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Theologische diversiteit  
Er wordt wel eens over Nederlanders 
het volgende gezegd met betrekking tot 
geloven. Met één Nederlander heb je 
een theologie, met twee Nederlanders 
een kerk en met drie Nederlanders een 
kerkscheuring. Vele protestantse ge-
loofsstromingen hebben hun wortels in 
of nauwe banden met de Nederlandse 
maatschappij. De  versnippering van het 
Christendom laat zien dat het moeilijk, 
en misschien wel zelfs onmogelijk is, om 
iedereen hetzelfde te laten geloven. Ook 
binnen onze eigen kerkgemeenschap is 
dat het geval.  
 
Binnen het Adventisme wereldwijd tref 
je ook verschillende theologische stro-
mingen aan. Een kleine zoektocht op 
het internet levert je al snel een gamma 
aan verschillende theologische groepe-
ringen, stromingen en classificaties op. 
Van Progressieve Adventisten tot Histo-
rische Adventisten en allerlei schake-
ringen daartussen in zoals de Laatste 
Generatie Theologie, Headship Theolo-
gie en Emerging Church Theologie. Ook 
in België en Luxemburg zien we de aan-
wezigheid van enkele van deze stro-
mingen. In een stuk geschreven door 
verschillende predikanten in samen-
spraak met het Dagelijks Bestuur en het 
Federatiebestuur wordt deze theolo-
gische diversiteit ook geïdentificeerd en 
gezien als één van de vijf uitdagingen 
waar onze Federatie voor staat. 
 
Adventistische theologie is altijd in 
beweging geweest. Theologie in het 
algemeen is niet statisch, maar juist 
organisch. Theologie leeft en ademt en 
is constant op zoek naar een betere 
uitleg, begrip en verwoording van het 
geloof. De preambule van onze 28 
Fundamentele Geloofswaarheden geeft 
dit heel mooi aan door te stellen dat 
deze geloofswaarheden aangepast mo-
gen worden “wanneer de kerk door de 
heilige Geest tot een beter begrip van 
de Bijbel wordt geleid of betere woor-
den vindt om uitdrukking te geven aan 
het onderwijs van Gods heilig Woord”.  
 

Betekent dit dan dat elke verandering in 
onze Fundamentele Waarheden altijd 
door de heilige Geest is geleid? Nee, de 
kerk is niet perfect en kan fouten 
maken. Daarom moeten we gezamenlijk 
de Bijbel blijven bestuderen en met 
elkaar discussiëren om te zien of we het 
nog wel goed hebben begrepen.  Gelo-
ven en theologie is nooit af, het is een 
proces dat altijd door blijft gaan. Of 
zoals de Bijbel zegt: "Nu kijken we nog 
in een wazige spiegel, maar straks staan 
we oog in oog. Nu is mijn kennis nog 
beperkt, maar straks zal ik volledig 
kennen, zoals ik zelf gekend ben." (1 
Corintiërs 13.12) Ellen White gaf zelf al 
aan dat "er nog mijnen aan waarheid 
ontdekt kunnen worden" (Testimonies 
to the Church, vol 2, p. 309) 
 
Neem bijvoorbeeld hoe de Sabbat 
gevierd wordt. Ik ben opgegroeid in een 
gezin waar op Sabbat geen televisie 
werd gekeken en geen krant werd 
gelezen. Bij mijn tante thuis, werd ook 
geen televisie gekeken, maar naar 
hartenlust de krant gelezen. En vele 
jaren later ontdekte ik dat in bepaalde 
regio’s van Amerika het gebruikelijk is 
om juist op de Sabbat uit eten te gaan. 
Iets wat in mijn gezin ondenkbaar was. 
Tegelijkertijd mochten wij gerust op de 
Sabbat zwemmen in de zee, terwijl dat 
ondenkbaar was in diezelfde regio’s van 
Amerika. 
  
Nu zijn de theologische verschillen 
tussen de hiervoor genoemde stromin-
gen wel wat dieper dan dit voorbeeld 
van de invulling van de Sabbat. Maar 
het laat wel zien hoe in iets simpels als 
de Sabbatviering de ideeën behoorlijk 
uit elkaar kunnen liggen, laat staan bij 
de ideeën rond de heiligdomsleer, de 
inspiratie van Ellen White of de schep-
ping. Zelfs in onze kleine Federatie 
kunnen mensen makkelijk tegenover 
elkaar komen te staan. Hoe kunnen we 
hier mee omgaan? 
  
Allereerst moeten we accepteren dat we 
nooit allemaal exact hetzelfde zullen 
geloven. Je zult geen twee Adventisten 
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vinden die volledig hetzelfde denken of 
geloven over de kerk, Ellen White, de 
heiligdomsleer, de drie-eenheid, etc. 
Zelfs de 28 Fundamentele Waarheden 
zijn een uitdrukking van wat de meer-
derheid van de Adventisten geloven, 
soms een grote meerderheid, soms 
maar een kleine meerderheid. Discus-
sies in de Sabbatschool zouden niet 
mogelijk zijn als we het allemaal cons-
tant met elkaar eens zijn. Het is ook een 
illusie om te denken dat er ooit een tijd 
is geweest dat dit het geval was.  
 
Ten tweede moeten we niet denken dat 
we eenheid in de kerk kunnen krijgen 
door allemaal hetzelfde te denken of te 
geloven. Eenheid krijg je juist door de 
samenbindende kracht van de liefde en 
door juist altijd op zoek te gaan naar de 
vrede. Paulus laat dit zien in zijn brieven 
aan de verschillende gemeenten. Niet 
voor niets geeft hij de hoogste rang aan 
de liefde: "Ons resten geloof, hoop en 
liefde, deze drie, maar de grootste 
daarvan is de liefde." (1 Corintiërs 
13.13) 
 
Datzelfde hoofdstuk geeft ook aan dat 
de liefde boven alles staat. Kennis en 
theologie worden ondergeschikt ge-
maakt aan de liefde. Ze zijn betekenis-
loos en hol, tenzij de liefde aanwezig is. 
Een koude, liefdeloze, kille waarheid is 
van geen belang. In onze gesprekken en 
discussies met elkaar over de waarheid 

en de theologie mogen we dit niet uit 
het oog verliezen. Proberen we ons 
eigen gelijk te halen, of willen we wer-
kelijk met elkaar de waarheid vinden? 
Zijn we in discussie met elkaar om 
elkaar te veroordelen en de maat te 
meten, of hebben we echt het beste met 
de ander voor? Proberen we de ander te 
kleineren met onze kennis of staan we 
open om iets te leren van de ander? 
"Behandel de ander zoals je zelf 
behandeld zou willen worden" zou onze 
gouden regel moeten zijn in onze 
discussies en gesprekken. 
 
Als laatste moeten we de heilige Geest 
meer de ruimte en tijd geven om zijn 
werk te kunnen doen. In Johannes 
16:8-9, staat dat Hij overtuigt van 
zonde, gerechtigheid en oordeel. Niet 
een theologisch argument, of een goed 
geplaatste opmerking, of een scherpe e-
mail of een urenlange preek. We 
moeten wat vaker stil zijn en werkelijk 
erop vertrouwen dat de heilige Geest 
zijn werk zal doen. Niet meteen willen 
corrigeren of in de pen klimmen, maar 
erop vertrouwen dat de kerk nog steeds 
zijn kerk is en nog steeds door Hem 
geleid wordt. 
 
Als we dit in gedachte houden, zullen we 
zien dat ons meer samenbindt dan 
verdeelt.   

Jeroen Tuinstra 

 
 
 

Jaarlijkse Algemene Vergadering 
 
Afgelopen zondag 12 juni werd de jaarlijkse algemene vergadering van de Belgisch-
Luxemburgse Federatie gehouden.  Meer dan 100 afgevaardigden vanuit heel België en 
Luxemburg waren afgereisd naar de Adventkerk in Woluwe, Brussel. De agenda deze 
dag was langer dan gebruikelijk is voor een jaarlijkse algemene vergadering. Deels kwam 
dit door een voorstel van de oriëntatiecommissie om kerken de gelegenheid te bieden 
te delen wat zij doen voor hun jongeren. Deels ook vanwege een lang verwachte 
discussie over het rapport van de voorzitter. 
 
