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Een kerk voor een nieuwe generatie!  
 

Het is Sabbatochtend en er vindt een 
bijzondere doopdienst plaats in een kerk 
in het midden van Nederland. Ik ben op 
bezoek omdat één van de dochters van 
één van mijn beste vrienden wordt 
gedoopt. De kerk is afgeladen, de sfeer 
is feestelijk en de ouders zijn super trots 
op hun dochter.  
 
Het eerste dat opvalt is dat bijna alles 
tijdens de dienst gedaan wordt door 
jongeren. De aankondigingen, de intro-
ductie van de spreker, de band en de 
ouderling. Je merkt het ook in de aan-
kleding van de dienst. Moderne en crea-
tieve PowerPoint presentaties, eigen-
tijdse muziek en de schriftlezing wordt 
als spoken word voorgelezen.  Dat 
laatste is een nieuwe dichtvorm, waarbij 
de tekst op een ritmische manier wordt 
uitgesproken of voorgelezen met bege-
leidende muziek.  
 
In gesprekken na de dienst is het 
duidelijk dat de jongeren zich thuis 
voelen in deze gemeente. Ze kunnen 
hun creativiteit kwijt, ze voelen zich 
gewaardeerd en ze mogen werkelijk 
bijdragen aan het gemeenteleven en 
niet alleen de collecte ophalen. Het is 
een resultaat van vele jaren waarbij de 
leiding van de gemeente heel bewust 
heeft gekozen om jongeren een plek te 
geven in de gemeente. Dat is niet altijd 
vlekkeloos verlopen, maar het resultaat 
is wel dat deze kerk nu al vele jaren een 
lichte groei ziet en haar jongeren weet 
te behouden.  
 
Dat laatste is onze grootste uitdaging; 
jongeren als leden in onze gemeenten 
behouden. Volgens onderzoek in Ame-
rika verlaat bijna 60% van de jongeren 
de kerk na hun 15e levensjaar1. Dit 
verlaten is te merken in de samen-
stelling van onze kerk. In 1965 was de 
gemiddelde leeftijd van onze leden 35 
jaar, in 1995 is deze gemiddelde leeftijd 
gestegen tot 65 jaar². We hebben die 
generatie weten te behouden in onze 
kerk, maar de kerk vergrijst sneller dan 
wenselijk is. 

De Federatie heeft de leegloop van 
jongeren uit onze kerk dan ook 
aangemerkt als één van de vijf uitda-
gingen waar onze kerk voor staat. Elke 
gemeente moet heel bewust kijken naar 
hoe zij omgaat met haar jongeren. Zelfs 
de gemeenten waar veel jongeren zijn 
kunnen niet op hun lauweren gaan 
zitten, maar ze moeten blijven inves-
teren in de nieuwe generaties.  
 
Niet alle schuld kan gelegd worden op 
de gemeente voor de leegloop van 
jongeren. Er ligt ook een verantwoor-
ding bij de jongeren zelf of de gezinnen 
waar ze in opgroeien. Er zullen altijd 
jongeren zijn die niet geïnteresseerd zijn 
in het religieuze leven of andere keuzes 
in het leven maken. Tevens dienen 
gezinnen ook te investeren in het 
geestelijk leven van hun kinderen. Maar 
de kerk moet ook haar deel doen en niet 
een extra drempel zijn in het geestelijk 
leven van onze jongeren.  
 
