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Niet met de voornaam, niet met een 
vriendelijke klap op de rug en zeker niet 
met de hoed op het hoofd. Als de 
predikant langs kwam dan werd hij keu-
rig aangesproken met: "Dag dominee." 
Tijden zijn veranderd. Henk Koning, 
toen de voorzitter van de Nederlandse 
Unie, ervoer dit op een jeugdrally in 
Rotterdam. Daar werd hij vanuit de 
menigte jongeren aangesproken met 
"Hey Henkie!". Niet dat we terug moe-
ten naar het veel formelere tijdperk, 
maar de wijziging waarmee we de predi-
kant aanspreken is ook kenmerkend 
voor de verandering van het ambt zelf.  
 
Predikant word je niet zomaar. Er gaat 
een tijd van bezinning, gebed, worste-
ling, studie en zelfs frustratie aan 
vooraf. Het gevecht dat Jakob levert 
met God als hij wordt geroepen stam-
vader van het volk Israël te worden, was 
voor mij persoonlijk kenmerkend voor 
mijn worsteling om de roeping tot 
predikant te aanvaarden. Je voelt je 
geroepen tot het ambt. Dat betekent dat 
het predikantsambt je leven wordt. Het 
is niet zoals een ander beroep dat je 
bent tussen 9 en 5. Het wordt deel van 
je bloedstroom. De grens tussen je 
persoon en je werk vervaagt. Dit is 
enorm veeleisend voor een persoon en 
belangrijk om te realiseren. Leden die 
vinden dat predikanten maar moeten 
opstappen als ze het niet eens zijn met 
iets in de kerk, realiseren zich niet wat 
ze eigenlijk zeggen of vragen.  
 
Het predikantsambt is veranderd in de 
afgelopen 30 jaar en de predikant staat 
onder een veel grotere druk. Bijvoor-
beeld het aantal gemeenteleden per 
predikant is de afgelopen 10 jaar met 
meer dan 40% gegroeid. In 2005 had 
een predikant gemiddeld 150 gemeen-
teleden, terwijl in 2015 hij er bijna 220 
had. Tevens heeft een predikant van-
daag gemiddeld 3 gemeenten, waar-
door hij vaak maar 1 keer per maand op 
Sabbat in zijn gemeente is. Daarnaast is 
het predikantschap fragmentarisch. 
Tijdens mijn studie op Newbold College 
merkte ik al van hoeveel gebieden een 

predikant kennis moest hebben. Van, 
uiteraard, de theologie tot de kerk en 
algemene geschiedenis. Van psycho-
logie tot management en van jeugdwerk 
tot stervensbegeleiding. Grieks en 
Hebreeuws en als het even kon Duits en 
Latijn. Vakgebieden die eigenlijk een 
studie op zichzelf vormden.  
 
Naast het veranderen van het predi-
kantsambt, is de gemeente ook niet 
onveranderd gebleven. Grote massa-
dopen na een serie evangelisatie 
lezingen vinden al jaren niet meer plaats 
in het westen van Europa. Zelfs toen ik 
nog maar 16 jaar was, was dit al het 
geval. Mijn predikant had een serie 
lezingen minutieus voorbereid over de 
ware Sabbat. Er werden honderden 
folders in de brievenbussen gestopt van 
de zeer Gereformeerde stad Kampen. 
Posters werden opgehangen, flyers 
uitgedeeld en leden in die stad nodigden 
hun kennissen uit. De eerste avond zat 
het zaaltje vol met 25 mensen, waarvan 
20 Adventisten. De tweede avond was 
het aantal niet-Adventisten al geslonken 
tot een tweetal. Het was me toen al 
duidelijk dat het over een andere boeg 
gegooid moest worden, maar welke?  
 
Je lokale predikant trekt vaak geen volle 
zalen, al heeft hij een prachtige en 
inspirerende boodschap. Al kan hij de 
sterren van de hemel preken. Veel van 
het succes van een predikant is ook niet 
meer afhankelijk van zijn kunnen of zijn 
theologische opleiding maar van zijn 
persoonlijkheid. Toen ik als proponent 
predikant in Rotterdam stond, klaagde 
mijn mentor erover dat leden het woord 
van een theologisch ongeschoolde 
internetpredikant verkozen boven zijn 
woord, alhoewel hij wel 5 jaar theologie 
had gestudeerd. Het is dan ook geen 
wonder dat het aantal gevallen van een 
burn-out onder predikanten hoog is. Al 
in 1994 dreigde burn-out bij 65% van 
de predikanten in Noord Amerika1. 
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In een stuk geschreven door ver-
schillende predikanten in samenspraak 
met het Dagelijks Bestuur en het 
Federatiebestuur wordt deze proble-
matiek dan ook geïdentificeerd als één 
van de vijf uitdagingen waar onze 
Federatie voor staat. 
 
Hoewel we als kerk geloven in het 
priesterschap van alle gelovigen (1 
Petrus 2: 5-9), is de werkelijkheid voor 
gemeenteleden ook weerbarstiger. Niet 
alleen de kerk maar ook verenigingen 
hebben moeite om vrijwilligers te 
vinden. De sociale druk op dertigers en 
veertigers om carrière te maken en hun 
dromen qua werk en gezin realiteit te 
laten worden, zorgen ervoor dat juist 
deze groep geen tijd meer heeft voor 
kerk of vereniging. Daardoor blijft veel 
vrijwilligerswerk liggen bij de oudere 
generatie, die het dan ook al vele jaren 
doet. Gecombineerd met de boven-
staande ontwikkelingen bij de predi-
kanten levert dit bij zowel gemeen-
teleden als bij predikanten een ver-
hoogde "werkdruk" op. Ouderlingen 
worden meer en meer gevraagd om 
taken, die traditioneel bij de predikant 
lagen, over te nemen. Dit veelal zonder 
de nodige opleidingen of trainingen2. 
Daarbovenop heeft de huidige generatie 
een veel lager commitment naar één 
gemeente, maar wordt er veel meer 
geshopt en gereisd naar andere 
gemeenten. Incidenteel en projectmatig 
willen ze zich nog wel inzetten, maar de 
kerk structureel via een ambt 
ondersteunen is wel wat anders. 
 
Er zijn dan ook geen makkelijke of sim-
pele oplossingen voor deze uitdaging, 

maar het helpt al als we als 
gemeenteleden ons bewust zijn van de 
problematiek. Verwachtingen ten op-
zichte van de predikant dienen dan ook 
bijgesteld te worden. Hij kan niet meer 
alle leden bezoeken. Hij zal minder 
aanwezig zijn in uw gemeente. En hem 
belasten met grote evangelisatiecampa-
gnes heeft ook geen zin. Er zullen meer 
taken, die vroeger op de schouders van 
uw predikant rustten, op meerdere 
schouders gedragen moeten worden.  
 
U zult vaker met uw predikant rond de 
tafel zitten om heldere afspraken en 
verwachtingen van elkaar te bespreken 
en vast te leggen. We zullen voor predi-
kanten meer tijd vrij moeten maken om 
alternatieve en creatieve manieren te 
vinden om het evangelie in deze tijd te 
verkondigen. Misschien moeten we ons 
minder concentreren op de omvang van 
de gemeente, maar meer op de warmte 
van de gemeente. Het evangelie straalt 
per slot van rekening een warmte en 
openheid uit. 
 
Net zoals u uw predikant nodig heeft, zo 
heeft uw predikant u nodig. Hij kan het 
niet alleen aan en heeft uw steun nodig. 
Geef hem die steun door hem een keer 
een compliment te geven, niet meteen 
een probleem voor z’n voeten neer te 
leggen en hem niet te grillen over 
waarom hij niet op de laatste 
gebedsavond was. Het lost niet alles op, 
maar het kan net weer dat beetje 
energie geven om samen een kerk te 
zijn waar je je thuis voelt.    

