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Waarom een activiteitenverslag 

 

Wij zijn actief in evangelisatie en wij doen tal van activiteiten en veelal geven wij informatie over onze 

activiteiten op Facebook of via andere sociale media. Via dit boekwerkje geven wij inzicht in onze 

activiteiten in het afgelopen jaar. 

Wellicht wordt u bewogen om ons te steunen, door middel van uw gebeden en als de Geest u aanraakt, 

wellicht ook met uw financiële middelen (U treft onze bank- en contactgegevens aan op pagina 2). Ook 

2015 wordt een zegenrijk jaar waarin de boodschap van hoop voor vandaag gehoord mag worden. 

Ontdek hoe de Heer, in Nederland een boodschap van hoop heeft en niet een van onheil. Zodat wij mogen 

uitkijken naar een hoopvolle toekomst. 

Riley Jack 

The Advent Gospel Promotions 

 

 

Riley tijdens oprichtingsdienst VISDAC, juli 2014  
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Het hoeft niet bij een droom te blijven... 

Wij hebben het steeds drukker, health expo's, organiseren, overdenkingen, 

ondersteuning, advisering, radio maken, website onderhouden, adviezen 

geven. de lijst van zaken die Elma en Riley op hun bordje hebben staan is 

bijna niet te overzien. 

 Maar waar zit de knel in dit verhaal, veel sceptici zouden zeggen dat wij 

teveel hooi op ons vork nemen. Maar dat valt reuze mee. Waar wij mee vast beginnen te lopen is dat aan 

alle dromen een grens zit. Niet zozeer de grens van tijd of van inzet, maar eerder een grens van middelen. 

 Heel veel van wat AGP doet, doen wij gratis en vragen geen cent voor onze diensten. AGP kent geen 

betaalmuren, loginschermen, enzovoorts. En veel van onze uitgaven worden gedekt door een zeer klein 

team van getrouwe sponsoren. Maar de droom van AGP is groter dan datgene wat wij momenteel 

ontvangen. 

 Sociale Media & App's 

AGP heeft vanaf het begin van de organisatie als doelstelling gehad om het Evangelie te brengen naar de 

mensen met alle middelen die er momenteel ter beschikking zijn. Daarom zetten wij sterk in op sociale 

media (binnenkort Instagram/ Pinterest en wie weet What's App). Daarnaast willen wij Bijbelstudies live 

gaan uitzenden, willen wij de radio professionaliseren en een goede mobiele app lanceren voor iPad, 

Android, etc. 

  

Boeken met inhoud! 

Veel kerken gebruiken al de gedichtenbundel van AGP, "The Only Way", een 

Engelstalige editie wordt binnenkort uitgegeven. Achter de schermen wordt er 

druk onderhandeld over het publiceren van nieuwe boeken, zoals boeken over 

gezondheid, Veganistische/ vegetarische kookboeken. Rechten moeten worden 

betaald, uitgeverijen moeten publiceren en nog veel meer. Het Woord staat in 

de startblokken... Een tijd als deze was er niet eerder. 

  

Bent u bewogen? 

Heel de wereld moet horen over de liefde Gods, Zijn plan voor deze wereld en de spoedige komst van Zijn 

zoon, te beginnen in het Nederlands taalgebied. U kunt ons daarbij helpen. Die droom te realiseren.  

 Allereerst en bovenal met uw gebeden. En als Gods geest u beweegt om ons te ondersteunen, dan zijn wij 

u daar heel erkentelijk en dankbaar voor. 
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Binnenkort lanceren wij een speciale website waarin huidige en toekomstige sponsoren speciale 

aanbiedingen krijgen op tal van audioboeken, boeken en andere bijzonderheden. Blijf ons volgen. Wat die 

boodschap van hoop... die eigentijdse boodschap, daar werken wij samen aan. 