Ikzelf ben opgegroeid in een Adven-
tistisch gezin. Mijn moeder groeide op in 
een Adventistisch predikantengezin en 
mijn vader was al vrij jong bekeerd tot 
het Adventisme. Mijn broer en ik werden 
het Adventisme met de paplepel inge-
goten. Toch zijn onze paden anders 
verlopen. Waar ik mijn weg heb 
gevonden in de kerk, heeft mijn broer 
besloten de kerk de rug toe te keren. 
Het enige verschil was dat onze thuis-
gemeente gedurende mijn tienerjaren 
een volledig jeugd- en kinderprogram-
ma had lopen. Een actieve scouting-
groep, leuke kindersabbatschool en een 
grote jeugdgroep, uit drie verschillende 
gemeenten. Gedurende de tienerjaren 
van mijn broer was er niet veel. De 
scoutinggroep bestond nog niet, de 
kindersabbatschool draaide redelijk en 
de jeugdgroep werd pas groter en 
gezelliger tegen het einde van z’n 
tienerjaren.  
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Het is niet enkel activiteiten die de 
jongeren in de kerk houden, maar het is 
wel zo dat jongeren rond hun 12e 
levensjaar beslissen of ze bij een 
organisatie, kerk of jeugdbeweging 
blijven. Heb je ze voor die tijd niet 
weten te binden dan is dat bijna 
onmogelijk daarna. Dat betekent niet 
dat je ze voor die tijd moet dopen, het 
betekent dat je ze voor die tijd een 
gevoel moet geven dat ze erbij horen.  
 
Hoe geef je ze het gevoel erbij te horen? 
Hetzelfde onderzoek in Amerika, dat 
aangaf dat 60% van jongeren na hun 
15e de kerk verlaat, gaf 6 hoofdoorzaken 
aan waarom jongeren zich niet thuis 
voelen:  
 
1. Kerken zijn te beschermend, 

waardoor ze geen goed contact 
kunnen maken met de wereld waar 
ze dagelijks in leven.  

 
2. Ze ervaren het Christendom als 

oppervlakkig. De kerk is irrelevant 
voor hun dagelijks leven en ze 
missen vaak echt diepe Bijbelstudie 
en echte diepe ervaringen met God.  

 
3. De kerken worden ervaren als anti-

wetenschappelijk. Veel jongeren 
hebben moeite om trouw te blijven 
aan hun geloof en aan de kennis die 
ze opdoen op school en hun studie. 

  
4. De kerkelijke ervaringen van 

jongeren die verband houden met 
seksualiteit zijn vaak vereenvoudigd 
of veroordelend. De wijze van leren 
die de kerk gebruikt, is niet relevant 
voor de seksualiteit en opvoeding 
waar jongeren buiten de kerk aan 
worden blootgesteld. 

 

5. Jongeren hebben moeite met de 
exclusiviteit van het Christendom. 
Ze groeien op in een cultuur waar 
een open geest, tolerantie en 
acceptatie zeer worden gewaar-
deerd.  

 
6. De kerk voelt onvriendelijk aan voor 

jongeren die nog twijfelen. 
 
Hoewel het onderzoek gedaan is onder 
verschillende christelijke kerken is het 
ook herkenbaar voor ons Adventisten. 
Willen we jongeren een thuis geven in 
onze gemeenten dan moeten we met 
deze 6 punten aan de slag. 
  
Veel van deze punten hebben te maken 
met onze houding; hoe we dingen 
bespreekbaar maken en hoe we met 
elkaar omgaan. We moeten meer 
luisteren en minder vaak een antwoord 
klaar hebben. Met Bijbelstudies, preken 
en discussies moeten we oprecht op 
zoek zijn naar zingeving en waarheid en 
niet alleen maar bevestiging zoeken 
voor wat we al geloven of denken. En 
probeer de creativiteit, kennis en 
energie van jongeren toe te laten in je 
erediensten. 
 
Ruimte geven aan jongeren betekent 
ook dat er dingen gaan veranderen in je 
gemeente. Daar moeten we niet bang 
voor zijn. Het betekent ook dat er wel 
eens dingen mis zullen gaan, probeer 
daar geduld en genade voor te vinden. 
Als kerk hebben we niet de luxe om ons 
niet aan te passen aan de volgende 
generatie. Want als we het niet doen 
dan hebben we simpelweg geen kerk 
meer om aan te passen. Ik hoop dat we 
een kerk mogen worden waar ook onze 
jongeren zich thuis voelen. 