Jeroen Tuinstra

 
 

1. https://www.ministrymagazine.org/archive/1996/06/stop-the-burnout-enjoy-the-ministry 

2. http://www.adventist.be/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/mem_VijfUitdagingen_2015.pdf 
 
 

 
 

NEDERLANDSTALIG CONGRES 
 
Op Sabbat 8 oktober werd in Hasselt het Geestelijk Congres voor alle Nederlandstalige 
Adventisten georganiseerd. Vanuit het hele land reisden Adventisten af naar het 
Cultuurcentrum in Hasselt. De Adventgemeente Hasselt verwelkomde iedereen, waarna 
de kinderen en jongeren een eigen programma hadden gedurende de dag en de 

https://www.ministrymagazine.org/archive/1996/06/stop-the-burnout-enjoy-the-ministry
http://www.adventist.be/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/mem_VijfUitdagingen_2015.pdf
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volwassenen er plaats konden nemen in de theaterzaal. Na een welkom van de voor-
zitter, Jeroen Tuinstra, werd het thema "Samen Kerk, Samen Sterk" verder uitgediept in 
een gevarieerd programma van sketches, mime, zang, Bijbelteksten en voordrachten. 
Het geheel duurde anderhalf uur en benadrukte dat samen kerk zijn niet makkelijk is. 
Door middel van Bijbelteksten werd het publiek getoond dat samen kerk zijn niet 
betekent dat je allemaal hetzelfde moet zijn. 
 
De ochtend werd afgesloten door de gastspreker John 
Sanches. Als klinisch psycholoog helpt Sanches mensen die 
in aanraking zijn gekomen met justitie in Engeland. Daarvoor 
heeft hij gewerkt als consulent voor gezinspastoraat bij de 
Trans-Europese Divisie en als jeugdsecretaris bij de Neder-
landse Unie. In zijn overdenking ging hij dieper in op de 
theologische betekenis van samen kerk zijn. Ook daar gaf hij 
aan dat de Bijbel juist diversiteit benadrukt en niet éénvor-
migheid. Ook gaf hij aan dat de Bijbel juist gelijkheid 
aangeeft. Samen kerk zijn in Christus kan niet zijn dat je nog 
steeds discrimineert, of nog steeds bepaalde groepen achter-
stelt. 
 
Het namiddagprogramma stond voornamelijk in het teken 
van hoe we praktisch vorm kunnen geven aan het samen kerk zijn. Onder begeleiding 
van Jeroen Tuinstra werd de zaal meegenomen op een reis door allerlei activiteiten die 
we samen als kerk doen. Door middel van live interviews, video’s en presentaties 
kwamen onder andere achtereenvolgens de oudste Vlaamse adventisten, de nieuwe 
ADRA-directeur, Jonathan Lo Buglio, studenten aan Collonges, en het jeugddepartement 
langs.  Het was duidelijk dat de kerk in België niet stil zit en dat de kerk inderdaad samen 
sterker staat. 
 

 
 
Gedurende de hele dag bracht Guido Delameillieure zijn creatieve interpretatie van 
Samen Kerk, Samen Sterk. Door middel van tekeningen, die live getekend en gepro-
jecteerd werden op een apart scherm, konden mensen verder reflecteren op het 
onderwerp. 
 
Vanaf de ochtend hadden de kinderen tot 10 jaar hun eigen programma, dat onder de 
kundige leiding stond van Linda Voerman-Wooning en haar team. De jongeren vanaf 11 
jaar, onder leiding van Philippe Leduc, de jeugdverantwoordelijke van de Federatie, 
spendeerden bijna de hele dag in de buitenlucht doordat ze op verschillende manieren 
door de stad Hasselt moesten navigeren.  
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Na afloop van het congres heeft de organisatie veel positieve reacties gekregen. Ook 
mensen die al jaren niet meer naar congressen kwamen, waren blij verrast met de 
creatieve  en bijzonder inspirerende inhoud. 
 
De Federatie had besloten dit jaar drie gescheiden geestelijke congressen te 
organiseren. In het voorjaar werd een international geestelijk congres georganiseerd 
voor de niet-Nederlands- en niet-Franstaligen. Gezien de kosten (24.000 €) zal dit 
waarschijnlijk maar eenmalig zijn. De gescheiden congressen werden georganiseerd op 
velerlei verzoek om zo eens een congres te hebben waar geen vertaling noodzakelijk 
zou zijn. 

Jeroen Tuinstra 
 
 

FRANSTALIG CONGRES 
 
Na een Internationaal Congres in maart en een Nederlandstalig Congres begin oktober, 
was het nu de beurt aan de Franstaligen om samen te komen voor een congres – en 
bezinningsdag samen met broeders en zusters. Het Congrespaleis aan de oever van de 
Maas in Luik, heeft zo’n 400 leden ontvangen die uit alle hoeken van Wallonië en 
Luxemburg gekomen waren. 
 
Alhoewel 22 oktober voor de meesten een dag is als alle 
andere, roept hij daarentegen in de Adventtraditie een 
herinnering op aan een heel speciale dag. Op 22 oktober 
1844 vond namelijk plaats wat men later "De grote 
teleurstelling" noemde. Die dag was door sommige van onze 
pioniers uitgeroepen tot DE dag van Jezus’ wederkomst. 
Door deze gebeurtenis ontstonden verschillende bewe-
gingen waaronder de Kerk der Zevendedags Adventisten. 
Wat blijft er, ruim 170 jaar later, nog over van deze erfenis? 
Wacht de Adventkerk nog steeds op de terugkomst van 
Jezus? Komt deze spoedig nabij? En wat betekent zij voor 
onze tijdgenoten? Naar aanleiding van deze vragen was het 
dus vanzelfsprekend het thema "Jezus komt terug. En wat 
dan?" te kiezen voor deze congresdag van 22 oktober 2016. 
 
Om de toehoorders in hun overdenkingen te leiden, had het organisatieteam de 
conferencier en oud-leraar aan de Faculteit Theologie van Collonges, Karl Johnson, uitge-
nodigd. In al zijn verschillende bijdragen heeft hij zijn publiek door een overtuigende en 
boeiende stijl weten te bezielen. Door Matteüs 24 en 25 aan te halen heeft hij eraan 
herinnerd dat, ondanks de vele ‘Tekenen des Tijds’ aan het begin van de christelijke 
jaartelling, alsook in onze tijd, het belangrijk is om actief te blijven naar de armen, de 
gevangenen toe… door onze talenten te ontwikkelen en als christenen te leven tot het 
einde toe. Hij heeft zijn toehoorders ook aangesproken door de profetieën over de 
eindtijd te benadrukken en door iedereen uit te nodigen na te denken over zijn 
christelijke en adventistische identiteit. 
 
Na de lunchpauze, die tevens een moment van gezellig samenzijn en weerzien was, 
stonden er meerdere workshops op het programma. De vergadering heeft zich dan 
opgesplitst voor een meditatief parcours, een workshop zang en een ‘café-debat’. Onze 
gastspreker, Karl Johnson, heeft ook een workshop geleid over het thema "Het besef 
van de eindtijd". Voor hen die liever niet bleven zitten, waren er talrijke stands opgesteld, 
met materiaal en activiteiten uit respectievelijke terreinen. Het Archief van Collonges 
was zo vriendelijk voor deze gelegenheid enkele interessante documenten uit te lenen 
over de periode van 1844. 
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Parallel aan het programma voor volwassenen, werd er 's morgens een nevendienst voor 
de kinderen verzorgd door bekwame en gemotiveerde teams o.l.v. Elizabeth Liénard-
Gonzalez, de verantwoordelijke van het Kinderpastoraat. In de namiddag hebben de 
jongeren samen met Philippe Leduc, de verantwoordelijke van de pijler Jeugd en Gezin, 
de stad Luik kunnen ontdekken. 
 
De namiddag is geëindigd 
met een gezamenlijk pro-
gramma. Zo werd de nieuwe 
website van de Federatie 
officieel online geplaatst 
door de voorzitter, Jeroen 
Tuinstra. Philippe Leduc en 
de jongeren hebben een kort 
overzicht van de voorbije en 
komende activiteiten van het 
Jeugddepartement gegeven 
alvorens plaats te maken 
voor Karl Johnson voor het 
slotwoord. 
 
Onder de vele personen die aan de organisatie van dit congres meegewerkt hebben, 
mogen we zeker de inzet van de lofzanggroep niet vergeten te vermelden, die, dankzij 
zijn kwalitatieve tussenkomsten, het cement van deze dag is geweest en het de 
vergadering mogelijk heeft gemaakt haar stem te verheffen tot glorie van onze Heer. 
 