  

Samen zoeken naar het plan 

Martin Luther King had een droom. Hij durfde te dromen en te bidden. Wij hebben een droom, om zoveel 

mogelijk mensen te bereiken met de gezondheidsboodschap, met de drie-engelenboodschap met het 

evangelie, vertellen over de rechtvaardigheid van de Vader, de liefde van de Zoon en de vertellen over de 

wijsheid en kracht van Gods Geest. 

  

  

Samen bidden, Samen zoeken naar het plan van onze Heer. 

  

Dank jullie voor de steun, wat samen zijn wij  #adventgospel #promoters! 
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Gezondheidsevangelisatie 
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Trainingen en Lezingen 

In voorbereiding van de Health Expo gaf Elma in meerdere Advent gemeenten diverse lezingen, 

Melatonine, Zonlicht, Beweging, Geloof en gezond leven, Kanker en preventie. 

Health Expo Breda 

 

Health Expo 12 oktober 2014 

De Health Expo was een enorm succes. We mochten in totaal meer dan 150 bezoekers verwelkomen in ‘De 

Avenue’ in Breda. Al voor de aanvangstijd stonden de eerste bezoekers voor de deur en gedurende de hele 

middag stroomden de overige geïnteresseerden gelijkmatig binnen. Zelfs tot vlak voor sluitingstijd. Binnen 

konden de bezoekers hun gezondheid op diverse punten laten meten aan de goed voorbereide stands. 

Naast het meten van de gezondheid was er bij iedere stand ook informatie aanwezig over de invloed van 

de acht pijlers op de gezondheid. Op deze manier ontstond er een prettige en natuurlijke afwisseling van 

activiteiten tussen de aanwezige onderdelen. Naast de acht pijlers Matigheid, Zonlicht, Voeding, Water, 

Beweging, Lucht, Rust en Vertrouwen, kon de ´gezondheidsleeftijd´ bepaald worden en was er ruimte voor 

een gesprek met één van de vier artsen en was er een boekentafel aanwezig met diverse boeken en folders 

over gezondheid. Voor de kinderen was er een aparte ruimte voor een Health Expo speciaal afgestemd op 

hun leeftijd, waardoor ook zij op een speelse manier de principes van de acht pijlers uitgelegd kregen.  

 

Uit de resultaten van de gehouden enquête blijkt dat de Health Expo als heel positief werd ervaren door de 

bezoekers. Bezoekers prezen het initiatief en waren ook zeer te spreken over de goede organisatie, de 

professionele, maar ook speelse aanpak én over de vriendelijkheid van de mensen. Ook het aparte 

kinderprogramma werd heel positief ervaren. Daarom dank aan iedereen die meegeholpen heeft tijdens 

de voorbereiding en tijdens de Health Expo. 

 

Want er zijn veel voorbereidingen nodig geweest. Onder Gods leiding is er een geschikte ruimte gezocht en 

gevonden in het centrum van Breda, zijn voor alle tafels meetinstrumenten en hulpmiddelen voor 

activiteiten verzameld en zijn er 12½ duizend flyers uitgedeeld, in buurthuizen, medische centra, deur aan 

deur en onder wikkelend publiek in het Centrum van Breda.  



A MESSAGE OF HOPE IN 2014 
The advent gospel 

promotions 

 

18  

 

Health Expo Rotterdam Het Kompas 

 

Multicultureel Rotterdam Zuid loopt warm voor Gezondheidsboodschap 

Een Health Expo in 6 weken tijd, het leek onmogelijk, maar dankzij Hemelse 

hulp kon op zondag 14 december toch de ballonnen uit voor de eerste 

Health Expo georganiseerd door de Adventkerk van Rotterdam het Kompas, 

in de wijken Hillesluis en Bloemhof van Rotterdam Zuid, in de directe 

omgeving van de drukke winkelstraat Beijerlandselaan. Een divers en 

multiculturele groep van inwoners. Hoe 

bereik je Turken, Antillianen, Surinamers, 

Marokkanen en Nederlanders met de 

gezondheidsboodschap. 

