worden sommige publicaties 
voor de langere termijn ingepland. Daarnaast is het prettig 

om niet alles in één keer te presen-
teren. Publicaties worden in kleine 
oplagen gedrukt, zodat er geen 
overtollige voorraden worden opge-
bouwd. We handhaven deze route 
die we in 2018 gestart zijn ook voor 
2020.

Gebedslezingen
voor KINDEREN

Ik heb een toekomstover dood, opstanding en eeuwig levenReinder Bruinsma

Dit is het vijfde deel van de serie Adventistische Perspectieven.

In deze serie zoeken adventistische schrijvers naar nieuwe

invalshoeken op oude en vertrouwde thema’s. Zij bieden

verrassende en vernieuwende inzichten ter aanvulling op wat

we al weten. Deze adventistische theologen willen hun
inzichten graag met u delen.Wat gebeurt er met me als ik sterf? Is er een leven hierna? 

En zo ja, hoe ziet dat er dan uit? Dit boek probeert eerlijke 

(bijbels gefundeerde) antwoorden te geven op deze en veel 

verwante vragen. Uitgangspunt is de opstanding van Jezus 

Christus, die ook onze toekomstige terugkeer tot leven mogelijk 

maakt. Kunnen we inderdaad geloven dat Jezus destijds uit 

de dood verrees en de dood dus voor ons allemaal heeft 

overwonnen? Ja, zegt de schrijver van dit boek. En daarvoor 

voert hij een aantal solide argumenten aan. Er blijven veel 

vragen, maar we kunnen leven met de zekerheid dat eeuwig 
leven binnen ons bereik is.Dr. Reinder Bruinsma (1942) is emeritus-predikant. Hij had een 

lange loopbaan binnen het Kerkgenootschap van de Zevende-

dags Adventisten op een reeks van verschillende posten in 

diverse landen. Zijn laatste functie, voor hij officieel met 

emeritaat ging, was het voorzitterschap van de Adventkerk in 

Nederland. Hij is nog steeds actief als schrijver en als spreker in 

binnen- en buitenland. IK HEB EEN TOEKOMST is het dertigste 
boek van zijn hand.

Ik heb een toekom
st                                   Reinder Bruinsm
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Stichting ESDA-Instituut 
Joanne B

alk

1

 
CURSUS

HET boek 
voor de mens
van vandaag

les 1         

De Bijbel maakt korte metten
met deze vooroordelen.

Uit de tijd, te moeilijk, 
alleen geschikt voor heel 
vrome mensen.

1

Uw lichaam, een wonder

les1

CURSUS

1

les6
CURSUS

           
God en de
leewenkuil

Da niël

1 les3

CURSUS

Egypte

Archeologie
 bijbelse

 

landen
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1

 
CURSUS

                       Hoe lezen 
                       we de Bijbel?

les 9

                   
1

les10

Open-
baring

CURSUS

Het einde

In 2020 waren er 2.615 abonnees voor de digitale cursussen op de website 
 www.esda-instituut.nl  

Dit betreft mensen van buiten en binnen de kerk, die van tijd tot tijd terug-
keren naar de ESDA-website om onder andere cursussen te bekijken of te 
maken. De aanwas van mensen die naar de site zijn gekomen is hoogstwaar-
schijnlijk ten gevolge van de coronacrisis. Er is ook een toename van mensen 
die de schriftelijke cursussen gestart zijn of vervolgden.
In 2020 waren er in totaal 126 nieuwe inschrijvingen voor een online- of schrif-
telijke cursus. Er zijn 119 mensen met een cursus gestart en er waren 113 
actieve cursisten. Dit betreft ook mensen die al met een cursus bezig waren. 
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In totaal hebben 25 mensen een cursus helemaal afgerond. Er is in 2020 één 
persoon gedoopt die via het ESDA-Instituut cursuslessen gemaakt heeft.
De cursus ‘Kom tot leven’ is begin 2020 online beschikbaar gekomen en op de 
site geplaatst. 