De volgende keer zullen de 3-talige congressen, die over dit jaar 2016 gespreid waren, 
plaats ruimen voor één gemeenschappelijk Federaal congres in het Groot Hertogdom 
van Luxemburg. En in afwachting daarvan spreken we nu al af in mei 2017! Tenzij 
Christus intussen is teruggekomen, hetgeen we alleen maar kunnen hopen !  Maranatha! 

Valérie Ballieux  

 
 

 
 

PERSONEEL VAN ONZE FEDERATIE VOLGT EEN TRAINING IN 

TIME- EN PROJECT MANAGEMENT 
 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het voor kerkelijke werkers geen sinecure is 
om evenwichtig en efficiënt om te gaan met de indeling van hun tijd en het stellen van 
de juiste prioriteiten. Het predikantswerk staat zelf bekend als één van de meest 
kwetsbare beroepen om overwerkt te geraken, een zgn. "burn-out" of juist uitgeblust 
omdat je geen uitdagingen meer ziet, een zgn. "bore-out".  Het karakter van het kerkelijk 
werk, is behoorlijk aan het evolueren.  
 
Daarom heeft de Federatie een consultant met expertise op het terrein van Time- en 
Project Management gevraagd om een 3-daagse training te organiseren. De heer Eric 
Hermans uit Dendermonde, geeft doorgaans dit soort trainingen aan ondernemers o.a. 
in samenwerking met Unizo. Uiteraard is het werk van een ondernemer niet hetzelfde 
als dat van predikant of kerkelijk werker, maar toch zijn er een aantal treffende 
overeenkomsten. Er wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht om te kunnen 
omgaan met het gebruik van de werktijd. Er wordt deskundigheid verwacht in het 
kunnen maken van juiste keuzen voor het stellen van prioriteiten en het op stapel zetten 
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van projecten. Naast een groot stuk zelfstandigheid wordt er ook verwacht om in team 
te kunnen werken.  
 
Wie dacht dat Eric Hermans ons 
slechts een reeks handige tools zou 
geven hoe je efficiënter om kan gaan 
met je werktijd en het stellen van je 
werkprioriteiten, kwam voor een 
verrassing te staan. Deze zaken 
kwamen wel aan bod, maar in een 
veel breder kader. In zijn aanpak 
vertrekt hij vanuit het andere eind 
van het spectrum. Wat zijn de zaken 
die in jou leven van belang zijn? Hoe 
wil je dit realiseren in je leven? Dit bleek een behoorlijk intensieve oefening, waar 
antwoorden op deze vragen niet zomaar voor de hand lagen. Hoe je omgaat met je 
werktijd en je werkprioriteiten heeft alles te maken met je eigen levenskeuzen, je 
gezondheid, je relaties. Pas als daarin voor jezelf helderheid ontstaat, kan je toewerken 
naar een heel aantal tools die bijdragen tot het bereiken van je doelstellingen.  
 
Tussen de trainingsdagen is iedere keer een ruime periode om de geleerde zaken te 
integreren in de praktijk van je persoonlijk leven en dus ook je persoonlijk omgaan met 
je werk. Bijzonder om te merken hoe concreet sommigen hiermee reeds aan de slag zijn 
gegaan! Niet alles is even bruikbaar voor iedereen, maar het was mooi om te merken 
dat al na de eerste trainingsdag collega’s concreet profijt halen uit deze opleiding.  

Christian Bultinck 

 

VORMING VOOR STAGEDIRECTEURS 
 
Van 15 tot 18 januari 2017 heeft de Frans-Belgische Unie, in samenwerking met de 
Adventistische Faculteit van Theologie van Collonges-sous-Salève, een vorming georga-
niseerd bestemd voor de stagedirecteurs, teneinde een gemeenschappelijk en geactua-
liseerd programma op te stellen. 35 deelnemers, waaronder ervaren predikanten, 
bestuurders en docenten, hebben van heel mooie momenten van uitwisseling en geeste-
lijke gemeenschap kunnen genieten gedurende deze vorming. Deze werd overigens met 
een Heilig Avondmaal afgesloten.  

Verschillende onderwerpen kwamen aan bod: het handboek voor stagedirecteurs, de 
vereiste vakkundigheid, de roeping, de kwetsbaarheid zowel van de stagiair als van de 
stagebegeleider, de evaluatie van de stagiair, enz.  
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5 predikanten van onze Federatie hebben aan deze vorming deelgenomen. Hun positieve 
indrukken getuigen van het nut van en de waardering voor deze vorming. 

 Ion Lascu 
 

 

EINDEJAARSVERGADERING FRANS-BELGISCHE UNIE 
 
Van 13 tot 15 november werd de eindejaarsvergadering van de Frans-Belgische Unie 
gehouden in Parijs, Frankrijk. De 4 afgevaardigden van onze Federatie, Jackie Mubedi, 
Christian Bultinck, Christian Sabot en Jeroen Tuinstra spendeerden 3 dagen om het jaar 
2016 zowel financieel als administratief af te sluiten. Tevens werden de budgetten voor 
2017 van de drie Federaties van de Unie bestudeerd en goedgekeurd. De eerste dag 
werd er vergaderd in de kantoren van de Noord-Franse Federatie en laatste twee dagen 
op het kantoor van de Franse Protestantse Federatie (FPF). 
 
Tijdens de Administratieve Vergadering werden er presentaties gegeven door de 
verschillende departementen van de Unie. Er werd teruggekeken op de activiteiten van 
de Jeugd, IEBC, Pastorale Zorg, Gezondheid, etc. Tevens werd er besloten om een salaris 
vrij te maken om Hope Channel France op te zetten. Dit is reeds meerdere malen 
besproken tijdens verschillende Uniebestuursvergaderingen. Door middel van dit 
medium, dat voornamelijk op het internet zal plaats vinden, hoopt de Unie voor de 
Franstaligen middelen aan te reiken voor evangelisatie op het internet. 
 
Eén van de belangrijkste aspecten van de eindejaarsvergadering is het financiële jaar 
afsluiten en het budget voor het komende jaar afstemmen. Hoewel 2016 nog niet voorbij 
is wordt zoveel mogelijk een projectie gemaakt van de inkomsten en uitgaven van de 
laatste maanden. Zo is er een voorlopige teruggang te zien in het aantal tienden van 2% 
in onze Federatie. Hoewel dit de Federatie voor de nodige uitdagingen plaatst is het toch 
mogelijk geweest om het budget rond te krijgen. In de afgelopen jaren is er ook flink 
geput uit de reserves, voornamelijk door het aanstellen van nieuwe predikanten. De 
reserves waren dan ook specifiek aangelegd om een eventuele teruggang in tienden te 
kunnen dekken. Er is tevens besloten om de salarissen van de predikanten met 1% te 
verhogen, ondanks dat het inflatiecijfer voor België bijna 2% is. Tevens mag opgemerkt 
worden dat in 2016 er geen salarisverhoging heeft plaats gevonden. In de afgelopen 
twee jaar zijn de huurbijdragen voor predikanten wel verhoogd, dit om te werken naar 
een grotere onderlinge gelijkheid van de huurbijdragen.  
 
Er is geen duidelijke verklaring voor de verlaging in tienden. Over het algemeen voelt de 
kerk gemiddeld pas na 3 jaar de gevolgen van een eventuele economische crisis.  
 

In de grafiek is te zien 
hoe de Federatie de 
tienden en gaven 
uitgeeft. Van elke euro 
die gedoneerd wordt 
via tienden of gaven 
wordt 22 cent doorge-
geven aan hogere in-
stanties zoals de Unie, 
de Divisie en onze Uni-
versiteit in Collonges-
sous-Salève. 60 cent 
wordt uitgegeven aan 

personeelskosten, 
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zoals de salarissen, diverse verzekeringen, reiskosten en diverse onkostenvergoedingen. 
Verder wordt 5 cent aan departementskosten uitgegeven, dat zijn trainingsdagen, 
congressen, ESDA en kampen. 5 cent wordt er gespendeerd aan administratiekosten, 
het Federatiekantoor, commissievergaderingen, vertalingen en ICT. De laatste 8 cent die 
wordt uitgegeven zijn betalingen volgens de oude regeling voor de gepensioneerden. 
Huidige en nieuwe predikanten worden allemaal ondergebracht in een aparte pensioen-
verzekering. 
 