 Een Health Expo is een mooie ideale om te 

laten zien hoe je dienstbetoon naar je 

naaste in de praktijk kan brengen. AGP verzorgde trainingen en hielp het 

departement Gezondheid met beleid, begrotings, handreikingen & tips 

en leverde daarnaast materiaal om Health Expo te kunnen uitvoeren.  

  

Op de dag zelf werden ruim 70 onderzoeken afgewerkt, en werden gezondheidstips gegeven over 

voldoende rust en het drinken van water. Bijna heel de advent gemeente Kompas was actief tijdens de 



Health Expo, ook was er een speciaal kinderprogramma. Daarnaast kon je proeven bij een speciale 

proeverij, Carobe ballentjes, crackers met veganistische broodbeleg en lekker smoothies en gezonde cake.  

  

De predikant van Het Kompas, Ds. S. Ross was zelf aanwezig en actief bij de tafel 'zonlicht' en nam 

bloeddruk metingen af, hij motiveerde gemeenteleden van het Kompas als bezoekers om het parcours af 

te lopen en te spreken met 2 huisartsen die meededen met deze expo door het geven van advies aan de 

bezoekers van de Health Expo 

  

Er zijn door het media-team van Het Kompas opnames gemaakt voor 

locale tv en een promotie voor de Health Expo voor 2015, want dat er een 

vervolg kom dat is zeker.... Rotterdam Zuid loopt warm voor de 

boodschap! 

  

Als u het werk van AGP ondersteund en wilt helpen dat meer gemeentes 

gebruik kunnen maken van materiaal om een gezondheidsexpositie  te 

organiseren, neem dan contact met op ons.  

 

Samen aan de slag om een boodschap van hoop te verspreiden voor vandaag, dat is AGP! 
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AGP-Internet.com 
 



Website 

AGP beschikt over een van de grootste Adventistische websites in de Nederlandse taal. 

Locatie: www.agp-internet.com Daarnaast heeft AGP tal van sub-sites om direct naar favoriete onderdelen 

te gaan 

 

 

  

Van links naar rechts± Hoofdpagina AGP, fragment Ellen White StudieCentrum, Fragment Rode Bijbel Sofa 

  

http://www.agp-internet.com/
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2014 Bezoekers en bezochte webpagina’s per maand (x1000)
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Herkomst bezoekers 

Door betere zoekfunctionaliteit bij Google is het aantal bezoekers bij zoekmachines sterk vergroot, in 2013 

zijn veel bezoekers afgekomen op de site verbetering van agp midden 2013. 
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Terugkerende bezoekers 

Onderstaande grafiek geeft weer hoeveel pagina’s per bezoek wordt bekeken. 

 

Bandbreedte  

Internetverkeer kost geld, dit wordt uitgedrukt in kosten in verstuurde MB’s, de toename in kosten is toe 

te schrijven aan het aantal luisteraars van onze audio site. 
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Zoekmachine   

AGP probeert haar site goed toegankelijk te maken voor zoekmachines, de afname van Google ligt in het 

feit dat AGP minder Engelstalige pagina’s heeft sinds de zomer van 2013 (nieuw beleid, meer 

Nederlandstalige pagina’s). 

Zoekmachines (top 10) 2013 2014 

Google 25824 18514 

Microsoft Bing 739 631 

Yahoo! 191 331 

Baidu 64 252 

Yandex 175 238 

Unknown search engines 334 201 

Ask 187 115 

AOL 12 15 

DMOZ 6 10 

Sapo 3 6 
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Links van andere websites naar AGP 
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Het hoge aantal bezoekers uit niet Nederlandstalige landen is toe te schrijven aan onze Engelstalige 

pagina´s. 

Wij investeren niet (meer) in onze Engelstalige pagina’s, omdat zusterorganisaties als; Amazing Facts, 

Amazing Discoveries en Living Waters, ruimschoots in deze behoefte voorzien.   
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Bezoekers in 2014 

De mobiele website blijft achter bij de ontwikkeling van onze reguliere site. AGP gaat in 2015 haar Apps 

verbeteren, mede door de komst van AGP FM. 
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Aantal downloads van de AGP website in 2014 

(Daadwerkelijke luistercijfers ingeval MP3) 

 

 Word 
Document 

Flash Audio 
mp3 

PDF PowerPoint 

Audio   6681  120 

Vereniging    174 67 

Riley Jack     362 

Study 617 18  6381  

 

 Ruim 6000 downloads van onze audio website; onze overdenkingen, gezondheidslezingen en in het 

bijzonder onze audioboeken worden goed beluisterd. 