De dag werd geopend met een overdenking van Christian Bultinck. Br. Bultinck sprak 
over Psalm 23:2, waar God de belofte uitspreekt dat hij ons zal leiden naar groene 
weiden. Echter blijkt dit niet een belofte te zijn van een enorme overvloed aan groene 
of grazige weiden, maar eerder dat God belooft ons voldoende te geven om verder te 
kunnen. Van grasspriet naar grasspriet, telkens voldoende. Geloven in die belofte 
betekent dan ook geloven dat God voldoende heeft gegeven om verder te kunnen in het 
leven. 
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Onder het dagvoorzitter-
schap van Jean-Paul Bar-
quon, algemeen secretaris 
van de Frans-Belgische 
Unie, werd de vergadering 
gestart met een verslag 
van de penningmeester, 
Christian Sabot. Deze kon 
meedelen dat na jaren van 
een gestage groei in 
tienden er nu een lichte 
daling waar te nemen was. 
En hoewel de cijfers in 
eerste instantie een daling 
van bijna 3% laten zien, is 

na correctie te zien dat het eigenlijk om een daling van 0,2% gaat. De enorme stijging 
in tienden van het jaar 2014 kwam doordat enkele kerken de tienden van 2013 pas in 
2014 overmaakten. Het werkelijk verschil tussen 2014 en 2015 is daardoor eigenlijk 
minder. Bij de bespreking van het budget voor 2016 werd aangegeven dat er een 
negatief resultaat zal ontstaan door het aannemen van extra predikanten. Dit negatieve 
resultaat was al voorzien door het Federatiebestuur en het had daarom een speciaal 
fonds aangelegd waarin de positieve resultaten van de afgelopen 2 jaar zijn opgespaard. 
Uit dit fonds worden de tekorten van de komende 3 jaar aangevuld. De algemene 
vergadering keurde het rapport van de penningmeester goed en gaf daarmee een 
decharge voor het afgelopen jaar. 
 
De algemeen secretaris, Christian Bultinck, kon een groei van 3,15% in ledenaantal 
rapporteren. De kerk is van 2511 naar 2590 leden gegroeid. Br. Bultinck gaf aan dat 
deze cijfers niets zeggen over het kerkbezoek. Veel kerken hebben een hoger ledental 
dan dat op sabbat in de kerk zit.Tevens zijn er kerken die meer bezoekers hebben dan 
dat er leden zijn. Op de vraag wat kerken moesten doen met leden die al jaren niet meer 
de kerk bezoeken maar nog wel lid zijn, werd verwezen naar het Kerkelijk Handboek 
waar aangegeven wordt dat al dan niet kerkbezoek geen reden mag zijn tot het opheffen 
van het lidmaatschap. Nadat br. Bultinck voor het eerst een rapportage gaf aan de 
algemene vergadering van de Federatie, beloofde hij dat zijn volgende rapportages iets 
uitgebreider zullen zijn. 
 
Voor Philippe Leduc, verantwoordelijke voor de pijler Jeugd & Gezin, was het ook een 
primeur om een rapport te geven aan de algemene vergadering. Na een verslag van de 
verschillende werkzaamheden van zijn pijler, waaronder de nieuwe jeugdleidersconven-
tie CLE en het grote succes van de jeugdcongressen, mochten drie kerken hun verslag 
doen over hoe zij zich inzetten voor hun jongeren. De drie kerken, Brussels International, 
Antwerpen en Luik, gaven allemaal aan hoe belangrijk het was om jongeren de ruimte 
te geven om op hun manier uitdrukking te geven aan hun geloof. Eigentijdse evangelisa-
tieacties, interessante studiedagen en weekenden. Maar vooral ook gebed en praktisch 
steun bieden aan je jongeren. De presentaties werden zeer gewaardeerd door de afge-
vaardigden. Volgend jaar zullen andere kerken aan bod komen. 
 
Na de lunch mocht Carlos Rivero, hoofd van de pijler Vorming & Missie, zijn rapport 
geven.  De focus van zijn pijler ligt voornamelijk in het opleiden van de diverse verant-
woordelijken in de gemeente. In het afgelopen jaar is een intensieve start gemaakt met 
het opleiden van prekers in onze gemeenten. Dit zijn vaak mensen die geen formele 
theologische opleiding hebben gevolgd, maar wel de kerk dienen door verschillende 
keren voor te gaan in de erediensten. Tevens focust br. Rivero op het verbeteren van 
de Sabbatschool en dan met name stimuleren dat deze bijeenkomsten meer missie-
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georiënteerd mogen zijn. Zijn pijler is druk bezig met het ontwikkelen van materiaal om 
dit ook te realiseren. 
 
Als laatste stond het rapport van de voorzitter, 
Jeroen Tuinstra, op de dagorde. Het is gebruikelijk 
dat de voorzitter als eerste zijn rapport geeft. 
Doch het Federatiebestuur had besloten zoveel 
mogelijk tijd te geven aan dit rapport, maar 
tegelijkertijd niet de hele dag erdoor op te laten 
slokken. Br. Tuinstra gaf verslag van verschillende 
zaken waar het Federatiebestuur en haar diverse 
subcommissies zich het afgelopen jaar mee bezig 
hebben gehouden. Tevens werd aangegeven waar 
het bestuur zich de komende jaren op wil toe-
spitsen. Zo wordt er gewerkt aan een anti-burn-
outbeleid, een verbeterd eindeloopbaantraject en 
een analyse, ontwikkeld door Christian Schwartz, 
waarbij gemeenten hun grootste uitdagingen 
ontdekken. De herverdeling van de kerken onder 
predikanten, met als doel het vrijstellen van 
enkele predikanten voor een hedendaags kerk-
planproject, werd besproken, alsook de mogelijkheid tot het starten van zogenaamde 
"Centers of Hope". 
 
De opkomst voor deze jaarlijkse algemene vergadering was ongebruikelijk hoog in 
vergelijking met de voorgaande jaren. Dit had hoogstwaarschijnlijk alles te maken met 
een beslissing van het Federatiebestuur om het inzegenen van predikanten op te 
schorten. Dit besluit was genomen als reactie op het besluit van de Generale Conferentie 

in de zomer van 2015 en op verzoek van de 
predikanten van onze Federatie. Na een levendige 
en zeer respectvolle discussie werd aan de 
afgevaardigden de vraag voorgelegd of ze al dan 
niet het besluit van het Federatiebestuur wilden 
bekrachtigen. Deze bekrachtiging werd uiteindelijk 
aangenomen met 52 stemmen voor, 48 tegen en 11 
onthoudingen. "We hopen dat het opschorten van 
nieuwe inzegeningen spoedig over zal zijn en een 
oplossing gevonden kan worden voor de ongelijke 
behandeling van vrouwelijke predikanten", aldus 
het rapport van de voorzitter. 
 
De dag werd uiteindelijk afgesloten met zang en 
gebed. De Federatie mag uitkijken naar een nieuw 
jaar met de nodige uitdagingen. De algemene 
vergaderingen vinden jaarlijks plaats en zijn voor-
namelijk van financiële aard. Eens in de 4 jaar wordt 
er een administratieve vergadering gehouden waar 
ook de verschillende administratoren, het Federa-
tiebestuur en hoofden van pijlers worden gekozen. 
Het laatste administratieve congres vond plaats op 
24 en 25 mei 2015. 

Jeroen Tuinstra 
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BESLUIT 1:  
HEEFT HET FEDERATIEBESTUUR, MET MEERDERHEID, 
BESLOTEN ALLE PREDIKANTEN OP ÉÉNZELFDE VOET VAN 

GELIJKHEID TE PLAATSEN DOOR DE INZEGENING VAN 

PREDIKANTEN OP TE SCHORTEN. HET 

FEDERATIEBESTUUR WIL MET DIT BESLUIT OOK 

ERNSTIG REKENING HOUDEN MET HET SCHRIFTELIJK 

VERZOEK VAN DE MEERDERHEID VAN ONZE 

INGEZEGENDE PREDIKANTEN.  
 
BESLUIT 2:  

TEVENS HEEFT HET BESTUUR UNANIEM BESLOTEN HET 

VOORSTEL VAN DE UNIE TE VOLGEN WAARBIJ 

VROUWELIJKE PREDIKANTEN, DIE WAT BETREFT 

ANCIËNNITEIT IN DEZELFDE WEDDESCHAAL ZOUDEN 

VALLEN ALS HUN INGEZEGENDE COLLEGA’S, VOORTAAN 

EENZELFDE SALARIS ZULLEN ONTVANGEN. ZOLANG HET 

EERSTE BESLUIT VAN KRACHT IS ZAL HET OOK 

TOEGEPAST WORDEN OP DE MANNELIJKE 

PREDIKANTEN.  