Uitgaven aan gebouwen en het aankopen van nieuwe gebouwen mogen niet 
gefinancierd worden uit de tienden. De aankoop en het opknappen van kerkgebouwen 
wordt gefinancierd uit de opbrengsten van de huur, bijdragen aan het bouwfonds, de 
verkoop van onroerend goed en eventuele legaten en erfenissen. 
 
De penningmeester en het Federatiebestuur zijn zeer dankbaar voor de getrouwheid van 
de leden met hun bijdragen van de tienden. Zelfs in economische moeilijke tijden zijn 
de leden zeer offervaardig. De kerk in België en Luxemburg zou niet kunnen bestaan 
zonder de bijdragen en de vrijgevigheid van haar leden. 

Jeroen Tuinstra 
 

  

 

STEMMINGEN VAN HET FEDERATIEBESTUUR 
 
 Rudy Van Moere zal zich voortaan bezighouden met het Departement 

Pastorale Zorg. Het Federatiebestuur en haar administratoren danken Rudy voor 
zijn engagement, maar ook Hubert Jeurissen om gedurende vele jaren deze delicate 
taak te hebben verzekerd. 

 
 Naar aanleiding van een meningsverschil over de gemaakte deontologische 

afspraken binnen het Federatiebestuur heeft het Federatiebestuur akte genomen 
van de ontslagbrief van Vincent Dehelt. Het bestuur zal de positie vacant laten 
tot de Algemene Vergadering van 18 juni, alwaar zij een voorstel voor vervanging 
zal doen. 

 
 Het Federatiebestuur heeft het verzoek ingewilligd van Elizabeth Gonzalez-

Liénard om enkel nog verantwoordelijk te zijn voor het kinderpastoraat aan de 
Franstalige kant. Hoewel zij de afgelopen jaren getracht heeft zo goed mogelijk 

de Nederlandstalige kant te bedienen, merkt zij 
dat het haar, gezien haar taalkennis en een 
gebrek aan medewerkers, niet lukt. Het Fede-
ratiebestuur gaat op zoek naar een vervanging 
voor de Nederlandstalige kant.    

 
 Het Federatiebestuur stemde ook voor de volgende speciale collectes in 2017:  
 
21/01/17  Godsdienstvrijheid NL / Liberté religieuse - FR   

18/02/17  Wereld- en lokale omroep (AWR en Unie) + Advent NL  
Radio mondiale (AWR) et radios locales (Union) + Revue Adventiste FR  

25/03/17  Adventjeugd + vrijwilligers (Unie en Divisie) – NL  
Service volontaire (Union et Div.) - FR  

13/05/17  Rampen en hongersnood (ADRA-BE) + Adventhulp (BLF) – NL 
Catastrophes et famines (ADRA-BE) + Secours adventiste (BLF) – FR   

WE HERINNEREN ERAAN DAT ELK GEMEENTELID VAN 

ONZE FEDERATIE DE BESLUITEN KAN RAADPLEGEN OP 

DE KANTOREN VAN DE ERNEST ALLARDSTRAAT. 
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9/09/17  Wereldzending + Global Mission (Generale Conferentie) – NL  
Mission mondiale / Mission Globale (Conférence Générale) – FR  

14/10/17 ESDA (BLF) en het Vlaams  Bijbelgenootschap – NL  
IEBC 75% (FBL) et la Société biblique francophone de Belgique 25% - FR 

11/11/17   Gebedswekengaven (wereldkerk en landelijk project BLF) – NL 
Renoncement (mission mondiale et projet local FBL) – FR 

      
 

AANGEPASTE GEDRAGSCODE ERKENDE PREDIKERS 
 
Al sinds enige jaren kent de Federatie een gedragscode voor erkende gastsprekers. 
Iedereen die op de officiële lijst van gastsprekers staat wordt verwacht deze te 
ondertekenen. De gedragscode is bedoeld om de uitnodigende gemeenten te verzekeren 
dat de spreker een positieve bijdrage levert aan het gemeenteleven. Erkende 
gastsprekers zijn mensen die op geheel vrijwillige basis hun gaven van het preken 
aanbieden aan andere gemeenten dan hun eigen. Het gaat hier dus niet om predikanten 
in actieve dienst.  
 
Hoewel de gedragscode de gemeente en de erkende gastspreker moet helpen en 
beschermen pikte de Federatie al sinds enige tijd signalen op dat het als te beperkend 
werd ervaren. In een uitgebreid overleg heeft het Federatiebestuur zich nogmaals over 
de gedragscode gebogen en enkele punten in een meer positieve vorm geschreven. Zo 
wordt er niet meer aangegeven niet te kunnen preken "over onderwerpen die aanleiding 
kunnen geven tot polemiek of enig vorm van aanstoot", maar wordt er nu gesproken 
om het onderwerp van de preek "op een constructieve, positieve en respectvolle manier 
voor mijn toehoorders" aan te bieden.  
 

De nieuwe gedragscode wordt aan de nieuwe gastsprekers 
aangeboden die door hun gemeente aanbevolen worden en na 
goedkeuring van het Federatiebestuur. Dit vindt plaats elke 2 
jaar, op aanbeveling van het lokale gemeentebestuur en na 

afstemming van het Federatiebestuur. Erkende gastsprekers komen met naam en 
toenaam op het preekrooster te staan en krijgen hun reiskosten vergoed door de 
Federatie. 

Jeroen Tuinstra 
 
 

 
 

VORMING VOOR GASTSPREKERS 
 
"Maar wie een beroep doet op mij, zal worden gered." (Joël 3:5 GNB). Beroep doen op 
de naam van God, is erkennen dat Jezus de Heer is. Beroep doen op de naam van de 

Heer is geloven met heel zijn hart dat God Christus heeft doen 
ontwaken (opstaan) uit de doden. Beroep doen op de naam van de 
Heer is slechts mogelijk door het geloof in Hem. Tenslotte, is 
beroep doen op de naam van de Heer alleen maar mogelijk indien 
iemand tot ons spreekt en ons de weg toont die naar Hem leidt, zoals 
deze wordt aangegeven in de Heilige Schrift, de Bijbel. 
 
Gabriel Monet, docent Praktische Theologie aan de Adventistische 
Campus van Salève, werd uitgenodigd tijdens de laatste vorming. 30 
personen kwamen voor de 4de keer samen, juist om verder te leren 
hoe het Evangelie, Christus, te prediken. We danken Gabriel 

   
   

   
   

 

45 

VOOR DE VOLLEDIGE TEKST KUNT U 

KIJKEN OP WWW.ADVENTIST.BE 

ONDER 'DOWNLOADS'. 
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Monet dat hij beschikbaar was, en dat hij zijn ervaring met ons heeft willen delen, niet 
alleen op het vlak van onderwijs, maar ook als predikant. Dank ook aan de mensen die 
de verplaatsing hebben gemaakt en die zich voorbereiden om beter de boodschap van 
de Bijbel te brengen in hun gemeenten, om ons goed nieuws te brengen, om ons Het 
Goede Nieuws te brengen! Het zijn boodschappers van vrede. 
 

"Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die 
goede boodschap brengt, die heil verkondigt …" (Jesaja 52: 7- NBG) Aan allen die zich 
voorbereiden om te prediken, zeggen wij: bedankt voor jullie lieflijke voeten! 

 Carlos Rivero 

 
VORMINGSDAG OUDERLINGEN 
 
Op zondag 27 november was er te Brussel een vormingsdag georganiseerd door het 
departement "Vorming & Missie" specifiek voor ouderlingen van onze Federatie. Jammer 
genoeg was er slechts een beperkte opkomst, wat ik ten zeerste betreur. Inderdaad het 
ambt van ouderling heeft zowel een "inspirerende" als "transpirerende" kant ! Hiermee 
bedoel ik dat er momenten van vreugde zijn, doch ook minder aangename ogenblikken…  
In de praktijk blijken niet altijd pasklare antwoorden te kunnen gegeven worden aan de 
problemen die zich stellen in een lokale gemeente. 
 