Online versies
Voor alle cursusmogelijkheden geldt dat de online versies het meest gemaakt 
worden.
De ESDA-folder waarin ook alle online cursusmogelijkheden zijn opgenomen is 
in 2020 regelmatig uitgedeeld door gemeenteleden. 
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BER 2020 | NR 4   Het kwartaalblad CONTACT is ook in 2020 vier keer 
uitgekomen en wordt nagenoeg helemaal door vrij-
willigers gemaakt. Via de mailing ontvingen 1560 
mensen per keer het blad in Nederland. ESDA-België 
neemt per keer 350 bladen af voor de abonnees op het 
blad in Vlaanderen. Daarnaast gaan er nog promotie 
exemplaren naar een aantal gemeenten in Nederland. 
Dat was in 2020 minder dan voorheen omdat de ge-
meenten door Corona niet of nauwelijks fysiek bij elkaar 
kwamen. Normaliter werden de bladen ook bij evene-
menten van plaatselijke gemeenten uitgedeeld. 
Alle nieuwe inschrijvingen voor een schriftelijke cursus 
krijgen het blad ook toegestuurd en de laatste editie zit 
ook telkens in de ESDA-informatiemap.
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Ruimhartig doneren
Doordat de ontvangers ruimhartig doneren, kunnen wij het blad blijven 
maken en gratis aanbieden aan de (oud-)cursisten en overige belangstellenden. 
Naast de donaties ontving ESDA ook een legaat in 2020. 
De ESDA-kwartaalkalender, die we met het blad meesturen, blijft onverminderd  
in trek. De kalender is een samenwerkingsverband met het departement 
Sabbatschool. Er staan dagelijks Bijbelteksten en vragen in die correspon-
deren met de sabbatschoollessen voor die dag. Het helpt de cursisten de 
drempel naar sabbatschoolbezoek te verlagen. Regelmatig vragen (oud-)
cursisten voorbede aan nadat ze het blad CONTACT weer ontvangen hebben. 
Ook in 2020 is de verzending van het blad conform de AVG wetgeving via de 
drukker gegaan die het blad voor ons drukt. 

Individuele Bijbellessen
Vanwege de coronamaatregelen zijn er in 2020 geen mailingen verstuurd 
naar (oud-)cursisten voor een speciale dienst of evenement bij een plaatselij-
ke gemeente. Wel zijn er in gemeenten individuele bijbellessen gegeven aan 
de hand van ESDA-cursussen. Ook zijn er online twee groepen gestart aan 
de hand van ESDA cursuslessen, waar bij de ene groep 8 en bij de andere 15 
deelnemers waren via Zoom. 
De ESDA-informatiemap is aan iedere nieuwe dopeling van de Adventkerk 
gegeven.

Begin 2020 is er één vrijwilliger met definitief pensioen gegaan. Een andere 
vrijwilliger is vanuit huis blijven helpen zoveel als dat kon. Twee andere vrij-
willigers hebben zich extra ingezet bij o.a. het redigeerwerk voor Contact. 

ESDA Bijbelkalender
2e kwartaal 2020

 Nederland  Info: 030-6939375 of www.adventist.nl/rooster.  
  Aanvang: 10.00 uur, tenzij anders vermeld 