 
BESLUIT 3:  
TENSLOTTE, HEEFT HET BESTUUR MET MEERDERHEID 

BESLOTEN OM AAN DE INTER-EUROPESE DIVISIE HET 

DRINGEND VERZOEK TE LATEN TOEKOMEN TOT DE 

UITBREIDING VAN DE BEVOEGDHEDEN VAN NIET-
INGEZEGENDE PREDIKANTEN MET CONCREET HET 

INZEGENEN VAN OUDERLINGEN, DIAKENEN EN 

DIAKONESSEN, HET OPRICHTEN EN SAMENVOEGEN VAN 

GEMEENTEN.  
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Enkele besluiten in 't kort  
 

STEMMINGEN VAN HET FEDERATIEBESTUUR  
  
 Het Federatiebestuur heeft gestemd om Esteban Paredes voor een jaar halftime 

in dienst te nemen. Zijn contract zal op 31 mei 2017 eindigen.  
 

 Ook heeft het Federatiebestuur besloten 
Ricardo Pereira halftime in dienst te nemen tot 
30 juni 2017 (met de eventuele mogelijkheid van 
verlenging).  

 
 Na veel jaren van wachten en administratieve hoofdbrekens is de aanschaf van het 

gebouw aan de Brogniezstraat in Anderlecht eindelijk officieel. De kerkzalen 
zullen verdeeld worden onder de Portugees-Braziliaanse kerk en de Spaans-
sprekende groep van Bethel. Er moeten nog wel inrichtingswerken uitgevoerd 
worden alvorens dit gebouw gebruikt kan worden.  

 
 Afgelopen augustus is er een oude school aangekocht in Kortrijk. Na enkele 

aanpassingen zal de lokale kerk deze school als kerkgebouw kunnen gebruiken.  
  
  

VERANDERINGEN IN DE PASTORALE TOEWIJZINGEN  
  

Wie spreekt over een nieuw schooljaar zegt vaak een herinrichting van lokalen en 
verdeling van de productieve krachten. Voor onze Federatie blijkt deze oefening altijd 
delicaat te zijn, want het gaat niet over schoolbenodigdheden, niet over pionnen die je 
op een schaakbord plaatst. Er moet rekening gehouden worden met de behoeften van 
de gemeenten, maar ook met het potentieel van een ieder (tegelijk lokaal of pastoraal), 
van zijn limieten, taalvaardigheden, financiële realiteiten of geografische afstanden.  
  

Na rijp beraad, overleggingen, uitwisselingen en compromissen, heeft het Federatie-
bestuur enkele veranderingen toegepast in de verdeling van de predikanten over ons 
grondgebied :  
  

Naast de Pijler Jeugd & Gezin zal Philippe Leduc zich bezighouden met de kerk van 
Thulin. Carlos Rivero behoudt Woluwe en de Pijler Vorming & Missie, maar neemt ook 
de leiding van de kerk van Bruxelles-C. op zich. De Internationale kerk van Brussel 
gaat voortaan over in handen van Ricardo Pereira en de Spaanssprekende groep van 
Bethel in die van Esteban Paredes; terwijl David Carballo de verantwoordelijkheid 
van de Spaanse jongerengroep behoudt. Aan Iwan Voerman worden de kerken van 
West-Vlaanderen (Kortrijk, Anzegem, Ieper/De Panne en Oostende) toevertrouwd en 
Christian Bultinck neemt de leiding weer op zich van de kerk van Gent.  
  

De meeste van deze wijzigingen zullen ten uitvoering worden gebracht in november, 
hoewel sommigen voor 2017 gepland zijn. Er blijven tot onze spijt nog 4 kerken zonder 
predikant: Braine-l’Alleud, Moeskroen, Ranst en Mechelen. Voor de andere niet-
genoemde kerken is er geen verandering te melden.  
  

Het is duidelijk dat deze nieuwe verdeling min of meer positief zal worden waargenomen 
naargelang de multifactoriële verwachtingen van eenieder. Laten we echter niet 
vergeten dat de kerk niet alleen berust op de predikanten, noch alleen op de leden, maar 
wel op de medewerking van iedereen, in een geest van dienstbaarheid en met gebruik 
van de talenten die God ons heeft gegeven.  

Jeroen Tuinstra 
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WE HERINNEREN ERAAN DAT ELK GEMEENTELID VAN 

ONZE FEDERATIE DE BESLUITEN KAN RAADPLEGEN 

OP DE KANTOREN VAN DE ERNEST ALLARDSTRAAT. 
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Flashback 
 

WAS ELLEN WHITE INGEZEGEND? 
  
Na het lezen van het interview met Luc Delameillieure in de vorige FEDE-Info zou men 
de indruk kunnen krijgen dat Ellen White ingezegend zou zijn geweest. Dit is niet 
helemaal correct. Hieronder een citaat van William Fagal, directeur van de Ellen White 
Estate van Andrews Univerisity: 
 
"Vanaf 1871 gaf de kerk aan 
mevrouw White geloofsbrieven 
van een ingezegend predikant. 
Betekent dit dat ze werkelijk 
was ingezegend? Nee. Hoe 
weten we dat? Daarvoor zijn 
twee bewijsstukken, één van de 
geloofsbrieven zelf en één van 
mevrouw White zelf. Op ten 
minste één van de geloofs-
brieven die we van haar hebben 
werd het woord ‘ordained’ 
(ingezegend) zorgvuldig door-
gestreept, terwijl dat op andere geloofsbrieven niet gebeurde. Het verschil is geen 
aanwijzing voor een verschil in status. Het woord ‘ingezegend’ staat niet doorgestreept 
op haar geloofsbrieven van 1883 tot 1887, maar werd doorgestreept op de geloofsbrief 
van 1885. 
 
In 1909 vulde mevrouw White een door de Generale Conferentie uitgereikt biografisch 
informatieformulier (Biographical Information Blank) in met haar eigen handschrift. Punt 
19 vraagt: "Indien ingezegend, vermeld waar, wanneer en door wie?" Op het formulier 
vulde mevrouw White een X in. Ze deed hetzelfde voor punt 26, dat vroeg: "Indien 
hertrouwd, geef datum, en met wie?" Net zoals de X voor de laatste vraag aangaf dat 
ze nooit hertrouwd was gaf de X voor punt 19 aan dat ze nooit was ingezegend. 
 
Waarom gaf de kerk haar dan de geloofsbrieven van een ingezegend predikant? Welke 
andere geloofsbrieven had de kerk die ze haar konden geven? De kerk heeft nooit 
geloofsbrieven gehad voor "profeten" of "boodschappers", daarom gaven ze haar de 
hoogste geloofsbrieven zonder het uitvoeren van een inzegeningsceremonie.  
 
We merken de onhandigheid van de situatie op uit het feit dat het woord “ingezegend” 
soms werd doorgestreept – zij erkenden dat deze geloofsbrieven niet volkomen gepast 
waren voor deze situatie. Maar in feite had ze geen geloofsbrieven nodig. Gedurende 
meer dan 25 jaar tijdens de periode voor 1871 vervulde ze haar taak zonder 
geloofsbrieven." 
 
Willima Fagal geeft aan dat deze informatie reeds lang bekend is, maar dat vragen 
hieromtrent blijven bestaan. We willen Frank Denbaes bedanken voor deze informatie. 

Jeroen Tuinstra 

 

  

Ni
eu

w
s v

an
 d

e 
Fe

de
ra

tie
 



Pagina 8 

Pijler Vorming & Missie 
 

VORMING VOOR SPAANSSPREKENDE PREDIKANTEN 
 
Dit jaar zijn de Spaanssprekende kerken van België een serie vormingen gestart voor 
lekenpredikanten dat door de SAL (Advent Leken Seminarium) georganiseerd wordt. SAL 
is een initiatief van de Universiteit van Andrews met als doel kerkleden in verschillende 
sectoren op te leiden. Dit programma draait in meer dan 14 landen en telt zo’n 6000 
leerlingen verspreid over meerdere domeinen. 
 
De eerste twee modules van dit programma zijn van 22 tot 24 april aangeboden door 
doctor Ricardo Norton, hoogleraar aan de Universiteit van Andrews en stichter van de 
SAL. Iedere module bestaat uit 7 uren theorie en 10 uren praktijk. Deze laatste moeten 
uitgevoerd worden op basis van hetgeen geleerd is. Om het diploma te ontvangen moet 
ieder lid 6 modules gevolgd hebben. 
 

 
 
Deze vorming is zeer goed verwelkomd door onze kerkleden die erg gemotiveerd waren. 
Aan dit eerste gedeelte van de vorming voor lekenpredikers hebben 47 personen 
deelgenomen. Het tweede gedeelte zal gehouden worden van 30 september tot 2 
oktober 2016 en zal gepresenteerd worden door Dr. Roberto Badenas, voormalig 
directeur van Opvoeding van de Inter-Europese Divisie. 
 