In de voormiddag onderhield br. Jeroen Tuinstra ons over het ontstaan en de evolutie 
van Het kerkelijk handboek.  In 1882 besloot de vergadering van de Generale 
Conferentie tot het laten opstellen van "richtlijnen voor kerkbeambten"  en deze te 
publiceren in de "Review and Herald" of in de vorm van een brochure (Review, 28 dec 
1882).  In 1883, toen in de vergadering van de Generale Conferentie het voorstel werd 
gedaan deze artikels permanente vorm te geven en in een handboek voor de gemeente 
samen te vatten, werd het voorstel afgewezen. Na enige tijd werden deze toch 
gepubliceerd.  
 
Het "handboek" wordt – met tussenpauzes van enkele jaren – bijgesteld en vertaald. 
Mede door de complexiteit van onze huidige maatschappij dienen wij met uiterste 
omzichtigheid en wijsheid om te gaan om de voorgestelde "gedragsregels" toe te passen. 
Daarenboven zijn er - in onze diverse continenten (dus ook in onze Divisies!) - enorme 
verschillen mbt cultuur, gebruiken, leefgewoonten, tradities, enz.  Kan bijvoorbeeld een 
(zelfde) "geval van kerkelijke tucht" in ons land op dezelfde wijze behandeld worden als 
in Afrika, Zuid-Amerika ? 
 
Aan de hand van een concreet (fictief) voorbeeld werd ons, ouderlingen, duidelijk dat 
het kerkelijk handboek niet altijd een pasklaar antwoord aanreikt én er meerdere visies 
zijn over hetzelfde "geval". Met liefde en mededogen dient gehandeld te worden met de 
bedoeling de betrokkene de vreugde van het evangelie niet te onthouden.   
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In de namiddag was het de beurt aan predikant Paolo Benini, die verantwoordelijk is 
voor het departement "Persoonlijk Pastoraat, Sabbatschool en Continue Vorming" van 
onze Divisie. Je kunt de eigenschappen van een goede ouderling als volgt samenvatten: 
 
 een sterk gebedsleven: dus een goede relatie met onze Hemelse Vader; 
 een warme empathie voor alle "broers en zussen" van de gemeente. Daarenboven 

een extra fijngevoeligheid, zeker voor de onuitgesproken "noden" van elk individu; 
 Actieve aandacht (dus ook inzet!) voor die mensen die geruime tijd de 

bijeenkomsten niet meer bijwonen.    
 
De besproken onderwerpen tijdens deze dag (zowel in de voor- als namiddag) gaven mij 
– eens te meer –  het gevoel dat niet alles kan vastgelegd worden in een wereldwijde 
eenvormige gedragscode, in regels, artikels… maar dat wij ons leven lang nog veel 
kunnen leren hoe Jezus omging met "zijn naaste". Is elke zoon of dochter van onze 
Hemelse Vader geen uniek schepsel? 

Serge De Muynck 
 
 

WEEKEND LOFPRIJZING 
 
Voor het tweede jaar op rij hebben de pijlers Jeugd en Vorming zich verenigd samen 
met de vzw Comm'1 Accord  om een weekend over lofprijzing aan te bieden. De gast-

sprekers, Laurent en Elza Alfred, 
uit Parijs, hebben hun ervaringen 
met de Kerk van Hoop (E2E) en 
met het Orkest "Opale" gedeeld.  
 
Naast hen hebben andere spre-
kers de workshops "instrument-
en", "zang" en "dirigeren van 
lofzang" geleid. Er waren een 
dertigtal deelnemers.  
 
Op zaterdagavond brachten zij 

een gezamenlijk concert in een feestelijke sfeer en uit erkentelijkheid aan God, die aan 
eenieder talrijke talenten schenkt. Er wordt gedacht aan een volgend weekend voor 
begin 2018. 

Philippe Leduc 
 
 

NIEUWS VAN DE PIJLER VORMING EN MISSIE  
 
Bij de Pijler Vorming & Missie vragen we ons regelmatig af hoe we de dienst, die we 
aanbieden aan de kerken, kunnen verbeteren, zowel op gebied van vorm als van inhoud. 
Het is in die zin dat we, dit jaar, verschillende initiatieven hebben genomen:  
 
1. Aangaan van een partnerschap met de Adventistische Faculteit van Theologie 

(FAT) van Collonges (Frankrijk); 
2. Aanpassing van de kalender van de vormingsdagen; 
3. Vraag aan de predikanten van de FBL om deel te nemen als docenten; 
4. Een naam aan de vormingsdagen geven. 
 
1. De voordelen die dit partnerschap met zich mee kan brengen  

 Toegang tot een uitgebreid netwerk van docenten, bestaande uit professoren in 
de theologie van de FAT, evenals andere professoren van onze verschillende 
faculteiten van theologie in Europa;   
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 Toegang tot een uitgebreid netwerk van andere docenten uit onze Unie 
(predikanten, enz.). 

 
We danken de dekaan van de Faculteit, die vanaf het eerste moment, enthousiast was 
over dit project en ons zijn volledige steun heeft toegekend. 
 
2. De aanpassing van de kalender 
 

De kalender van de trainingsessies is herzien om hem efficiënter en zo licht mogelijk 
te maken voor de deelnemers. Twee grote verschillen zijn te benadrukken: 
 
 In plaats van 5 à 7 vormingsdagen verspreid over het jaar, zullen we ons 

beperken tot 3, één per trimester; 
 In plaats van één enkel thema per dag, zullen we verschillende workshops/ 

vormingsthema’s aanbieden per dag. Zo kan u de vorming kiezen die u het best 
past en 2 workshops volgen op eenzelfde dag. U zal uitgenodigd worden om 
deze vaardigheden en de kennis die u hebt opgedaan snel ten dienste van uw 
plaatselijke gemeente te stellen. 

 
3. De predikant docenten 
 

We hebben de predikanten van de Federatie gevraagd om zich te integreren in de 
lijst van de docenten. Zij zullen deelnemen naargelang het domein/de domeinen van 
hun vaardigheden en met u hun ervaring in het pastorale ambt delen en de gaven 
die de Here hen heeft gegeven om het te vervullen.  
 

4. Naam van de vormingsdagen 
 

Door rekening te houden met de taalkundige specificiteit van de BLF is een naam 
gegeven aan de vormingsdagen: Formation Permanente / Permanente Vorming, of 
afgekort FPV. Een logo volgt binnenkort. Voortaan zullen we onder deze naam 
spreken over onze vormingsdagen, dus FPV dagen.  

 
De volgende data zijn 26 maart, 28 mei en 15 oktober. 
 
Bijkomende informatie  
 
Sinds vorig jaar, en onder impuls van predikant David Carballo, zijn we een gelijkaardig 
partnerschap met de Andrews University gestart met een programma dat Seminario 
Adventista Laico (SAL) wordt genoemd. Aangezien de vorming in het Spaans wordt 
voorgesteld (mogelijkheid aangeboden door Andrews zelf) zijn het de Spaanstalige 
gemeenten van de Federatie die van deze ontmoetingen kunnen genieten. Momenteel 
volgen 30 à 35 personen deze cursus voor gastsprekers. 
 
Bedankt voor uw deelname aan de vormingsdagen, voor uw steun, voor uw woorden 
van aanmoediging, voor uw gebeden.  Moge de Here ons helpen om steeds beter te 
communiceren met de anderen over Zijn wil en Zijn liefde binnen en buiten de kerk.  

Carlos Rivero 
 

 
 

JEUGDCONGRES 2016 "WEES MOEDIG!" 
 
Ondanks de koude temperaturen kregen vele harten het warm tijdens het verlengde 
Wapenstilstand weekend van 10 tot 13 november. De jeugd en de verantwoordelijken 
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van de Internationale Kerk van Brussel zijn God heel dankbaar voor het Jeugdcongres 
‘Wees moedig’. Dit ging door in Mechelen met de steun van de Federatie. Deze derde 
editie is een zegen geweest zowel voor de organisatoren als voor de deelnemers, die dit 
congres ook met vasten en gebed hadden voorbereid. 
 
Meer dan 260 deelnemers uit 9 verschillende landen hebben de bemoedigende woorden 
van gastspreekster Janet Page kunnen waarderen, evenals de workshops van Philippe 
Leduc, Leandro Fonseca, Stefan Hartmann, Ricardo Pereira en Johan Vanbrabant. 