Jeroen Tuinstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
1. Barna Group (2011). Six Reasons Young Christians Leave the Church. https://www.barna.org/barna-

update/teens-nextgen/528-six-reasons-young-christians-leave-church#.UfHmwcu9KK2 
 
2. Gary Lee Hopkins, Myrna Tetz, We Can Keep Them In the Church (Nampa: Pacific Press, 2004), p. 39  
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Federale activiteiten  
 
NIEUWJAARSRECEPTIE VAN 12 FEBRUARI - KURINGEN 
 
Ook al was de officiële periode van nieuwjaarswensen voorbij, een 70-tal verantwoorde-
lijken van de Belgisch-Luxemburgse Federatie, vergezeld van hun familieleden, zijn 
afgelopen 12 februari met veel plezier samengekomen voor de Nieuwjaarsreceptie. 
 
Onder de predikanten, ouderlingen, departementsverantwoordelijken en personeels-
leden op rust, bevonden zich ook enkele vertegenwoordigers van de Frans-Belgische en 
Nederlandse Unie met wie onze Federatie professionele, samenwerkings- maar tevens 
vriendschapsbanden deelt. 
 
In zijn welkomstoespraak heeft 
Jeroen Tuinstra teruggeblikt op de 
vele activiteiten die de BLF tijdens 
het afgelopen jaar beleefd heeft, 
en die op verheugende wijze het 
dynamisme van onze kleine Fede-
ratie aantonen. Maar Jeroen heeft 
ook zijn hart uitgestort over zijn 
groeiende bezorgdheid aangaande 
bepaalde personen die hun tijd 
besteden aan denigreren en bekri-
tiseren, en die zelfs niet aarzelen 
om leugen en verdraaide informatie 
te gebruiken om hun doel te 
bereiken. 
 
Hij heeft ook weer zijn wens bevestigd om het voorbeeld van de Grote Leider van de 
Kerk, Jezus Christus, te volgen, die niet geaarzeld heeft zijn tafel en zijn onderricht te 
delen met hen die toch door de gemeenschap afgewezen waren.  Hij heeft zijn mede-
werkers ook gevraagd een Kerk te vormen. Niet met het doel anderen op een autoritaire 
manier te dicteren wat ze moeten doen door zich boven hen te plaatsen, maar door zich 
naast hen te plaatsen om hen stap voor stap te begeleiden op hun weg naar onze Heer, 
en uiteindelijk van onze Kerk een Kerk te maken waar iedereen zich thuis voelt! 

Valérie Ballieux  
 
 
 

PREDIKANTENVERGADERING IN LYON – 17-19 FEBRUARI 
 
Van vrijdag 17 tot zondag 19 februari waren alle predikanten met hun echtgenoten in 
Lyon in Frankrijk voor een vergadering.  Het thema luidde: "De geweldloze communi-
catie, een hulpmiddel voor ons echtpaar".  
 
We kregen de gelegenheid om beter te leren communiceren met onze echtgenoten door 
lezingen, sketches en discussiegroepen. De cursus omvatte niet alleen communicatie-
aspecten tussen het echtpaar, maar ook met kinderen. Wat mij bijgebleven is, was een 
voorbeeld dat door één van de sprekers gegeven werd. Zij vroeg waarom wij onze 
kinderen met minachting behandelen wanneer ze huilen om iets dat kapot of verloren 
is. Wanneer een jongetje al huilend naar huis komt omdat zijn speelgoedautootje 
gestolen is, zeggen we meestal: "Hou op met huilen! Het is maar speelgoed. Je hebt er 
nog genoeg andere in je kamer". Wanneer onze auto gestolen wordt, worden we gek. 
We bellen de politie, de verzekeringsmaatschappij, onze familie en beste vrienden om 
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het nieuws te delen. We doen dat omdat de auto belangrijk voor ons was. Voor het 
jongetje was zijn speelgoedautootje even belangrijk als de echte wagen voor ons. 
Waarom behandelen we hem niet met respect wanneer hij verdriet heeft?  