 Alkmaar  De Open Hof, Honkpad 2
 Almelo  Boskapel, Oude Deldense weg 2
 Almere  Bethanië, Parkwijklaan 5
 Almere SAmen    Buurtcentrum ‘t Kardoes, J.G. Suurhoffstraat 45, Almere-Stad 
 Alphen a/d Rijn  Wijkcentrum ‘de Oude Wereld’, De Oude Wereld 57, 11.00 uur 
 Amersfoort  Marcuskerk, Asschatterweg 23, Leusden, 9.45 uur
 Amsterdam  De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11 (Papiaments/Nederlands)
 Amsterdam Wi Eegi Kerki, Kortvoort 73 (Ghanees/Engels)
 A’dam-Noord Weerenkapel, Het Breed 2, Amsterdam
 A’dam-Zuid  Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 560, A’dam-Buitenveldert
 A’dam-Zuidoost De Drie stromen, Renswoudestraat 75 (Engels/Nederlands)
 A’dam-Zuidoost  Jesus es la Esperanza, Groenhoven 650 (Spaans)
 Apeldoorn  Adventkerk, Mercuriuslaan 37
 Arnhem  Adventkerk, Parkstraat 46
 Arnhem-Zuid Wassenaarweg 5, 14.00 uur elke 1e en 3e sabbat v/d maand
 Assen  Wijkcentrum de Schakel, Witterhoofdweg 1a
 Breda  ‘t Kruispunt, Harmonielaan 24, Prinsenbeek
 Capelle a/d IJssel  IJsselcollege, Wiekslag 3, (Papiaments/Nederlands)
 Delft  Levend Water, Hermesstraat 65, (Papiaments/Nederlands)
 De Meern   De Klepel, Zandweg 126, 15.00 uur, niet op de eerste 
  sabbat van de maand 
 Den Haag  Christus Koning Kerk, Robijnhorst 197
 Deventer  Adventkerk, Binnensingel 42, 9.45 uur
 Doetinchem  De Regenboog, Bilderdijkstraat 4, 11.00 uur
 Dordrecht  Adventkapel, Zuidendijk 15-17, 9.45 uur
 Duivendrecht  De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129, extra elke 1e sabbat   
  van de maand bijbellunch om 13.00 uur
 Eindhoven  Adventkerk ‘Het Lichtpunt’, Geestakker 546
 Emmen  Hutkerk, Prinsenlaan 82
 Enschede  Adventkerk Philadelphia, Haaksbergerstraat 468
 Gorinchem  Leger des Heils, Nic. Pieckstraat 45
 Gouda  De Noorderzon, Johan de Wittlaan 31
 Groningen  Adventkerk, Hofstraat 28
 Haarlem  Remonstrantsekerk, hoek Prins Hendrikstr/ Wilhelminastr
 Harderwijk  Nederlandse Protestantenbond, Verkeersweg 2, 9.30 uur
 Heerlen  Adventkerk, Grasbroekerweg 51
 Hilversum  Adventkerk, Boomberglaan 6
 Hoogeveen  Adventkerk, Zwartedijkje 45, Noordscheschut
 Huis ter Heide  Adventkapel, Amersfoortseweg 18, 9.45 uur
 Huizen  Christelijk Gereformeerde Kerk, Bakboord 72, 9.30 uur
 Leeuwarden  Dokkumertrekweg 41 (v/h Eeskwerd 1)
 Lelystad  Gebouw Leger des Heils, Snijdershof 2
 Lelystad-Speranza  Voorstraat 313, 10.15 uur, laatste sabbat van de maand   
  12.15 uur en om 17.00 uur Open House
 Leiden  Regenboogkerk, Mauritslaan 12, Oegstgeest
 Meppel  Doopsgezinde Kerk, Vledderstr/hoek Marktstr, 9.45 uur
 Nijmegen  Diaconaal centrum De Haard, Groenestraat 170
 Rotterdam-Noord  Adventkapel, Minstreelstraat 9
 R’dam International Johanneskerk, Guido Gezelleweg 1, 09.30 uur, (Engels/NL) 
 R’dam Het Kompas  Leger des Heils, Hillevliet 139, (Papiaments/NL) 
 R’dam X-Preszo  Cornelis Danckersstraat 36, 11.00 uur
 R’dam-Zuid  Adventkerk, Amelandseplein 68, 9.45 uur
 Schiedam  De Dorpskerk, Noordeinde 10, 9.45 uur

 Spijkenisse  ‘De Kern’, Eikenlaan 2
 Terneuzen  De Ark, Louisastraat 43, Sluiskil
 Tilburg  Diederikdreef 14, 9.45 uur (Papiaments/Nederlands)
 Utrecht  Triumfatorkerk, Marco Pololaan 185, 09.45 uur 
 Voorburg Bruijning Ingenhoeslaan 4 (Engels)
 Wateringen  ARK, Pieter van der Plasstraat 22 (school), 15.00 uur, 
  1e sabbat v/d maand 
 Winschoten  ‘Eben Haezer’, Klinkerstraat 16, Oostwold
 Zaandam  Doopsgezindekerk, Westzijde 80, 9.30 uur
 Zeeland  Adventkerk, Kerklaan 19, Vlissingen, 11.00 uur
 Zoetermeer  De Regenboogkerk, Nathaliegang 263, 11.00 uur,  
  Portugese sprekende groep Zoetermeer aanvang 14.30 uur 
 Zwolle  Samenhofkerk, Burgemeester Drijbersingel 15
 Zwolle  Idem, 1e sabbat van de maand 14.00 uur (Papiaments)