 
Geïnspireerd door de tekst uit Deuteronomium 31:6 "Wees sterk en dapper. Jullie hoeven 
echt niet bang voor hen te zijn. Want de Heer, jullie God, zal jullie helpen. Hij blijft steeds 
bij jullie, Hij zal jullie niet in de steek laten." (BGT), hebben de zes sprekers verschillende 
onderwerpen aangesneden die relevant zijn voor ons leven. Zij hebben ons aange-
moedigd te durven geloven in Gods beloften, een rijk gebedsleven te leiden, aan God te 
vragen ons te helpen dagelijks zijn Woord te lezen en te leven zoals God het van ons 
verlangt, en tenslotte om Gods macht te durven ontdekken en begrijpen. 
 
Met deze uitdagingen in gedachten en ondanks het koude weer, hebben talrijke 
jeugdgroepen zich verspreid in het stadscentrum van Mechelen voor verschillende 
activiteiten: uitdelen van warme dranken en boeken, zang, voorstellen van een workshop 
gezondheid en lichaamsbeweging, ruilen van een appel voor een sigaret, gebed, 
knuffelen of een uitnodiging voor een film. Naar aanleiding van deze ervaring werden 
veel jongeren geraakt en aangemoedigd om hun verbondenheid met Christus te 
vernieuwen en om durven deel te hebben aan zijn werk. 
 
We zijn ervan overtuigd dat de deelnemers aan dit congres "Wees moedig" werden 
gemotiveerd zoals wij werden.  Nu al spreken we af voor volgend jaar in centrum 
‘Destelheide’ in Dworp van 24 tot 26 november 2017! 

Rock-Ange Iranyeza 
 

FEEST IN NIVELLES OP 14 JANUARI 
 
In aanwezigheid van hun ouders en omringd door hun groepsvrienden hebben 15 
jeugdleden van de 7Tov-groep van Nivelles in publiek hun keuze bekend gemaakt om 
zich in te zetten met Jezus om de waarden van AJ uit te leven. 5 pagadders, 5 vonkjes 
en 5 verkenners, ieder met hun leeftijd, hun persoonlijke ontplooiing, hun inzicht hebben 
beloofd om met de hulp van hun clan te groeien in vriendschap en het met elkaar delen 
tijdens de activiteiten gedurende de vergaderingen van hun groep. 
 
Het is jeugdverantwoordelijke, Philippe Leduc, samen met de groepsleider en predikant 
van Nivelles, Luc Delameillieure, die deze investituurceremonie is voorgegaan. Na het 
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uitwisselen van de beloften hebben meerdere jonge kinderen ook hun verschillende 
badges, behaald tijdens groepskampen, ontvangen. 
 
We hebben ook de vreugde gehad twee nieuwkomers te mogen verwelkomen. Zij gaan 
onze rangen vervoegen (een pagadder en een vonkje), waardoor ons aantal op 27 
kinderen komt omringd door 12 animatoren. 
 

Het is de hele gemeente die zich zo inzet voor de toekomst, door onze jeugd, kinderen 
van leden of vrienden van buiten uit te omringen en die een nieuwe adem vindt in deze 
activiteit die leven brengt. 
 
Goede reis aan deze kinderen en lang leve de groep 7Tov! 

Francine Ponchaut 
 
 

BIJBELRAADSEL NAMIDDAG 
 

De 15de editie van het Bijbelraadsel werd weer eens gekenmerkt door hoofdpijn, zuchten, 
kortsluiting in de informatica, oververhitte neuronen, trippelen van ongeduld… en 
natuurlijk vreugdekreten wanneer een goed antwoord werd bevestigd door de stem aan 
de andere kant van de lijn! 
 
En zelfs al vonden sommige groepen niet altijd DE oplossing, toch was het een troost 
voor hen dat zij een aangenaam moment rondom de Bijbel beleefden. Een aantal 
groepen kozen de dag af te sluiten met taart en versnaperingen. Want na zo’n intense 
inspanning waren de lichamen aan een beloning toe. 
 
Een dikke proficiat aan de winnaars, alsook aan de ontwerpers van de raadsels en 
afspraak in 2018 voor een nieuw raadsel en nieuwe momenten van gezelligheid. 

Valérie Ballieux 
 

Klassement 2017:  
 

Franstalige kinderen/Vonkjes: Franstalige jongeren/Verkenners: 

1. JA7tov Nivelles – 16 u 53 1. Bruxelles-Woluwe-EAF -  16 u 45 
2. Bruxelles-Woluwe-EAF – 16 u 57 2. JA7tov Nivelles – 17 u 01 
3. Namur – 17 u 16 3. Club Daniel Roumains Bxl – 17 u 07 
4. Roumains Braine – 17 u 50 4. Mersch – 17 u 40  
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Franstalige volwassenen: Nederlandstalige volwassenen: 

1. Namur – 16 u 30 1. Brugge – 16 u 27 
2. 7tov Nivelles – 16 u 34 2. Brussel – 16 u 49 
3. Woluwe – 16 u 37 3. Gent – 16 u 56 
4. Liège – 17 u 15 
5. Esch – 17 u 49 
6. Hispanos Bizet – 17 u 59 
 
 
 

 

GEZONDHEID, EEN IDEAAL TREFPUNT! 
 
Ook dit jaar hebben bemoedigende initiatieven het licht gezien: op 24 en 25 september 
2016 heeft Mouscron zijn tweede Gezondheidsexpo gehouden voor volwassenen en 
kinderen en dit met een niet aflatende motivatie. De krant Sud Presse heeft er zelf een 
lang geïllustreerd artikel over geschreven op 14 september 2016. Ongeveer 130 
bezoekers hebben het parcours kunnen afleggen, waarop attente vrijwilligers hen 
opwachtten. 
 
In de kantlijn: de veganistische kookcursussen zijn opgevoerd en vinden plaats op de 
derde woensdag en donderdag van de maand. Iedere deelnemer krijgt een blad met de 
ingrediënten. Hierop kan men noteren hoe het gerecht wordt bereid. Tenslotte volgt de 
degustatie: hm, lekker! 
 
Het materiaal voor de Gezondheidsexpo, voortaan opgeslagen op de Federatie, de 
vormingen en de aanwezigheid van mensen uit Lille-Rijsel (Frankrijk) hebben het 
mogelijk gemaakt dat Lille zijn eerste Gezondheidsexpo kon houden op 8 en 9 oktober 
2016. 
 
Na deze twee verwante activiteiten heeft Yves Pierre een vijfdagenplan georganiseerd 
van 24 tot 28 oktober 2016. Hier vonden leuke ontmoetingen plaats! 
 
En tenslotte: tijdens het Jeugdcongres in Mechelen van 10 tot 13 november 2016, 
hadden enkele jonge mensen het idee om op straat en ondanks de koude enkele 
workshops van de Gezondheidsexpo aan te bieden! Bedankt en bravo aan hen! 
 
2017 toont het puntje van zijn neus en reeds zijn drie Gezondheidsexpo projecten aan 
de gang: Namur, Charleroi en Braine-l’Alleud.  Laten we iedereen erkentelijk zijn die 
heeft deelgenomen aan deze evenementen en laten we bidden voor de projecten in de 
toekomst. We zijn met velen overtuigd dat via de gezondheid en de diensten die we 
gratis aanbieden we de harten van een groot aantal bezoekers kunnen bereiken! 

Etienne Gallis 

 

 

DE TERUGKEER VAN ADRA IN HET PARK REINE ASTRID  
 
Na 7 jaar goede en trouwe samenwerking voor Feest in het Park Reine Astrid heeft de 
gemeente Charleroi ons niet gekend toen ze van koers veranderde. Vandaag de dag 
heet het nieuwe evenement  Charleroi – Werelddorp.  Het bestaat uit standjes bezet 
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door verenigingen die de verschillende gemeenschappen vertegenwoordigen die in 
Charleroi leven. Ongeveer 15 nationaliteiten hebben er contact met elkaar. Dit was ook 
dit jaar het geval . ADRA werd er vertegenwoordigd door de leden van de kerk van 
Charleroi, die uit Bulgarije en Madagascar komen. 
 