 
Naast de communicatielezingen, hadden we iedere morgen prachtige wijdingen, 
voordrachten van de Unieleiders en de gelegenheid andere predikanten en hun gezin 
beter te leren kennen, vooral tijdens de maaltijden. 

Ricardo Pereira 
 
 
GEESTELIJK CONGRES IN LUXEMBURG – 13 MEI 
 

De jeugdherberg van Echternach, midden in het 
groen, heeft op 13 mei het tweejaarlijkse congres 
van de kerken in Luxemburg verwelkomd.  Een 200-
tal bezoekers uit de vier hoeken van de Federatie, 
maar ook uit Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en 
zelfs Bulgarije hadden de uitnodiging van de kerken 
van Mersch en Esch en hun predikant Edouard Ajinça  
beantwoord. 
 
Twee gepassioneerde sprekers hebben hun 
gedachten rondom het thema, dat zowel verleden, 
heden en toekomst verbond, gedeeld: "500 jaar na 
Luther, opstaan voor de waarheid?". Daniel Heinz, 
directeur van de historische archieven van de 
Adventkerk in Friedensau, heeft het accent gelegd 

op de wederkomst van Christus. Maria Brito, voorzitter van de Europese Divisie, 
daarentegen stelde Christus voor als de hoeksteen van de Hervorming. Hij vergat daarbij 
niet zijn rijke ervaring op het terrein te delen, namelijk op gebied van churchplants. 
 
De kinderen werden niet vergeten 
en ze hebben ook God kunnen 
loven dankzij het engagement van 
toegewijde en creatieve animato-
ren en animatrices. 
 
De vergadering heeft het "Koor uit 
Sofia", rechtstreeks uit Bulgarije 
afgereisd, mogen ontdekken. Hun 
zang werd heel erg geapprecieerd. 
We benadrukken graag het enga-
gement van deze broeders en 
zusters die hard hebben gewerkt 
om kwaliteitsliedjes te brengen, 
niet alleen in hun moedertaal, maar ook in het Frans en het Duits.  
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Daar de zon rijkelijk scheen tijdens deze dag, hebben sommigen kunnen picknicken in 
de schaduw van een struik, anderen hebben gezellig kunnen praten terwijl ze langs het 
meer wandelden. In de namiddag heeft het mooie weer ook aan de kinderen de 
gelegenheid geboden om deel te nemen aan een spel over Martin Luther, georganiseerd 
door de plaatselijke en federale animatoren. 
 
Enkele stands, waaronder IEBC en ADRA Luxembourg, boden aan hun verantwoorde-
lijken de mogelijkheid om te spreken over hun projecten en hun materiaal voor te stellen. 
 
We danken onze Luxemburgse vrienden voor hun onthaal en hun engagement! Ondanks 
de afstand die ons af en toe scheidt, verheugen we ons om hen weldra terug te vinden 
om verder te bouwen met hen aan ons geloof rondom de hoeksteen: Jezus Christus. 

Valérie Ballieux 
 
 

Enkele besluiten in 't kort 
 
BESLUITEN VAN HET FEDERATIEBESSTUUR 
 
• Er is besloten het pastorale mandaat van Ricardo Pereira tot 31 december 2017 

te verlengen met opnieuw evalueren van de situatie in september 2017.  Momenteel 
is Ricardo predikant bij de Portugeessprekende gemeente en bij de internationale 
kerk van Brussel. 