 Ook ons studiemateriaal wordt goed bekeken. 

 Evenals de seminars van de persoonlijke site van Riley Jack. Zijn lezing werd 362 gedownload, 

voornamelijk de lezing over 1844. 
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Elma leest uit voor uit Patriarchen en Profeten voor publicatie op AGP Audio.  
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Als je door ziekte niet naar de kerk kan. 

 De ziekte periode van Riley en Elma (door de operatie) 

heeft ons geleerd hoe belangrijk een Bijbelse boodschap is 

ten tijde van ziekte. 

 Vaak voel je niet optimaal genoeg om zelf je Bijbel te lezen. 

Vooral als je niet naar de kerk kan gaan. Er zijn helaas ook 

veel langdurig zieken, diegene die (in de Nederlandse taal) 

niet naar de kerk kunnen voor meer dan één maand. 

  

AGP Audio heeft momenteel meer 60 uur aan 

overdenkingen van Elma & Riley online staan. Ook hebben 

wij lezingen van diverse Nederlandstalige sprekers online 

staan. Ook het (groeiende) Bijbelstudie archief van AGP FM 

(Radiostation) met Hensely Oosterwolde, Steven Hazel & 

Clyde Valois-Smith komt online op de site. Dus of je energie 

hebt om een half uur te luisteren of slechts 2 minuten. AGP 

brengt het woord van God tot bij jou in ziekenhuis of 

verpleeghuis. Als ons materiaal kun je gratis downloaden 

en plaatsen op MP3 speler, tablet of iPhone.  

Overdenkingen over tal van onderwerpen, op Bijbelse grondslag. Immers in ons 15 jarig bestaan, in de loop 

der jaren hebben wij een zeer groot archief aan Bijbelstudies, overdenkingen, gezondheidslezingen, 

audioboeken en conferenties opgebouwd. Van gezond leven tot Bijbelse Profetie en van 

evangelisatiediensten tot boeken van Ellen White. AGP Heeft het allemaal op haar audio site. www.agp-

internet.com/agp-audio  Voldoende materiaal om allen voor overdenkingen alleen al anderhalf jaar aan 

sabbatten, tenminste 1 overdenkingen te kunnen beluister per sabbat. 

  

Wil je meer informatie over onze preken, of onze gebedswebsite, stuur dan een berichtje als reactie op de 

agp reports 

 

  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.agp-internet.com%2Fagp-audio&h=FAQE1u1ea&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.agp-internet.com%2Fagp-audio&h=FAQE1u1ea&s=1


AGP & Social Media 



Facebook.com 

AGP heeft 2 facebookpagina’s. Waarvan slechts 1 gebruikt wordt. 

(www.facebook.com/adventgospelpromotions),  

Vind-ik-leuks (1 december 2-2014) 1788 

 

Land 
Herkomst 
Facebookfans 

Suriname 843 
Nederland 440 

Aruba 82 

Brazilië 80 
België 78 
Nederlandse 
Antillen 61 
Zuid-Afrika 26 
Verenigde Staten 26 
Kenia 24 
Nigeria 15 

 

Het aandeel fans uit Nederlandstalige gebieden dient in 2015 verder te stijgen. Er wordt gestreefd naar 

een verdubbeling uit alle Nederlandstalige landen. (Nederland, Suriname, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, 

Zuid Afrika en in het bijzonder uit België). Mocht er in 2015 een andere sociale media website bezoekers 

aantrekken, dan zal AGP daar ook gebruik van maken. Het Hyves account van AGP werd in 2010 stopgezet. 
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Bezoek Webpagina AGP  Facebook in 2014 

 

 

In de maanden mei, juni en juli was door ziekenhuisopname, Riley en Elma minder actief op Facebook 

(AGP), daardoor zijn ook minder bezoekers naar de website getrokken. 