Wij zijn er van overtuigd dat deze vorming tot grote zegen voor onze kerken zal zijn, 
wetende dat hoe meer we opgeleid worden, hoe beter we de kerk kunnen dienen. 

David Carballo  
 

Jeugddepartement 
 

PAASKAMP - ANTWERPEN 
 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de Adventjeugd van Antwerpen een heus kamp 
tijdens het Paasweekend. Voor velen HET kamp van het jaar ! Net als vorig jaar kreeg 
de gemeente Heist op den Berg de eer, om het ‘Antwerps geweld’ te mogen ontvangen. 
 
Ook deze keer hadden de leiders al hun energie en tijd in vele voorbereidingen gestoken 
om fantastische spelen en de meest creatieve activiteiten te organiseren voor de 
kinderen, van alle leeftijden (6j - 18j). Zo werd tijdens een speltocht "de Geestelijke 
Wapenuitrusting" ontdekt en wat we er hedendaags mee kunnen doen. Naast het 
geestelijke werden ook de typische scoutstechnieken doorheen het kamp getoetst, zoals 
oriëntatie, kartografie, sjorren,… waarbij samenwerking steeds het essentiële punt was. 
Uiteraard waren nu ook de verrassingselementen weer van de partij: een creatieve 
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ochtendgym, nieuw jeugd-
materiaal, een midden-in-de-
nacht bosspel en overheer-
lijke paaseieren waren hier 
enkelen van. 
 
Bij deze editie werd gepro-
beerd om terug te gaan tot 
de basis van een kampge-
beuren en toch een beleving 
bij de kinderen te verkrijgen 
die modern aanvoelt. Dit 
door bv. de activiteiten naar 
een hoger niveau te tillen 
met veel uitdaging en span-
ning. Met als doel vriend-

schapsbanden te versterken in een sfeer van vertrouwen en plezier, waarin Gods 
karakter zichtbaar wordt: That's the Spirit! 
 
De vele reacties van onze Vonkjes, Preverkenners, Verkenners en Voortrekkers lieten 
horen dat er voor hen geen betere manier bestaat om het Paasweekend door te brengen  

Ruben Goetschalckx 
 

 

VONKJESDAG -21 MEI 2016 
 
De Vonkjesdag van 21 mei 2016 heeft plaatsgevonden in het paviljoen Roodebeek van 
Sint-Lambrechts-Woluwe rond het thema "Jeruzalem ten tijde van Jezus".  Er waren een 
50-tal vonkjes aanwezig, vergezeld van hun leiders.  
 

 
 
Het programma bestond uit spelen, overdenkingen, ontdekkingsworkshops en lofzang. 
De algemeen secretaris van de Franstalige bijbelvereniging van België, Vincent Beckers, 
heeft een workshop over handschriften geleid samen met de predikant Jacques Rase, 
die vice-voorzitter van deze organisatie is. De vonkjes hebben ook wat Hebreeuws leren 
schrijven, zijn ingewijd in de keuken of in het croquet spelen maar hebben ook fallafels 
kunnen proeven. Een héél mooie dag ! 

Philippe Leduc  
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ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW – 22 MEI 2016 
 
In België wordt er van iedere VZW (Vereniging Zonder Winstbejag) verwacht dat ze 
jaarlijks een Algemene Vergadering organiseren. Het Departement AJ heeft van deze 
verplichting gebruik gemaakt om  diverse verantwoordelijken en afgevaardigden van de 
lokale antennes te verzamelen om de balans op te maken over het afgelopen seizoen en 
om na te denken over nieuwe plannen voor de komende maanden. 
 
Deze 22ste mei was ook de gelegenheid om het nieuwe team te benoemen dat de 
volgende drie jaren als ‘AJ Staff’ zal functioneren. Philippe Leduc, directeur van het 
Departement AJ, zal dus kunnen rekenen op de twee administratiebesturen van de twee 
AJ vzw’s : Esther Heinze-Vandevenne en Dorel Batrinu (voorzitters), Maud Exsteen-
Lerandy en Naomi Segers (secretaressen), Victor Liénard en Ruben Goetschalckx 
(penningmeesters) en tenslotte Elisa Boissezon en Markus Hartmann (leden).   

Valérie Ballieux 
 
 

SPECIALE DIENST IN DE ROEMEENSE KERK 
 
Op 4 juni l.l. heeft de Roemeense kerk van Brussel-Dansaert plaatsgemaakt voor zijn AJ-
groep met de naam « Club Daniël », om een kerkdienst te presenteren die tegelijkertijd 
creatief en muzikaal was. Ieder jeugdlid heeft meerdere malen iets gepresenteerd door 
middel van een muziekstukje, een gedicht, een lied, een gedachte…. Ter gelegenheid 
van deze dienst hebben ook 6 jongeren de das van de Federatie gekregen, wat hun 
officiële toetreding bij de AJ-groep symboliseerde. Om het moment van overdenking te 
beëindigen, heeft de voltallige groep een sketch voorgedragen over de schepping en het 
verlossingsplan. 
 

 
 
Deze speciale kerkdienst heeft heel wat uurtjes aan voorbereiding gevraagd en het zou 
jammer zijn de investering van de leiders en verantwoordelijken niet te vermelden, die 
week na week, binnen en buiten de kerk, de jongeren aanmoedigen en ondersteunen 
om vooruitgang te boeken met de Heer. 

Valérie Ballieux 
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INVESTITUUR BIJ DE SPAANSTALIGEN 
 

Op zaterdagmiddag 25 juni hebben 
de Spaanstalige Advent Jongeren van 
Bizet en Bethel voor de tweede maal 
dit jaar een investituur beleefd, in 
tegenwoordigheid van hun predikant, 
David Carballo en de AJ-verantwoor-
delijke van de Federatie. Het is op-
nieuw een gelegenheid om concreet 
het resultaat van het gedane werk te 
zien van de afgelopen maanden door 

de jongeren, de leiders en met de medewerking van de ouders. Het is tevens het geven 
van een getuigenis, over hoe een engagement beleefd wordt door het ontwikkelen en 
gebruiken van de talenten die God ons geeft. Alle aanwezigen bij de investituur waren 
blij een dynamieke en een aan God toegewijde jeugd te zien. 

Philippe Leduc 

 

ZOMERKAMPEN 
 
Deze zomer zijn onze AJ-ers 'opgestegen' en hebben hun koffers van 1 tot 10 juli 
neergezet op Baraque de Fraiture, een voor sommigen zeer bekende plaats. De Vonkjes 
hebben de chalets ingenomen en de Verkenners hun tenten om samen een mooie 
vakantie in de natuur te beleven. 
 

 
 

De dagelijkse bijbelgesprekken hebben de Verkenners in de voetstappen van Paulus 
geleid en de Vonkjes in die van Jona. Het weer was vrij aardig en de leiders, moe maar 
gelukkig, zijn voor de overgrote meerderheid bereid volgende zomer een nieuw avontuur 
aan te gaan. Het hoofd vol van herinneringen, hebben de kinderen kunnen proeven van 
het plezier, maar ook van de uitdagingen die het samenleven gedurende 10 dagen gaf.  
 

Hartelijk dank aan zo’n vijftigtal personen (directeuren, leiders, keukenpieten, 
hulpverleners bij het transport, in- en uitladen van het materiaal, opzetten en afbreken 
van het kamp, punctuele sprekers voor de geestelijke overdenkingen, enz….) die een 
negentigtal jongeren een gedenkwaardig verblijf konden laten beleven. Dank aan de 

ouders voor het vertrouwen dat zij in onze pedagogische teams stellen. 
Dank aan de Heer die deze kampen tot aan het eind heeft geïnspireerd, 
beschermd en geleid. En afspraak volgende zomer 2017 voor nieuwe 
avonturen. 

Philippe Leduc  

DE ZOMERKAMPEN 2017 

GAAN BEGIN JULI DOOR 

IN DE GEMEENTE JALHAY.  
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CAMPOREE VAN DE FRANS-BELGISCHE UNIE 
 
De eerste Camporee van de Frans-Belgische Unie heeft van 1 tot 8 augustus l.l. 
plaatsgevonden in het zuiden van Frankrijk, op Moulin de l’Ayrolle, een centrum dat al 
35 jaar aan de Adventkerk toebehoort. Onder de 250 Verkenners uit Franrijk, België of 
Zwitserland, was er een Belgisch-Luxemburgse delegatie van 15 jongeren die door 
Arnaud, Milca en Ruben begeleid werd. 
 