De Cel ‘Evenementen’ van Charleroi heeft aan elke organisatie gevraagd om typische 
gerechten te bereiden van het land dat zij vertegenwoordigt, alsook om souvenirs mee 
te brengen en, natuurlijk, om folkloristische kledij te dragen in de mate van het 
mogelijke. Het was een hele uitdaging voor de kerk van Charleroi, want ze waren gewoon 
aan een zekere routine. Maar het was ook een opluchting, want het materiaal (tenten, 
tafels en stoelen) werd door de gemeente voorzien: we konden een uur langer slapen 
’s morgens… 
 
25 september: het mooie weer was op de afspraak, de mensen stroomden binnen, onze 
jeugd heeft ADRA balpennen kunnen verkopen. De feestelijkheden zijn begonnen om 
10u30 en werden beëindigd rond 18u. Alles was geregeld zoals op muziekpapier: elke 
30 minuten stond een andere groep op het podium. We hebben het nationaal volkslied 
gezongen en een volksdans gepresenteerd respectievelijk van Bulgarije en Madagascar. 
 

De verschillende keukens ver-
spreidden typische aroma’s van 
gerechten die min of meer gekend 
waren door het grote publiek. 
Onze gerechten werden wel 
gesmaakt. Een kleine rommel-
markt kleedde onze stand aan, 
maar was geen hoogvlieger. Onze 
stand, daarentegen, was zeer 
kleurrijk met souvenirs, die de 
voorbijgangers aantrokken. Uit-
stekende  sfeer op een dag van 
27° C, die we niet snel zullen 

vergeten. En de kers op de taart, op het einde van de activiteiten werden we door het 
CRIC (Regionaal Centrum voor Integratie van Charleroi) aangesproken om aan ADRA 
Belgium voor te stellen toe te treden tot de bevoorrechte kring van regionale 
verenigingen, om zo gratis publiciteit te maken tijdens onze volgende activiteiten ! 
 
Dank U, Heer, om deuren te openen en voor al de andere dingen. Bedankt aan iedereen 
voor de gespendeerde uren, de inspanningen, de middelen en de glimlach om de wereld 
te veranderen, stap na stap, mens na mens. 

Mariana Stoyanova 
 
 

DE VERANDERING ZIJN… 
 
Bij het schrijven van deze woorden 
was 2016 al enkele dagen achter de 
rug. 2017 was gestart met trompet-
geschal, maar met veel slecht 
nieuws door de media meegedeeld: 
oorlog, terrorisme, klimaatram-
pen… Enfin, 2017 was nog maar 
net begonnen en ik had al een 
droevig gevoel van ‘déja-vu’. 
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Bij dit gevoel heb ik me de vraag gesteld: maar wat kan ik doen? Wat moet ik doen om 
dit alles te veranderen? Deze wereld beter te maken? Het antwoord is niet evident, maar 
ik denk aan een zin van Gandhi: "Wees de verandering die je in de wereld wilt 
zien." Alles is gezegd, en als gelovige is deze zin des te meer inspirerend omdat ze ons 
naar het leven van Jezus terugbrengt. 
 

Als organisatie die de meest 
hulpbehoevende helpt, zet ADRA 
(Adventist Development and Relief 
Agency) zich in als de uitvoerder 
van deze verandering door ieder 
jaar meer dan 30 miljoen mensen 
overal in de wereld te steunen. Met 
faire en duurzame projecten neemt 
ADRA Belgium actief deel aan deze 
doelstelling. 
 
Of het nu gaat om kind-moeders 
in het oosten van Congo, 
studenten uit Burundi, wees-

kinderen uit Kameroen of nog slachtoffers van de orkaan in Haïti of de 
aardbeving in Ecuador, ADRA Belgium heeft in 2016 al deze bevolkingsgroepen 
ondersteund dankzij de hulp van haar solidaire donateurs. Maar de solidariteit hield daar 
niet op. De actie ‘Kerstdozen’, met meer dan 500 pakketten verdeeld onder kinderen in 
nood, is ook een waar succes geweest en zal in 2017 hernieuwd worden met als doel de 
verdeling van 1000 dozen… 
 

En u? In 2017, bent u klaar om de verandering te zijn? Om te 
werken aan een meer rechtvaardige wereld? Meer dan ooit 
heeft ADRA Belgium uw steun nodig om allen samen de 
verandering te zijn die wij wensen voor deze wereld… 

Jonathan Lo Buglio 

 
NIEUWJAARMARKT – ANTWERPEN 
 

Om het nieuwe jaar 2017 in te luiden 
heeft men zaterdagavond 07 januari jl, in 
de Adventkerk van Antwerpen een 
Nieuw-Jaarmarkt georganiseerd. Wat 
deze markt uniek maakt zijn de vele 
creatieve kraampjes in een sfeervolle 
zaal boordevol lichtjes, activiteit, muziek 
eten en drinken.  Zowel jong als oud zet 
hier zijn beste beentje voor zodat de 
avond vlot verloopt. Hiermede kunnen 
we met grote dank zeggen dat de AJ 
Jaarmarkt van dit jaar € 615,72 heeft 

opgebracht!  Dit geld zal integraal geschonken worden aan ADRA voor het project in 
Kameroen voor schoolgaande kinderen. 
 
We zijn als Adventjeugd trots dat we dit met Gods hulp hebben kunnen doen. Een grote 
dank je wel aan iedereen die hiervoor is komen opdagen en zijn gul hart heeft laten zien! 
Wij zien al uit naar de volgende editie, u ook?  Tot volgend jaar! 

Ruben Goetschalckx 
  

OM JONATHAN LO BUGLIO TE 

CONTACTEREN OF ADRA-BELGIUM : 

INFO@ADRA.BE – 0488/95.91.23 

– WWW.ADRA.BE 
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DE SENIOREN VAN LA MARNIERE IN NIVELLES 
 
Ook dit jaar nodigde de VZW "La Marnière" de senioren van onze kerken uit om in 
Nivelles samen te komen voor het traditionele buffet van november. 
 
Het succes was verzekerd met meer dan 50 inschrijvingen. Buiten het genieten van een 
heerlijk koud buffet, gevolgd door een ruime keuze aan warme schotels en beëindigd 
met een groot dessertenbuffet, maakten de vreugde vrienden terug te zien en een 
praatje te slaan deze dag ook aantrekkelijk.  
 
Na dit feestmaal en dit weerzien, plaats voor ontdekking van verre en exotische landen 
samen met Jonathan en Magali Lo Buglio-Rase. Door hun ervaring met hun wereldtoer 
"Solidair rond de Wereld", hebben wij de nieuwe filosofie van ADRA kunnen ontdekken 
en het belang van haar actie bij de minst bedeelden van onze planeet kunnen begrijpen. 
Wij hebben begrepen dat de giften, die we doen, niet alleen dienden voor dringende 
noodhulp zoals tijdens rampen, maar ook en vooral om bevolkingsgroepen te helpen 
hun leven in handen te nemen en zelfredzaam te worden. 
 
Nogmaals hartelijk dank voor deze door 
iedereen gewaardeerde dag en tot ziens voor 
de volgende afspraken van de senioren. 

Francine Ponchaut  
 

 

 

DE ROLLEN VAN DE DODE ZEE 
 
1947. Deze datum zegt u misschien niets… en nochtans! 1947 is de datum die wordt 
weerhouden voor de ontdekking van de oude manuscripten in de grotten niet ver van 
de Dode Zee, in het land Israël. "Verba volant, scripta manent" (Woorden vervliegen, 
het geschrevene blijft), dat is een gezegde dat toepasselijk is. De teruggevonden 
manuscripten bevatten onder andere kopies van alle boeken van het Oude Testament 
(behalve het boek Ruth), oudere kopies dan de meeste oude Bijbelse manuscripten tot 
dan toe gekend. Voortaan, voor de specialisten van de Bijbel, overheerste een vraag: 
werd het Oude Testament trouw doorgegeven of had het in de tijd veel veranderingen 
ondergaan, zoals velen het zeiden?  
 