 

 

 

Vrouwen lijken de social media activiteiten van AGP beter te waarderen dan mannen. Voornamelijk zijn er 

ook meer jong/volwassen op onze site dan ouderen, maar dit is hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan 

interesse gebied voor social media voor deze gebruikers 
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Website AGP op Facebook 

 

AGP gebruikt haar letterlogo als profielfoto op Facebook en Google+  
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Google 

Via Sociale Media is AGP slechts beperkt actief. 

AGP beschikt wel over een Mijn Bedrijf pagina, waardoor zij een prominente plaats beschikt in Google 

(zoekmachine) 

 

 

Zoekresultaten 

Best bezochte pagina’s volgens Google 

 
Vertoningen 

Gedicht van The Only Way 6326 

Hoofdpagina 3247 

Informatie pagina Newstart 2365 
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Overige Sociale Media 

Twitter 

 AGP beschikt over 2 twitter accounts, terwijl er slechts 1 actief wordt gebruikt 

 Ruim 1450 tweets, slechts 74 actieve volgers 

 

 

Pinterest (laatste kwartaal 2014) 

 

 De Pinterest pagina van AGP heeft 7 volgers 
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Instagram (laatste kwartaal 2014) 

 De instagrampagina van AGP bevat 229 volgers 

 

YouTube  

In 2014 zijn er geen nieuwe video´s geplaatst op ons Youtube-kanaal, er werd in totaal 409 keer naar onze 

filmpjes gekeken. 
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Het overige werk 
  



Boekwerken 

 The Only Way Gedichtenbundel krijgt naast haar succesvolle eerste boekwerk, een 

Engelstalig vervolg, getiteld the Narrow way. De gedichtbundels worden naast verkoop 

ook gegeven aan mensen in geestelijke nood ter bemoediging. 

Verder werken wij aan een handleiding voor het vervolg van Health Expo´s en diverse 

artikelen over het leven van Ellen White. Onze audioboeken en overige publicaties zullen 

in 2015 verkrijgbaar zijn via een speciale winkelpagina. 

 

 

Vertalen 

Elma en Riley worden vaak gevraagd bij vertalen, zo waren ze beide actief tijdens de actie van Dr. Thomas 

Jackson van de zevende dags Adventisten in Rotterdam (Noord). 
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The Only Way - Website 

 

Vele kerken maken (onbewust) gebruik van het materiaal van AGP, The Only Way gedichten worden 

gebruikt in tal van Adventgemeenten in Nederland en België. 
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AGP FM Radio 

Door hoge auteursrecht kosten is destijds besloten om te stoppen met 

AGP FM Radio. Aangezien wij een veel luisteraars hebben in Nederland 

en voornamelijk in Suriname is besloten om onze radiozender nieuwe 

leven in te blazen als `Preach and Teach´ zender, de nadruk in de 

programmering zijn de lezingen en overdenkingen die in AGP verband 

worden gehouden. Maximaal 300 luisteraars kunnen simultaan 

luisteren naar onze zender. 

De programmering is een carrouselformat (herhaling), tijdens bepaalde 

activiteiten wordt stilgestaan bij een bepaald thema. Begin december 

2014 kon met luisteren naar alle gezondheidslezingen en 

overdenkingen die AGP heeft gehouden. 

 

In samenwerking met de Surinaamse Zending van Adventisten worden AGP uitzendingen ook via  Radio7 

en Radio Boskupu uitzonden. 