Ter plaatse hebben de jongeren 
de verscheidenheid aan ateliers 
geapprecieerd evenals de medi-
taties die de predikanten Ruben 
de Abreu, voorzitter van de FBU 
en Gabriel Samperio, voormalig 
jeugdleider van Zuid-Frankrijk, 
geleid hebben. Het thema "Bouw 
aan morgen" was gebaseerd op 
het bijbelverhaal van de profeet 
Jeremia. De jongeren werden 
uitgenodigd hun leven op te bou-
wen in de waarden van het evan-
gelie en te rekenen op de aan-
wezigheid en de leiding van God. 
 
De reacties van de deelnemers aan de Camporee geven ons de indruk dat een tweede 
Camporee van de FBU in de toekomst te overwegen valt… (in 2020 ?) maar het is nog 

te vroeg om dat met zekerheid te bevestigen. Wij hebben Gods 
aanwezigheid gevoeld tijdens deze speciale week en verschillende 
tientallen verkenners hebben openlijk blijk gegeven van hun wens 
een stap verder met Hem te zetten.  

Philippe Leduc 

 
DE REIS VAN DE SLEUTEL 
 

De sleutel van de AJ is, sinds de 
zomer van 2015, rondgereisd in 18 
kerken van België en Luxemburg, in 
de zakken van de AJ verant-

woordelijke van de Federatie en ook vaak in die van 
haar fabrikanten Guy en Fortunato (Luik). Hij is van hand tot hand gegaan als een 
symbool van overdracht van het geloof van de ene generatie op de andere. Met aan de 
ene kant het kruis en aan de andere kant een hart, heeft de "sleutel van het evangelie" 

de slogan "Laten we hen de sleutels 
geven" kunnen illustreren. 
 
Buiten de kerken is de sleutel op 
kampen en verschillende vergade-
ringen aanwezig geweest. U heeft zijn 
reizen misschien gevolgd op Face-
book … In de komende maanden zal 
hij zijn reis voortzetten op weg naar 
nieuwe kerken.  

Philippe Leduc  

DE VOLGENDE EUROPESE 

CAMPOREE ZAL IN 2019 IN 

TSJECHIË GEHOUDEN WORDEN. 

ALLE FOTO'S VAN DE REIS 

VAN DE SLEUTEL ZIJN OP 

FACEBOOK TE VINDEN. 
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CLE 2016 
 
Sinds vorig jaar draagt de Conventie van de AJ-leiders voortaan het acroniem van CLE. 
De versie 2016 is op 3 september in Bruxelles gehouden.  Bijna 80 leiders en aanhangers 
van de AJ uit onze Federatie waren aanwezig.  
 
Na enkele lofliederen, waaronder het nieuwe themalied van het jaar "It is so good to 
share" werd iedereen gevraagd op te staan en naar de anderen te stappen om elkaar 
beter te leren kennen. Pascal Rodet, de verantwoordelijke van het Jeugddepartement 
van de Frans-Belgische Unie, heeft ons vervolgens, op basis van het verhaal van Mozes 
en Jozua, doen nadenken over onze betrokkenheid als leider maar ook over de manier 
waarop wij kijken naar (en soms oordelen over) het engagement van  anderen. 
 
De namiddag werd gewijd aan het voorstellen 
van de lokale groepen en de gebruikelijke admi-
nistratieve informaties, zonder de kalender te 
vergeten die nog vele ontmoetingen en geest-
verrijkende activiteiten in petto heeft. Een 
sleutelmoment van deze dag was de ceremonie 
van investituur waar Guy en Fortunato hun 
engagement naar God en hun naaste konden 
bevestigen. In de voortzetting van het nieuwe seizoensthema "Pass it on" (geef het 
door), is Dorel Batrinu benoemd tot Meestergids. Hij heeft zich ook geëngageerd de taak 
van overdracht en vorming van jongeren, die hij sinds jaren begonnen is, voort te zetten 
samen met zijn vrouw Simona en zijn teamleiders. 

 
En als symbool van dit thema en 
engagement, heeft iedere lokale 
groepsleider een "estafettestokje" 
gekregen die hij tijdens het jaar 
met andere groepen kan uitwis-
selen. We kunnen hen alleen 
maar een heel mooi AJ-seizoen 
toewensen en dat iedereen een 
tussenpersoon (doorgever) van 
zegeningen en goddelijke waar-
den mag zijn. 

Valérie Ballieux 

 

 
EERSTE INVESTITUUR IN DE ROEMEENSE KERK IN BRAINE 
 
In de Roemeense Adventkerk van Braine-l'Alleud werd op 17 september, bij het begin 
van de herfst de eerste investituurceremonie voor Pagadders, Vonkjes gevierd door 
Philippe Leduc, AJ directeur.  Negen kinderen, waarvan vier Pagadders, vijf Vonkjes en 
vier animatrices werden aan de grote AJ-familie van België toegevoegd. 
 
Het programma startte met de investituur van de vier animatrices.  Al meer dan een jaar 
begeleiden zij de kinderen in hun activiteiten, en dit één keer om de twee weken. 
 
Vervolgens hebben de vier Pagadders hun belofte opgezegd, hun themalied gezongen 
en met veel enthousiasme hun gele das ontvangen.  Ze wachten vol ongeduld om hun 
specialiteiten, die ze tijdens dit nieuwe jaar zullen bemachtigen, op te spelden.  Hierbij 
zullen ze geleid worden door hun animatrices Alisa Cristina Andrus en Jennifer Stanica. 
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Een beetje groter waren de vijf 
talentvolle Vonkjes.  Ze hebben 
een speciaal programma voorbe-
reid: ze hebben gedichten voor-
gedragen, hun instrument be-
speeld, hun themalied gezongen 
en zich geëngageerd om de wet 
van de Vonkjes te respecteren. 
 
Na een jaar van gevarieerde acti-
viteiten onder toezicht van hun 
animatrices Mariana Avram en 
Caro Albu hebben de Vonkjes met grote vreugde hun das ontvangen.  Deze zullen ze bij 
ieder van hun bijeenkomsten dragen. 
 
De animatrices danken Philippe Leduc voor het geduld, de aanmoedigingen en het 
vertrouwen dat hij hen schonk. 

Mariana Avram 
 

INVESTITUURCEREMONIE IN ESCH  
   
Niets houdt de jongeren en hun leiders van de gemeente van Esch-sur-Alzette in 
Luxemburg tegen. In totaal zijn er 32 jongeren aan onze secties toegevoegd: 4 kinderen 
bij onze Pagadders , 9 kinderen bij onze Vonkjes, 6 jongeren bij onze Verkenners, 6 
jongeren bij onze Compagnons, 2 volwassenen bij de Senioren en 5 jeugdleiders.  
   

Philippe Leduc, de AJ-
verantwoordelijke van de 
Federatie, heeft ons op 
deze energierijke dag be-
zocht. We werden geze-
gend met een speciaal 
moment: de ceremonie 
van de kaarsen. Deze 
ceremonie bestaat uit het 
aansteken van alle kaar-
sen aan de lichtbron, 
onze God. Zo getuigt 
ieder op zijn beurt van 

het verlangen in deze wereld te stralen en van de liefde van Jezus.  
   
We hebben samen momenten gedeeld van lofzang en dankbetuiging aan onze God, die 
Luxemburg zegent met zoveel jongeren. Wij danken de gemeente van Mersch die ons 
in haar lokalen heeft ontvangen voor deze ceremonie. Ook dank aan Philippe Leduc voor 
zijn aanwezigheid en zijn inzet voor de jongeren van onze kerk.  

Margarete De Sousa 
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Kinderpastoraat   

 
Op Sabbat 18 juni 2016 heeft het kinderkoor "Toda la El", wat "Dank aan God" betekent 
in het Hebreeuws, geleid door Adina Butnaru, een tweede concert gegeven met de steun 
van het Departement Kinderpastoraat van onze Federatie. Voor een zaal vol met ouders 
en vele bezoekers, hebben meer dan 60 kinderen, van 5 tot 15 jaar, hun stemmen 
verheven om God met vreugde te vieren en om van hun liefde voor Jezus te getuigen. 
De kinderen zijn afkomstig van drie verschillende kerken en hebben in het Engels, Frans 
en Nederlands gezongen. Om dit doel te bereiken hebben de ouders zich geëngageerd 
om hun kind(eren) regelmatig naar de repetities te brengen. 
 
Er werd gekozen voor 
het thema "Als een 
mosterdzaadje" om ons 
er aan te herinneren 
dat niets onmogelijk is 
voor God. Aan het 
einde van het concert 
heeft Jeroen Tuinstra 
enkele bemoedigings-
woorden gesproken tot 
de kinderen, de jonge-
ren en de ouders. Hij 
deed een oproep aan 
de leden door hen het 
belang in herinnering te brengen van het verschaffen van gelegenheden aan kinderen 
om hun geloof te versterken en hun talenten te gebruiken ter ere van God. 
 