 België  info: 02-5113680 Aanvang: 9.30 uur, tenzij anders vermeld
 Antwerpen  Lange Lozanastraat 36
 Anzegem  Eegalstraat 30, 9.25 uur
 Brugge  Freren Fonteinstraat 9
 Brussel  Ernest Allardstraat 11
 De Panne  Protestantse kerk, Brouwerstraat 100
 Gent  Kortrijksepoortstraat 158
 Hasselt  Genkersteenweg 26 
 Leper  Protestantse kerk, Beluikstraat 19
 Kortrijk  ‘Oude Gemeentehuis’, Heulsekasteelstraat 1, 8501 Heule
 Mechelen  Wagonstraat 20
 Oostende  Nijverheidsstraat 98
 Ranst  Laarstraat 25, Ranst

 Suriname  info: 400609 Alle aanvangstijden 8.45 uur
 Bethel  Nieuw Weergevondenweg 33 (Tel. 484555)
 Bethuel  Samboerastraat, Hanna’s Lust
 Carmel  Chandishawweg 545, Uitkijk
 Centrum  Weidestraat 112 (Tel. 477111)
 Coppename  Oost west verbinding km 117
 Coronie  Friendship
 Eben-Haezer  Groenhartweg (1e Zijstraat 48), Paramaribo
 Erowarte  Erowarte, Albina
	 Filadelfia		 Indira	Gandhiweg	504,	Lelydorp
 Flora  Ormosiastraat, K.R.S. Colridgeschool
 Maranatha  Katharina Sophiaweg 5, Santodorp
 Mattonshoop  Sagopalmstraat 21, Kasabaholo (Tel. 431253)
 Moengo  Burnsideweg, Moengo
 Nickerie  Acorniestraat 3, van Petten Polder
 Toekomst  Softbalstraat, Toekomst
 Zanderij  Zanderij
 Zion  Saralaan 13, Uitvlucht (Tel.465585)

 Bonaire Adventkerk Antriol, Kaya Maria 3, Kralendijk
  
 Curaçao  Tel. (5999) 737 3139, 09:15 uur 
   Adventkerk Emmastad, Wilhelminalaan 5

Thema van dit kwartaal is: 
De Bijbel interpreteren

De Nieuwe Bijbelvertaling, 
editie 2004, geldt als 
basis voor deze bijbel- 

kalender. Als leidraad ge-
bruiken wij de ‘Dialoog’, die 
de Kerk der Zevende-dags 
Adventisten uitgeeft. U kunt 
de ‘Dialoog’, waarin voor 
iedere dag een hele bladzijde 
toelichting wordt gegeven, 
bestellen via het ESDA- 
Instituut. De prijs bedraagt  
€ 19,00 voor een halfjaar-
boekje (incl. verzendkosten). 

Gespreksgroepen op de
zaterdagochtend 
U heeft de mogelijkheid om 
over de onderwerpen en bij-
belteksten in deze kalender 
van gedachten te wisselen in 
op zaterdag samenkomende 
gespreksgroepen. Daarbij 
worden het onderwerp en de 
bijbelteksten van de vooraf-
gaande week doorgesproken. 
Hiernaast staan de adressen 
en tijden voor Nederland, 
België en Suriname vermeld. 
U bent hartelijk welkom bij 
de groep die voor u het gun-
stigst gelegen is.

Nederland Amersfoortseweg 18 - 3712 BC Huis ter Heide - Tel 030 693 15 09 | België Ernest Allardstraat 11 - 1000 Brussel - Tel 02 5113680
Suriname Madeliefjesstraat 8 - Paramaribo - Tel 40 06 09 | Curaçao Scalaweg 3 Curaçao

ESDA Schriftelijke Cursussen

Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
(Sabbat)

Week 23
De Bijbel als geschiedenis

31 1 Samuël 17
Wat wil deze geschiedenis 
ons leren?

01 Jesaja 36:1-3; 37:14-38
Hoe verlost God zijn volk?

02 Daniël 1 en 5
Waardoor kon Daniël 
waardevol voor God zijn?

03 Matteüs 26:57-67; 
Johannes 11:45-53; 18:29-31
Welke rol hadden Kajafas en 
Pontius Pilatus?

04 Hebreeën 11:1-40
Wat leren we uit de levens 
van deze geloofshelden?

05 Jeremia 23:5-6
Wat wordt hier voorzegd?

 21:55 uur

06 Openbaring 22:16
Hoe maakt Jezus zich hier 
bekend?

 21:56 uur

Week 24
De Bijbel en profetie

07 Daniël 2:27-45
Wat betekent deze droom?

08 Numeri 14:34; 
Ezechiël 4:6
Wat is het dag-jaar principe?

09 Daniël 7:1-25; 8:1-13
Wat kenmerkt de kleine 
hoorn?

10 Daniël 7:9-14; 8:14,26
Wat beschrijven deze 
teksten?

11 1 Korintiërs 10:1-13
Waar verwijst Paulus naar?

