
Modelling Jesus’  
Caring Compassion 

Je kunt je dit weekend nog inschrijven voor het 
grote opdrachtfestival van de Trans-Europese 
Divisie in Hongarije, 15 — 19 juli. 

De (gesubsidieerde) kosten, inclusief verblijf, be-
dragen € 70,- per deelnemer uit Nederland. De 
reis moet je zelf regelen en is voor eigen reke-
ning. 

Aanmeldingen naar rdingjan@adventist.nl . In-
schrijfformulieren zijn als bijlagen bij de e-mail 

voor deze 
Groeinieuws 
gesloten. 

Een overzicht 
van de work-
shops zie je hieronder. Als er ‘rpt’ achter staat, 
betekent dit dat dit een herhaling van de dag er-
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Als warme broodjes 
Koud twee weken geleden is de tweede druk van 
het evangelisatieboek Ongelooflijk! gearriveerd.  
Ons kantoor werd overspoeld met  3.000 exempla-
ren. 

Maar als warme broodjes verdwijnen ze ook weer 
overhet raamkozijn. (Wij hebben geen toonbank, 
maar openslaande ramen in het souterrain, waardoor 
de dozen in auto’s worden geladen.) 

Het plan is dat allereerst gemeenteleden het boek aan-
schaffen en lezen. De tweede golf is dat leden het boek aan-
schaffen om het cadeau te doen aan collega’s, jarigen, fami-
lie, buren enz.  

De derde golf is ook al aangebroken: Niet-leden die het 
boek zelf gekregen hebben en het weer doorgeven aan hun 

vrienden en kennissen. 

Een voorbeeld is een christelijke motorclub, die onlangs 
met vrijwilligers en sponsors het huis van een invalide ge-
worden motormaat aanpassen. Wanneer het huis opgele-

verd wordt, zullen zo’n honderd 
helpers als dank het boek Onge-
looflijk! cadeau krijgen. 

De projectleider had het boek eerst 
gekregen van een gemeentelid zelf 
dat ook aan het huis had meege-
holpen. Deze leider vindt de strek-
king van Ongelooflijk! volledig in 
lijn liggen met wat zij samen ge-
klaard hebben. 

Ondertussen zijn er alweer zo’n 
900 stuks over het kozijn gegaan, 
ofwel 29% van de tweede druk. De voorraad zoals hij nu in kantoor staat. 

Op de achtergrond het bewuste kozijn. 



Focus erkend Als church 
plant 
Sinds 2010 is er in Arnhem-Zuid een groepje adven-
tisten met de naam Focus actief. Onder begeleiding 
van hun coaches, Ton Steens en Sonja Steens, stel-
de Focus haar project-
plan op. Het Departe-
mentaal Team van de 
kerk keurde dat plan op 
19 februari goed, waar-
door Focus nu een erken-
de ‘church plant’ is. 

Kernwoorden voor het 
team zijn: vriendschap, 
gezelligheid, vertrouwen, 
muziek en aanbidding. 
Focus is gezegend met 
veel muzikaal talent. Dat 
zetten zij ten volle in tij-
dens hun samenkomsten. 
Voorlopig houden zij ie-
dere eerste sabbat van de 
maand een samenkomst 
van 14.00 tot 17.00 uur. 

Deze bijeenkomst wordt altijd gevolgd door een 
meet & greet onder het genot van een hapje en een 
drankje. 

Op de derde sabbat van de maand is er van 11.00 
tot 14.00 uur Focus@home bij iemand thuis. Focus 
past daarbij het concept van Bible & Brunch toe, dat 

draait om gemeenschapszin, saam-
horigheid en betrokkenheid. Bible & 
Brunch is een prima middel om be-
zoekers in een huiselijke sfeer kennis 
te laten maken met het vieren van 
de sabbat. 

Naast deze bijeenkomsten bestaat al 
langere tijd een huisgroep , die zij de 
naam vriendendialoog hebben gege-
ven. Deze komt samen op de woens-
dag na de maandelijkse sabbats-
dienst. 



Portugees werk 
 
In Nederland zijn vier adventistische Portugees 
sprekende groepen actief. Nu pastoraal werker Su-
zanne Portela op 1 april vertrekt, werd het tijd om 
een Portugees platform op te richten met vertegen-
woordigers uit de verschillende groepen. 
 
Amsterdam is de oudste groep. Zij hoort bij de ge-
meente Amsterdam-Zuid. In hetzelfde gebouw hou-
den zij gelijktijdig diensten in het Portugees. Soms is 
er een gezamenlijke dienst. 
 
In Hilversum komt op zondagmiddag een grote 
groep belangstellende Portugees sprekenden sa-
men. Het aantal gemeenteleden onder hen is vrij 
klein. 

 
In Deventer komt een huisgroep samen, waarvan 
slechts één persoon een adventist is. Maar de overi-
ge personen komen graag naar luisteren naar de ad-
ventboodschap. 
 
In Zoetermeer komt al enige tijd op sabbatmiddag 
een Portugees sprekende groep samen in een huis-
kamer. Op 22 februari huurden zij voor het eerst een 
zaal voor hun dienst. (Zie de foto’s voor hun ‘toetje’, 
waarbij ook de ouderling van de gemeente Zoeter-
meer kwam kennismaken.) 
 
Het Portugese Platform is bedoeld om coördinerend 
en verbindend te werken. Het zorgt voor een uitwis-
seling van informatie en programma’s. Ook de over-
dracht naar de opvolger van Suzanne zal met de 
hulp van het platform soepeler kunnen verlopen. 