Wat is onze God toch wonderlijk! 

Elizabeth Liénard-Gonzalez 

 

Dept. Parl & Communicatie  

 

DE WEBSITES VAN DE BLF ZIJN VERNIEUWD 
 
Na een lange winterslaap heeft de website van de Jeugd weer kleur gekregen dankzij 
Philppe Leduc en François Bastien. Aangeboden in de drie landstalen van onze Federatie, 
biedt de site aan de jongeren toegang tot informatie, documenten en foto’s die het leven 
van het AJ Departement afbakenen.  Het inschrijven via Internet heeft zijn nut al 
bewezen, met name tijdens de zomerkampen. 
 
Ook de website van de Federatie heeft een nieuw jasje gekregen onder impuls van 
Jeroen Tuinstra. Men kan er de gebruikelijke rubrieken vinden, versierd met enkele 
nieuwigheden zoals bijvoorbeeld een blog, een nieuwe design voor de agenda en het 
opzoeken van een kerk per taal of per geografische plaats. 
 
Moge deze twee hulpmiddelen niet het belang van de rechtstreekse communicatie (van 
oog tot oog) doen vergeten maar ons helpen beter te communiceren om van onze kerk 
een kerk te maken waar men zich thuis voelt. 
 
Site van de Jeugd:  www.aj-ja.be 
Site van de Federatie: www.adventist.be   
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INTERVIEW MET MIHAI MORCOV 
 
Sinds ongeveer 3 jaar is Mihai Morcov aalmoezenier van de gevangenis. Om deze 
speciale taak beter te leren kennen, heeft de Fede Info hem enkele vragen gesteld:  
 

FDI : Beste Mihai, hoe zou u de taak van 
aalmoezenier in het gevangeniswezen omschrijven? 
 

Mihai : Als een voorrecht en een verantwoordelijk-
heid. We proberen de gedetineerden een ander 
levensperspectief voor ogen te houden. Als we 
merken dat er interesse wordt getoond, dan voelen 
we ons gezegend. 
 
Wat zijn de behoeften van de gedetineerden en hoe 
kan een aalmoezenier hen helpen? 
 

Ten eerste naar hen luisteren. Ze vragen lees-
materiaal en soms kleding. 

 
Hoe verlopen de diensten in de gevangenis? 
 

In Vorst eenmaal per week. We zijn over het algemeen met drie aalmoezeniers. We 
zingen en bidden. Er is een korte overdenking. Persoonlijk, probeer ik de vertaling voor 
een groep gevangenen te verzorgen. 
 
Hoe kijkt het personeel van de gevangenis naar de aalmoezeniers? 
 

Met een deel van het personeel hebben we een goede samenwerking. Maar spijtig 
genoeg begrijpen sommigen niet dat onze dienst voor de gedetineerden hen het leven 
kan vergemakkelijken. 
 
Jullie taak wordt in samenwerking met andere protestantse en evangelische 
aalmoezeniers uitgevoerd. Hoe gaat dat in zijn werk? 
 

Tijdens de dienst zijn wij met drie aalmoezeniers van verschillende geloofsovertuigingen. 
We hebben een goede samenwerking. Wat de bezoeken aan de gedetineerden betreft, 
werkt iedereen op een zelfstandige manier. 
 
Hoe kunnen onze lokale kerken jullie helpen in jullie taak van aalmoezenier? 
 

Bidden voor hen die van hun vrijheid beroofd zijn. Als sommigen boeken of CD’s met 
christelijke muziek willen geven (alleen originelen 
worden aanvaard), zijn die van harte welkom. Het is 
altijd mogelijk, voor hen die willen, om een gevangene 
te bezoeken. We zijn allemaal geroepen om voor onze 
naasten te werken. God zegent ieder kind dat helpt zijn 
verloren broeders terug thuis te laten komen.   

Interview door Christian Bultinck 
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Leven en Gezondheid 
 
Sinds enkele jaren zijn de 5 Dagenplannen  een beetje op de achtergrond geraakt. Spijtig 
genoeg betekent deze vermindering niet dat het aantal rokers terugloopt maar het is 
eerder een kwestie van organisatie en beschikbaarheid.  
 
Deze methode blijft echter nog steeds haar vruchten afwerpen zoals blijkt uit het 
getuigenis dat we onlangs van Elie Melis ontvingen: 
 
"In 1945 ben ik beginnen roken met een pakje sigaretten gekregen van een Canadese 
soldaat die ons bevrijd heeft in Gent. Men moest roken om ne "grote" te zijn. In 1972 
rookte ik 3 pakjes per dag. In 1972 waren jullie in Gent met het plan. Op 2 dagen heeft 
het gewerkt en nu 2016 werkt het  nog altijd. Dank je van ganser harte." 

Via Elie Melis 

 

ADRA zet zich in 
 
ADRA BELGIUM HEEFT NIEUW ADMINISTRATIEF DIRECTEUR 
 
Tot einde 2011, datum waarop hij zich heeft teruggetrokken, is Jean Geeroms de spil 
van ADRA-BE geweest.  Sinds 2011 had ADRA-BE dus geen nationale directeur meer. 
De bestuursleden hebben de navolging van de verschillende dossiers onder elkaar 
verdeeld. Ze hebben dat naar beste kunnen gedaan, maar met te weinig  tijd ter 
beschikking. De lopende projecten konden goed afgehandeld worden. Nieuwe projecten 
worden nu ondersteund. 
 

Gelukkig hebben we sinds de herfst van 2014 kunnen rekenen 
op de actieve en efficiënte steun van Emery MUDINGA, 
promovendus in Ontwikkeling aan de UCL, die één dag per 
week aan ons besteedde. Ik wil hem er hier hartelijk voor 
bedanken. 
 
De afwezigheid van een voltijdse directeur was echter een 
ware handicap voor de doeltreffendheid van de actie en met 
name voor het inzetten (mobiliseren) van de gaven en andere 
financieringen. Bovendien wensten we een nieuwe koers te 
geven aan ons bureau en, voor zover mogelijk, een efficiënte 
hulp aan ADRA LU te verschaffen. 

 
Jammer genoeg ontbraken de financiële middelen om deze investering te realiseren. 
Enkele maanden geleden is de droom werkelijkheid geworden: dankzij de steun van 
onze Federatie, onze Unie en onze Divisie hebben we  een oproep kunnen lanceren voor 
het stellen van een kandidatuur. 
 
Op het unanieme voorstel van de commissie, die de CV’s bestudeerd en de kandidaten 
geïnterviewd had, heeft de bestuursraad  Jonathan Lo Buglio aangenomen als admi-
nistratief directeur vanaf 1 september 2016. Wij heten hem hartelijk welkom in het 
ADRA-BE team.  Jonathan is 32 jaar. Hij heeft een opleiding van eco-adviseur. Hij is 
sterk betrokken  bij het kerkgebeuren in de Adventkerk, met name met betrekking tot 
de Jeugd. Hij heeft zich altijd tot doel gesteld bij een humanitaire organisatie te werken. 
Na enkele ervaringen ter plaatse  en een actieve medewerking bij ADRA-BE heeft hij, 
samen met zijn vrouw, kortgeleden een wereldreis beëindigd waar hij de gelegenheid 
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had mee te werken aan verschillende projecten van ADRA in Mongolië, in Kirgistan, in 
Ecuador en op Vanuatu. We zullen trouwens de gelegenheid krijgen verder kennis met 
hem te maken in een volgende Fede Info. 
 

In de veronderstelling dat onze Heer alle dingen leidt, zijn we 
er van overtuigd dat de taak van Jonathan, samen met de 
hulp van u allen, er toe zal bijdragen ADRA beter bekend te 
maken. En vooral zal toestaan zoveel mogelijk van onze 
menselijke broeders in nood te helpen. 

Jacques Rase 

 
LAAT ZE NIET KOUD WORDEN…..  
  
Na meer dan 25 jaar, zijn er projecten die we niet meer moeten voorstellen! Dat is het 
geval van de dag van de Sponsorloop van Antwerpen, die door een handjevol 
enthousiaste en volhardende mensen georganiseerd wordt. Wanneer echter de jaren en 
de gewoonte zich installeren, dreigt er het gevaar te denken dat het project zijn lancering 
voortzet en de aflossing automatisch verzekerd is. Maar niets is minder waar!  
   