12 Johannes 14:29
Waarom vertelde Jezus het 
van tevoren?

 22:00 uur

13 Matteüs 12:40; 
Johannes 1:29; 3:14-17; 19:36; 
Romeinen 5:14
Wat benadrukken deze teksten?

 22:01 uur

Week 25
Omgaan met moeilijke 
teksten

14 2 Timoteüs 2:10-15
Wat geeft Paulus aan ons 
mee?

15 1 Kronieken 29:17; 
Spreuken 2:7; 1 Timoteüs 4:16
Hoe moeten we met 
moeilijke teksten omgaan?

16 Jakobus 4:6-10; 2 Kronie-
ken 7:14; Sefanja 3:12
Waarom is nederigheid 
belangrijk?

17 Galaten 6:9
Welk advies geeft Paulus ons 
en waarom?

18 Handelingen 8:35; 
15:15-16; 17:11
Hoe gingen de apostelen 
en eerste christenen met 
moeilijke vraagstukken om?

19 2 Petrus 3:15-18
Wat moeten we wel en wat 
niet doen?

 22:04 uur

20 Openbaring 14:12
Waar komt het op aan?

 22:04 uur

Week 26
Leven naar het Woord van God

21 Filippenzen 2:12-16
Waar worden we toe 
opgeroepen?

22 Lucas 4:4,8,10-12
Waar wees Jezus telkens op?

23 Johannes 5:45-47
Welke krachtige boodschap 
geeft Jezus?

24 Psalm 37:7; 62:2,6-7
Waarom is tijd met God 
belangrijk?

25 Efeziërs 5:19; 
Kolossenzen 3:16
Wat kan versterkend werken?

26 Jakobus 1:22
Welke vergissing moeten we 
niet maken?

 22:04 uur

27 Johannes 5:39
Wat probeert Jezus hier 
duidelijk te maken?

 22:04 uur
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Digitaal maken ESDA-cursussen
We focussen ons ook in 2020 op de afronding van het digitaal maken van 
ESDA-cursussen. Zo is er verder gewerkt aan het digitaliseren van de cursus 
‘God, wie was dat ook alweer?’. En ook is er gewerkt aan de vertaling van de 
Noorse cursus over ‘Engelen’.

Adventist Encyclopedia 
Eind 2019 is er een verzoek gekomen om een artikel te schrijven over het ont-
staan en werk van de ESDA in Nederland voor de nieuwe Adventist Encyclopedia 
van de Generale Conferentie. Het artikel is geschreven en in 2020 in genoemde 
Encyclopedie gepubliceerd.

Voor het tussentijdse congres in februari 2020 is er een ESDA verslag gemaakt 
over de eerste helft van de 5 jaar periode 2017-2021. Dit verslag betrof de 
jaren 2017-2019.

Het ESDA-Instituut wil graag de plaatselijke gemeenten ondersteunen bij 
het verkondigen van het evangelie door schriftelijke en digitale cursussen 
en door het beschikbaar stellen van materialen. Via deze materialen komen 
mensen in aanraking met de ZDA-gemeente in hun buurt en vooral met God 
en wat Hij in hun leven kan betekenen. Het blijft enorm dankbaar werk om 
daar deel van te mogen uitmaken. 



Amersfoortseweg 18, 3712 BC, Huis ter Heide  
030 6939375 
info@adventist.nl
www.adventist.nl
@adventist_nl
/zevendedagsadventisten
/zevendedagsadventisten
NL47RABO 0117 7777 73
Jan Spijk
Enrico Karg
Paul de Bruin/limelight Design Studio
Landelijk Secretariaat Nederlandse Unie van Gemeenten Conferentie

post 
telefoon

e-mail
web

twitter
facebook
youtube

bank
redactie

eindredactie
vormgeving

uitgave