 
• De gemeenten Antwerpen, Bruxelles-Centre en Bruxelles-Bizet zijn in het kader van 

het ‘Natural Church Development Project’ als pilootproject voorgesteld. Deze 
complete en relevante studie van het gemeenteleven en haar verschillende aspecten 

is ongeveer een jaar geleden gerealiseerd in de 
gemeente van Gent. Zij hebben daar met veel 
enthousiasme van getuigd tijdens het laatste 
Nederlandstalig geestelijk congres, via de 
tussenkomst van hun ouderling, Gilbert Praet. 

Jeroen Tuinstra 
 
 

Jeugddepartement  
 
VORMING VOOR LEIDERS – 24-26 FEBRUARI 
 
Eind februari zijn 26 leiders en een tiental 
opleiders/vertalers samengekomen in het 
Centrum N.D. Chant d’Oiseau om een 
vormingsweekend voor animatie mee te 
maken. Vorig jaar hadden 23 personen 
een eerste basisvorming bijgewoond, 
waarvan er 9 zijn teruggekomen voor een 
tweede sessie.  
 
De AJ staff heeft de bedoeling een 
maximum aan materiaal te geven aan de 
animatoren in zoveel mogelijk verschil-
lende gebieden: spel- maar ook 
geestelijke animatie, de techniek, de veiligheid, de ontwikkeling van het kind. Hij neemt 
ook de interactie tussen de groepen ter harte.  

WE HERINNEREN ERAAN DAT ELK GEMEENTELID VAN 
ONZE FEDERATIE DE BESLUITEN KAN RAADPLEGEN OP 
DE KANTOREN VAN DE ERNEST ALLARDSTRAAT. 
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Tijdens dit weekend hebben de animatoren niet alleen maar kunnen leren maar ook 
kunnen uitwisselen, delen in wat ze geleerd hebben en in hun twijfels, hun ervaring en 
hun geloof.  
 
Volgend jaar zou er een derde vormingssessie georganiseerd worden. De AJ staf zou het  
comfortabele Brusselse centrum willen verlaten om de meest gevorderde deelnemers in 
de volle natuur onder te dompelen en zo de praktische kant te bevorderen die moeilijk 

op te zetten was in een gebouw.  
 
We kunnen trots zijn op deze animatoren die, door zich 
te vormen, de dienst die ze bewijzen aan de jongeren 
en hun kerk, wensen te verbeteren. 

Valérie Ballieux 
 

 
 
INVESTITUUR WOLUWE – 4 MAART 
 
Zaterdag 4 maart is er een 
investituurdienst voor Vonkjes 
(groep van Brussel-Woluwe- en 
Botanique) gehouden in de kerk van 
Woluwe. Deze groep staat bij 
iedereen bekend onder de naam 
"Beloften".  Op deze speciale dag 
hebben de kinderen, die zich wensen 
te engageren bij hun beweging en 
hun kerk, hun omgeving als getuigen 
genomen van hun motivatie.  
 
Voor deze gelegenheid werd de 
gebeurtenis voorgegaan door Valérie Ballieux, Meesje, die in haar functie van 
Meestergids, elk kind heeft begeleid bij het aansteken van een kaarsje. Dit vonkje, 
symbool van hun eigen licht, toont de hoop die ze op een dag op hun beurt aan anderen 
met hun eigen vonkje kunnen doorgeven, precies zoals hun voorgangers gedaan 
hebben.  Hun animatoren, die talrijk aanwezig waren, hebben de Vonkjes in dit plechtige 
moment bijgestaan en de hele gemeente heeft kunnen getuigen van hun wekelijkse 
inzet, zonder dewelke dat alles niet mogelijk geweest zou zijn. 
 

De prediking van Meesje heeft ons 
teruggebracht naar onze wortels door 
de kinderen met knoppen te verge-
lijken en door iedereen te herinneren 
aan het belang van het hebben van 
een gezonde "kerk-boom", groot, ste-
vig maar soepel, drager van waarden, 
gevoed door gezonde aarde, een 
warm licht en uitgelezen oligo-ele-
menten zodat de knoppen tot was-
dom kunnen komen. Deze botanische 
vergelijking eindigde daar niet mee en 

droeg alle aanwezigen op de natuurtoer op te gaan opdat we samen de kerk van morgen 
zouden kunnen planten en bewerken. Zo zal de knop er zich in kunnen ontwikkelen. 