Er moest dus voor deze 
26ste uitgave opnieuw ge-
motiveerd worden om de 
tafels, banken, tenten, 
pannen, koelkasten, ver-
sterking en microfoons te 
voorschijn te halen… en zo 
de voorbijgangers een 
aangename ruimte, een 
goede muzikale omlijsting, 
kinderanimatie en iets om 
te eten aan te bieden. Dit 
alles geritmeerd door de 

renners die bij elke loopbeurt wat meer euro’s binnenhaalden. Onder de renners waren 
natuurlijk de jongeren uit het Antwerpse en Hasselt, maar ook enkele Brusselaars die 
hun vrienden, en voornamelijk ADRA, waren komen ondersteunen.  
   
Want daar gaat het eigenlijk om. Buiten de inspanningen, is er vooral het verlangen de 
leefprojecten, van hen die niet door de omstandigheden gespaard zijn gebleven, te 
verbeteren. Ook dit jaar is Burundi als project gekozen, en welbepaald de aanleg van 
sanitair in een school.  
   
Dus… zelfs als de stemming tof was, zelfs als de loop aangenaam was, zelfs als de 
pannenkoeken warm waren en in de mond smolten, laten we niet koud worden... het 
verlangen om onze naaste te helpen. Tot volgend jaar!  

Valérie Ballieux 
 

La Marnière 
 
BEZOEK AAN DE ABDIJ VAN VILLERS-LA VILLE 
 
De activiteiten, die onze sociale werkster Colette Rase geregeld op poten zet voor de 
vrienden van « La Marnière », krijgen meer en meer succes. 
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Zondag 19 juni l.l. hebben 35 personen, leden en vrienden uit verschillende van onze 
kerken, deelgenomen aan het bezoek van de Abdij van Villers-la-Ville. Voor de meesten 
onder hen was het een ontdekking. Wij hadden ons de grootsheid en schoonheid van 
deze plek, zo dicht bij ons in de buurt, niet voorgesteld. 
 
De heel recent voltooide 
werken en de duidelijke 
uitleg van Colette, hebben 
ons goed geholpen maxi-
maal te profiteren van dit 
bezoek. Zo konden we ons 
een voorstelling maken van 
het leven en de uitstraling 
van de in de 12de eeuw 
gestichte gemeenschap, 
van de cisterciënzer monni-
ken. Het is onder andere, 
dankzij het nauwkeurig 
kopiëren en bewaren van 
de waardevolle manuscrip-
ten, dat wij vandaag de dag toegang kunnen hebben tot de bijbeltekst. 
 
In de middeleeuwse tuin met geneeskrachtige kruiden, de mooiste van België en weer 
samengesteld op basis van de geschriften van Hildegarde van Bingen, heeft Colette ons 
kunnen aantonen dat in een ver verleden, door observatie en intuïtie, een groot aantal 
heilzame natuurtherapieën werden ontwikkeld die vaak de weg baanden naar moderne 
geneesmiddelen. 
 

De kers op de taart... terwijl de hele maand juni 
overvloedig begoten is door hevige onweer, hebben wij 
kunnen genieten van een zonnige dag zonder één enkele 
regendruppel. 
 

Naast onze dank aan de organisatrice willen wij ook God dank voor al deze wondermooie 
geschenken. 

Roger Lenoir 
 
 

Speciale evenementen 
 

SAMEDI BIEN – 30 APRIL 
 
In het kader van het project "Samedi Bien", organiseren de jongeren van de kerk van 
Bruxelles-centre alle twee maanden een dag in het teken van gezelligheid en christelijke 
samenkomst. In eerste instantie willen we een dienst aanbieden die speciaal gericht is 
op de vragen en behoeften van onze jeugd, maar niet enkel dat! "Samedi bien" is ook 
een feest van de gemeente gesteund door de jeugd voor allen! 
 
Voor deze XVde editie hebben de organisatoren van de "Samedi Bien" de wens gehad de 
Kerk als middelpunt van de overdenking te plaatsen met het thema "The Church… 
Why ?".  Voor die gelegenheid hebben we de predikant Todd Stout van de Adventkerk 
van Manhattan in New-York ontvangen (VS). In een tijd waar onze kerken moeite 
hebben zich te vullen en waar sommigen onder ons zich wensen af te wenden, worden 
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er verschillende vragen gesteld. Met zijn geëngageerde toespraak, heeft Todd Stout ons 
aangesproken over de zin van de Kerk voor de christen, alsook voor de maatschappij. 
 
Meer dan 200 personen waren in de Sabbatmorgendienst aanwezig, een honderdtal in 
de namiddag en de dag is geëindigd met een moment van ontspanning in de bowling. 

David Lo Buglio 
 
 

DOPEN IN LUXEMBURG  
  

Op 9 juli hield de kerk van Mersch, zoals ieder jaar, zijn 
"Natuur Sabbat". Maar deze keer werd deze dag 
opgeluisterd met een doop. Deze werd door predikant 
Edouard Ajinca in het meer van Esch-sur-Sûre 
uitgevoerd. Tijdens deze ceremonie heeft Erik Saulkains 
zijn hart aan Jezus gegeven. 
 
Zo heeft Erik, enkele dagen voor zijn verjaardag, een 
nieuwe geestelijke geboorte beleefd aan de zijde van 
zijn ouders, talrijke leden van de Kerk van Mersch en 
ook van bezoekers van de gemeente van Esch en 
Bruxelles. Het was ook hartverwarmend te zien dat 
meerdere niet-adventisten deze dienst in volle natuur 
bijwoonden. 

 
De Heer gaf ons schitterend weer cadeau, zodat we ten volle van de pracht van zijn 
schepping konden genieten.  De kerk mocht de vreugde ervaren dit nieuw lid van de 
familie van God te ontvangen, temeer daar Erik de wens heeft geuit zich meer voor God 
te engageren.  
 
Enkele weken later, op 27 augustus, nam Erik afscheid van zijn gemeenschap om zich 
voor te bereiden om God en zijn Kerk te dienen. Moge God hem zegenen, evenals 
iedereen die zich met zijn ganse hart op een of andere manier voor Hem wil engageren. 
 
Op 10 september was Emmanuel Brimeyer aan 
de beurt om zijn leven aan Jezus te geven. 
"Geboren in de kerk", zoals dikwijls wordt 
gezegd. Deze uitdrukking kreeg wel letterlijk 
betekenis toen hij zijn engagement met zijn 
God concreet maakte in de doopvont van de 
kerk van Mersch. Als achterkleinzoon van 
Georges Steveny had zijn geestelijke groei 
kunnen onderdrukt worden door het gewicht 
van de familiale erfenis. Niets ervan was waar. 
Bij de bekering van een jongere van de kerk 
zie je het mirakel wanneer God aan het hart 
werkt, ook al is de verandering minder radicaal 
dan bij anderen.  
 
Net zoals bij Erik waren de kerk, familie, vrienden, niet-adventisten inbegrepen, talrijk 
opgekomen om deel te nemen aan dit nieuwe feest.  
 
De kerk van Mersch is blij om dit jaar twee nieuwe jonge leden in zijn rangen te tellen. 

Paul Junker en Edouard Ajinça  
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VAN DE ZWARTE GORDEL NAAR HET WITTE KLEED 
 
« Ik heb nog eens nagedacht over wat je me laatst zei. Iets in de zin van : "Stel niet uit 
tot morgen, wat je heden doen kunt !"  Zo heb ik maandagmorgen besloten het te doen. 
Ik ben op een punt aangekomen waar ik mijn beslissing niet langer wil uitstellen. Ik heb 
voldoende informatie ontvangen om de juiste beslissing te nemen. Ik wil gedoopt 
worden. » 
 
Deze boodschap is een dag later in onze mailbox beland, ongeveer zo’n twee maanden 
na onze eerste ontmoeting. We hadden Jean-Philippe Depoortere en Lili thuis bezocht in 
de buurt van Gent. Door een Roemeense familie, die in de buurt woonde waren we in 
contact gekomen met Lili, een jonge adventistische vrouw en getrouwd met een Belg, 
afkomstig van Mauritius. Zij wensten ons te ontmoeten om over het adventgeloof te 
spreken. 
 
Komend uit een atheïstische vorming, hoewel hij opgroeide in een roomskatholieke 
familie, had Jean nog nooit over adventisten horen spreken, voordat hij zijn toekomstige 
vrouw ontmoette. Zijn belangrijkste interesses draaiden om zijn rechtenstudies en het 
beoefenen van oosterse vechtsporten. Na meerdere jaren praktijk in karate, als sport-
man en als trainer, had hij de zeer begeerde zwarte band in de wacht weten te slepen. 
 