Een greep uit de overdenkingen en lezingen in 2014, die te beluisteren zijn via AGP FM Radio en AGP 

Audio. 
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 Ellen White StudieCentrum 

Onderdeel van de Bijbelstudiesite van the Advent Gospel Promotions, is het Ellen G. White Studiecentrum 

(www.ellenwhite.nl.nu). Een groot deel van de boeken van Zr. White is hier te vinden. 
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Geloofsopbouw en stimulans (kantoor Roosendaal)  

Ook in 2014 werden er diverse Bijbelstudie en gebedsavonden  georganiseerd, 

aan de Paulijnenveld 7 te Roosendaal. Door ziekenhuisopname was erin 2014 

geen Rode Bijbelsofa-weekenden, naar verwachting worden de lezingen over 

het Heiligdom in 2015 hervat. 

Bij de Boekenclub worden mensen gestimuleerd om in klein verband samen een 

of meerdere hoofdstukken te lezen uit het werk van Ellen White, om zo 

(tesamen met de Bijbel) te spreken over datgene wat men gelezen heeft.  

 

Adviesrol  & Sociale hulpverlening  

In 2014  heeft AGP diverse organisatie ondersteund in hun activiteiten door middel van advies, bouwen 

van websites. 

Ook is AGP begonnen met het ondersteunen van hulpbehoevenden door middel van gebed, pastorale 

hulpverlening en doorverwijzing.  
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Websites gebouwd in opdracht van derden 

AGP bouwt voor kerken, huisgroepen en andere organisaties die voldoen aan de missie en visie van AGP 

websites ten behoeve van hun activiteiten. Deze sites bevinden zich op de server van AGP en/of externe 

servers, echter de werkzaamheden vinden plaats vanuit het kantoor van AGP. 

 Bezoekcijfers Gezonder Leven Breda 

 

 

 Bezoekcijfers Websites in opdracht van derden op de AGP server. 
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Relatie met andere organisaties. 

AGP vindt het uitvoeren van de zendingsopdracht een zeer belangrijke en verantwoordelijke taak, in 

voorgaande jaren, als in 2014 heeft zij ware banden onderhouden met tal van organisaties, zoals kerken, 

huisgroepen, Christelijke Media als uitgeverijen. 

Riley en Elma verzorgen daarnaast tal van overdenkingen en lezingen bij kerken in  binnen- en buitenland, 

 

 

 

AGP werkt samen met diverse Evangelisatie organisatie wereldwijd, netwerken en contacten onderhouden 

blijft een belangrijk aandachtspunt ook in 2015
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Medewerkers bij AGP  

 

 

Elma Jack – Medisch Zendeling bij AGP. Elma heeft haar opleiding genoten in Amerika 

bij MEET Ministry. Daarnaast heeft zij gewerkt als zendelinge in Kenia, Noorwegen, 

Amerika en Nederland. Elma geeft cursisten een maand lang intensieve 

gezondheidstraining op het AGP kantoor in Roosendaal en daarnaast reist ze door 

heel Nederland voor het organiseren en het houden van gezondheidslessen en 

veganistische/ vegetarische kooklessen. Dit doet zij sinds 2006, samen met haar 

echtgenoot Riley. 

  

 

 

Riley Jack – Evangelist bij AGP. In 1996 richtte Riley samen met anderen jonge Advent-

Christenen uit de regio Rotterdam, The Advent Gospel Promotions op. Wat begon als 

een boekingsbureau voor artiesten en organisator van gospelconcerten groeide uit tot 

een mediaorganisatie die zich gespecialiseerd heeft in Radio en Internet. Riley was zelf 

vijf jaar lang, presentator van het Radioprogramma in Rotterdam en omgeving, AGP 

FM. Nu is hij actief als evangelist en webredacteur van www.agp-internet.com en 

houdt lezingen en overdenkingen, geeft Bijbelstudies en organiseert 

evangelisatieacties, veelal samen met zijn vrouw Elma 

 

Speciale dank aan: 

Yvette Jack-Duncan – Auteur & beheerder The Only Way Gedichtenbundels 

Rianne Belder – Medeoprichter EGW Boekenclub 

Met dank aan alle ZDA gemeenten en Supporting Ministeries in 2014 

 

http://www.agp-internet.com/
http://www.agp-internet.com/agp-audio/images/elma.jpg
http://www.agp-internet.com/agp-audio/images/riley.jpg