Gedurende een hele week, van 27/11 tot 2/12, heeft Paolo Benini, predikant en 
verantwoordelijke van verschillende departementen bij de EUD, ons verteld wat deze 
rollen ons hebben geleerd in verband met het Oude Testament en in verband met de 
gemeenschap die ze heeft gemaakt: de Esseners. Als adventist kunnen we alleen maar 
de Here danken dat hij deze ontdekking heeft mogelijk gemaakt. Ze toont op weten-
schappelijke basis en ondubbelzinnig aan dat het Oude Testament niet gewijzigd is in 
de tijd, en dat boeken zoals het boek Daniel effectief teruggaan tot de datum waarop 
het beweert te zijn opgesteld, waarachtige openbaring, waarachtige profetie. We hebben 
vernomen dat de Esseners, gedurende lange tijd, de beloofde Messias hebben verwacht. 
Verwachting die ze hebben opgegeven wanneer ze de Griekse filosofie van de 
onsterfelijkheid van de ziel hebben aanvaard. Het was dan dat ze zich hebben verwijderd 
van de Schriften en dat ze hun specificiteit hebben verloren. Hier volgt een boodschap 

DE VOLGENDE ACTIVITEIT IS "LA FÊTE DES 

AMARYLLIS AU CHÂTEAU DE BELOEIL" – 

17 APRIL.  INFO EN INSCHRIJVING BIJ 

COLETTE RASE : RASECOLETTE@LIVE.BE 

OF 0476/21.05.61. 
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om niet te vergeten: de Bijbel moet centraal staan in ons geloof, de boodschap van de 
terugkeer van Christus Rechter en Koning van onze lippen.  
 
2 Petrus 1.19: "Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar 
toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op 
een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster 
opgaat in uw hart."(NBV) 

Carlos Rivero 

 
 

KERSTCONCERT IN HET RUSTHUIS VAN GILLY - 25/12/2016 
 
Na een voorbereiding van lange adem breekt het langverwachte kerstconcert aan van 
onze jeugdige (en minder jeugdige) mensen in rusthuis "Le Trianon" in Gilly. Dit familiale 
rusthuis, waar mijn moeder verblijft, heeft in 2016 met veel plezier deelgenomen aan 
onze activiteiten in het kader van het welzijn van bejaarde mensen. 
 
Voor het tweede opeen-
volgende jaar presenteert 
een gemotiveerde ploeg 
van de kerk van Charleroi  
de geboorte van Jezus, 
de liefde van God en de 
hoop in eeuwig leven 
dankzij kerstliedjes, ge-
dichten, psalmen en een 
eindquiz. Een evenement 
waar met veel ongeduld 
werd op gewacht door de 
bewoners. Zij bereiden 
reeds vanaf september 
2016 met het koor de meest gekende liedjes van ons Franstalig patrimonium voor. Het 
personeel heeft de tijd niet zien verstrijken. En de inwoners vroegen om meer… "Is dat 
alles? Is het al voorbij?"  Om verder over te brainstormen voor 2017. 
 
De voorbereiding ging niet van een leien dakje: op het laatste ogenblik verandering in 
de interne organisatie van het rusthuis enerzijds, en anderzijds microben, en de 
eindejaarvakantie hebben op het laatste ogenblik de ploeg uitgedund. Maar dankzij de 
wil van de ‘overblijvers’, het reeds voorziene materiaal en de hulp van onze Heer, werd 
de eeuwige boodschap met succes bekroond. 
 
Ieder trimester zijn er op die plaats activiteiten gepland. De eerste is Bulgarije 
ontdekken. Daarna volgen namiddagen met gezelschapsspelen, liederen en andere nog 
te bepalen volgens de noden. 
 
Eerst en vooral wil ik onze Heer bedanken, want we hebben zijn hand gezien in de details 
van deze actie! Ik wil ook van ganser harte onze broers en zusters van Charleroi 
bedanken die van dichtbij of veraf hebben deelgenomen, onze predikant die de 
verplaatsing maakte ondanks familiale verhindering. Bedankt ook aan Mevrouw de 
Directrice die de deuren van haar instelling heeft opengesteld zodat de lieflijke geur van 
Christus kon worden verspreid.  
 
Laten we volhouden, vol liefde zijn en verbonden met het Leven in 2017! 

Mariana Stoyanova 
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LUTHER DAG - 15/10/2016 - IN HASSELT 
 
In het kader van het grote herdenkingsjaar in 2017 wordt over gans de wereld, het grote 
hervorming wereldfeest gevierd. Dan is het vijfhonderd jaar geleden dat Martin Luther 
op 31 oktober 1517 aan de slotkerk te Wittenberg in Oost Duitsland, in de 15e eeuw het 
Saksische wereldkeizerrijk, zijn 95 stellingen gehamerd had, als het historisch begin van 
religieuze Luther reformatie. Nu wordt nog elk jaar op 31 oktober de dag van de 
reformatie zoveel mogelijk overal gevierd. 
 

Met de lezing op 15 oktober 2016 
trachten we dit opnieuw onder de 
aandacht te brengen. We konden 
een 50-tal bezoekers begroeten die 
met volle aandacht de lezing 
volgden. Achteraf hebben een 8-tal 
personen hun e-mailadres opge-
geven voor meer informatie over 
Luther, onder andere de 95 
stellingen, enkele uitspraken van 
hem en links van diverse voor-
drachten op internet. Tijdens de 
gesprekken konden we genieten 
van een drankje en een hapje.  

Guibert Mignolet 
 
 

 
Maria Delgado en David 
Carballo zijn blij u de ge-
boorte aan te kondigen van 
hun eerst kindje. Kleine Nina 
is geboren op 21 december 
2016, en, zelfs al was het de 
kortste dag, zij heeft het 
zonnetje gebracht in het huis 
van Maria en David, zonder 
hun jonge puppy te vergeten 
die vol ongeduld wacht dat 
zijn nieuwe speelmaatje vlug 
groter wordt. 
 
 
David en Maria zijn beiden predikanten in onze Federatie, respectievelijk in de 
Spaanstalige kerk van Bizet, Hasselt en Luik. 

 
Fede Info wenst hen veel leuke 
familiemomenten toe en nog veel andere 
zegeningen! 
 
  

EEN BERICHTJE KAN OP : 

MARIA3DEL@HOTMAIL.COM – 490/560.000. 
DAVID.CARBALLO@ICLOUD.COM – 0487/261.445 

POTTERIJSTRAAT 52, 3300-TIENEN 
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5 maart Federatiebestuur 
Brussel, FD 
 

19 maart Global Youth Day  
Plaatselijk 
 

26 maart FPV – Permanente Vorming 
Brussel, FD 
 

15-17 april AJ-Feest 'Impact'  
Dijon, Frankrijk 
 

21-23 april Vorming voor gastsprekers (in het Spaans) 
Brussel 
 

30 april Federatiebestuur 
Brussel, FD 
 

13 mei Geestelijk congres 
G.D. Luxemburg 
 

20 mei Verkennersdag 
Courtrai 
 

21 mei Algemene Vergadering van de jeugd vzw's 
Brussel, FD 
 

28 mei FPV – Permanente Vorming 
Brussel, FD 
 
 

 
Onlangs heeft Reinder Bruinsma, voormalig voorzitter 
van onze Federatie, een nieuw boek gepubliceerd met als 
titel in het Nederlands "GAAN of BLIJVEN? Een boek voor 
Adventisten aan de zijlijn" en in het Engels.  Binnen 
enkele weken zal de Franse versie van dit nieuwe boek 
van Reinder Bruinsma verschijnen, "FACE AU DOUTE, à 
l’intention des adventistes qui se sentent en 
marge de l’Eglise". Dit boek is voornamelijk bestemd 
voor adventisten die zich zorgen maken over hun kerk 
en/of met vragen zitten over hun geloof. Sinds zijn 
verschijning heeft het al overal in de wereld aan veel 
leden steun en aanmoediging geboden. Waarom ook niet 
aan u? 
 
U kan deze Franse versie al reserveren aan de prijs van 
14.90 € (info@adventist.be of 02/511.36.80). Zo zult u 
bij de eersten zijn om van dit boek te genieten. U wordt 
verwittigd van zodra het beschikbaar is op de Federatie. 
De Nederlandse en Engelse versie van dit boek zijn nog beschikbaar op de Federatie aan 
dezelfde prijs van 14,90 € (info@adventist.be of 02/511.36.80). 
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