Op een dag sprak Lili heel open 
en onbevreesd tegen hem : "Als 
je me wilt begrijpen moet je zien 
in wat ik geloof." Dus heeft hij 
zich uiteindelijk verdiept in het 
geestelijk leven van Lili. Zo werd 
hij geconfronteerd met een 
andere levensstijl, door te be-
ginnen met  het boek De Grote 
Strijd te lezen, terwijl hij op 
YouTube op zoek ging naar ver-
schillende Adventistische spre-
kers. Het was voor hem een 
eye-opener. Het systeem van 

Adventwaarheden bracht hem op veel vragen, teneinde een globaal beeld van onze  
voorbije en toekomstige wereldsituatie te krijgen. Lili en Jean riepen onze hulp in en in 
januari hebben wij hem, in gezamelijk overleg, voorgesteld een methodische bijbelstudie 
te volgen met o.a. de 28 geloofspunten van de Adventkerk en zo hebben we zijn vragen 
beantwoord. 
 
Twee maanden later was zijn beslissing genomen. We hebben onze ontmoetingen en 
gesprekken voortgezet en op Sabbat maaltijden gedeeld. We hebben hem ook gevraagd 
deel te nemen aan de Global Youth Day. Er moesten anderzijds lastige etappes afgelegd 
worden zoals b.v. een eerste gebed, de Sabbat houden in plaats van naar een tornooi 
te gaan, God te vragen om een levensverandering en hem dan op een heel persoonlijke 
manier te zien antwoorden of nog te leren getuigen. 
 
Jean wilde graag gedoopt worden op zijn verjaardag om zo zijn nieuwe leven te 
symboliseren. Na een krachtig en openhartig getuigenis is Jean gedoopt, op de tweede 
Sabbat van juni, in tegenwoordigheid van de Roemeense kerk, zijn familie en vrienden 
en de internationale groep van de kerk van Gent. 
 
Begin juli zijn er nog zes andere mensen gedoopt in de Roemeense kerk van België. 

Christian Sălcianu en John Lascu  
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GEMEENTEFEESTJE IN CHARLEROI – 19 MAART 2016 
 
Een langverwachte dag….. 
 
Het was eerst voorzien voor december 2015. Met natuurlijk een toneelstukje over 
Christus Geboorte. En nog veel meer. Maar, na vele bedenkingen, hebben we voor half 
januari gekozen, want dan zou iedereen terug zijn van vakantie. En….toen viel er 
sneeuw, de enige van het winterseizoen. Het feestje werd verschoven naar 19 maart en 
het Kerstthema werd natuurlijk vervangen door die van de lente. We hebbben ons aan 
heel wat moeten aanpassen : het script van de toneelstukjes, de repetities die nooit 
compleet waren, de organisatie die vaak veranderde. 

 
Na zes maanden wachten is "D-Day" aangebroken met zijn verrassingen, improvisaties 
en een goed humeur (wat hebben we gelachen – voor, tijdens en na het bekijken van 
de video’s !). 
 
Na een gezamelijke maaltijd, overvloedig en gevarieerd (meerdere landen, dus meerdere 
traditionele keukens), hebben we de tafels aan de kant geschoven om plaats te maken 
voor de acteurs, zangers, muzikanten en anderen.  Op het menu stonden verhalen uit 
het Oude en Nieuwe Testament, grappige sketches, Psalmen en gedichten voorgedragen 
door onze jongeren, en gezongen en gespeelde muziekstukken. Gevreesde momenten 
maar bekroond met een succes die alleen onze Heer ons kan bieden. 
 
Een welgevulde dag die afgesloten werd met een film over ADRA en foto’s van een 
project dat we steunen – een huis in Burundi. De kleine tombola van het begin is snel 
veranderd in een verkoop ten bate van dit project. 
 
Dank voor uw gaven, voor de bestede tijd, de inspanningen van de deelnemers en het 
vrijwilligerswerk op alle fronten. Dank aan onze Heer die ons heeft geïnspireerd en onze 
harten heeft verwarmd. 

Mariana Stoyanova 
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FAMILIEKAMP – NAMEN – 13-16 MEI 2016 

 
Wat doen families wanneer ze elkaar voor een lang weekend terugzien?  Ze nemen de 
tijd om samen te leven, in alle eenvoud, in vrijheid vol blijdschap, om gezellige momen-
ten te delen, naar ook spelen en overdenkingen rond de Bijbel of vragen over opvoeding 
of gezinsleven.  Een weekend waarop elke familie over iets heel kostbaar beschikt: tijd. 
 
Ik heb het geluk gehad naar zo'n type weekend te gaan met mijn hele gezin.  Het werd 
georganiseerd door het Familiedepartement van de kerk van Namen.  Twee van mijn 
collega's namen er ook aan deel. Yves Pierre, predikant in Namen o.a. en Pascal Rodet, 
verantwoordelijke van het Departement Familie & Gezin bij de Frans-Belgische Unie.  Het 
was een "buiten gewoon" weekend, heel aangenaam en verfrissend. Bravo aan de ploeg 
die aan zo'n evenement heeft gedacht en het in goede banen heeft geleid. 

Philippe Leduc 

 
L’AGE D’OR NAAR DE COTE D’OPALE 
 
Op een prachtige zondag in mei, vertrekken we met de autobus naar de Côte d’Opale. 
We maken een eerste stop in Calais om daar « Les Six Bourgeois » te bewonderen, een 
meesterlijk groepsbeeldhouwwerk van Auguste Rodin. 
 

Vervolgens gaan we op weg 
naar de Cap Blanc-Nez voor 
een stimulerende natuur-
wandeling op deze prachtige 
locatie. Vanaf de punt van 
deze kaap, aanschouwen we 
de kliffen van Cap Gris-Nez 
en onderscheiden we zelfs 
die van de Albion. We ver-
volgen onze rondreis langs 
de Côte d’Opale via de Cap 
Gris-Nez richting Wimereux. 
En ik overhandig de pen nu 
aan Victor Hugo die voor u 
de wonderen van deze beto-

verende route bezingt. « De weg loopt door de mooiste landschappen van de wereld. 
De heuvels en valleien zwellen en dalen in prachtige golven. (...)  De hemel, de aarde, 
de zee, het oneindige, werkelijk, ik word iedere dag verblind door al die wonderen die 
God maakt met de kleuren blauw en groen ». We dalen weer af op aarde en komen in 
Wimereux aan, parel van de Côte d’Opale met een uitzonderlijk gebouwd patrimonium, 
overlevende uit de belle époquetijd.  
 
Omdat de zeelucht onze eetlust heeft opgewekt, gaan we met plezier op zoek naar het 
restaurant waar we van een goede en overvloedige maaltijd genieten.  Daarna vertrek-
ken sommigen voor een wandeling in de schitterende omliggende natuur, anderen 
slenteren langs de zeedijk en nog anderen blijven aan de kant van het water om te 
genieten van het fabelachtige schouwspel van de zee met zijn parelmoeren, opalen en 
zilveren schittering terwijl de stralen van de brandende en gulle zon hen strelen. 
 
In de vooravond trekken we weer huiswaarts naar Brussel, opgetogen over deze 
prachtige dag. 

Marie-Thérèse Vandermaeten  
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Neem nota van 
 

6 november Federatiebestuur 
Brussel, FD 
 

10-13 november AJ Congres 
Mechelen  
 
20 november Training Gastsprekers met Gabriel Monet 
Brussel, FD 
 
27 november Training en herbronningsdag voor Ouderlingen 
Brussel, FD 
 
3-4 december Vorming lofprijzing 
Woluwe en Brussel, FD 
 
8 januari 2017 Meestergids Club 
Brussel, FD 
 
15 januari Federatiebestuur 
Brussel, FD 
 
21 januari Gebedsavond – Departement Vrouwenpastoraat 
 
28 januari Bijbelraadselnamiddag 
Plaatselijk 
 
 
 

Lezershoekje 
 
Onlangs heeft Reinder Bruinsma, voormalig voorzitter van onze Federatie, een nieuw 
boek gepubliceerd, met als titel "GAAN of BLIJVEN? Een boek voor Adventisten 
aan de zijlijn". Dit boek is voornamelijk bestemd voor adventisten die zich zorgen 
maken over hun kerk en/of twijfelen aan hun geloof. Het bestaat eveneens in het Engels 
onder de titel "FACING DOUBT. A Book for Adventist Believers on the Margins". 

 

 
Te bestellen bij de Federatie (info@adventist.be) samen met een overschrijving van 
14,90/stuk op rekening : BE47 3100 1698 4180. 

Aa
nk

on
di

gi
ng

en
 