Ysabelle Rase  

DE EERSTE GROTE AFSPRAAK VAN DE 
ANIMATOREN IS OP 2 SEPTEMBER 2017 MET 
DE ONTMOETING CLE 2017. DE GAST-
SPREKER ZAL PHILIPPE PENNER ZIJN, 
ANIMATOR IN HET ZUIDEN VAN FRANKRIJK. 
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GLOBAL YOUTH DAY – 18 MAART 
 
Global Youth Day 2017, een dag voor Adventistische jongeren wereldwijd in het teken 
van dienstbaarheid naar het voorbeeld van Jezus. De Adventjeugd van Antwerpen is 
hiervoor een samenwerking aangegaan met de jeugd van Brussel. Samen zijn we met 
de trein richting Eigenbrakel gegaan voor een dag van vriendschap, solidariteit en 
genegenheid. 
 
In de morgen van Sabbat 18 maart waren we te gast in de Adventkerk van Brussel voor 
zang en een eredienst over dienstbaarheid. Hierna hebben we ons gestort op meerdere 
voorbereidingen voor de namiddag in Eigenbrakel. Op het programma stond een bezoek 
aan het weeshuis l’Amarrage voor kinderen met sociale problemen of een gebroken 
thuissituatie. Er werden verschillende creatieve projecten uitgedacht om deze kinderen 
een warm hart onder de riem te steken zoals: grappige boekenleggers, leuk speelgoed 
(cadeautjes), lekkere koekjes, mooie rozen in crêpepapier etc. 

 
Ook werd € 320 euro ingezameld bij de leden van onze kerk.  Met dit geld werden 
kaarten van het weeshuis gekocht.  Daarna werd aan de mensen op de straat gevraagd 
er enkele woorden van aanmoediging of dankbaarheid op te schrijven. Het was ontroe-
rend te zien hoezeer deze mensen zich betrokken voelen ondanks de onzekere tijd 
waarin we leven.  De kaarten werden achteraf terug aan het weeshuis bezorgd.  
 
We werden zeer enthousiast en warm ontvangen door de opvoeders en verantwoorde-
lijke van het plaatselijk weeshuis. Gans onze jeugdgroep kreeg een hele rondleiding.  Er 
werd gezellig en zeer open gebabbeld over de kinderen en de werking van het weeshuis. 

Het viel vooral op dat ze hun uiterste best 
doen om een tweede familie voor de wees-
kindjes te zijn, en zo voelde het ook voor 
ons aan. 
 
Eén klein minpuntje aan dit bezoek nl. de 
kinderen zelf waren niet aanwezig maar 
met een activiteit bezig buiten Eigen-
brakel.  We hebben wel foto’s van hen 
gezien.  
 

Tenslotte hebben we nog een bezoekje gebracht aan het collegecentrum waar bloed kon 
gegeven worden als ultiem gebaar van dienstbaarheid naar onze naaste nl. opnieuw 
leven geven aan anderen. Hierbij konden we ook andere jeugdgroepen van onze 
Federatie ontmoeten en ondersteunen. 
 

IN TOTAAL HEBBEN IN ONZE FEDERATIE ONGEVEER 450 
JONGEREN DEEL GENOMEN AAN DEZE DAG.  ZO HEEFT DE 
GROEP VAN NIJVEL ZICH BIJ DIE VAN LUIK VERVOEGD; DE 
LUXEMBURGSE JEUGD VERPLAATSTE ZICH NAAR AARLEN 
OM BLOED TE GEVEN; DE JONGE MENSEN VAN HASSELT, 
OOST-VLAANDEREN, BRUSSEL, NAMUR EN CHARLEROI 
HEBBEN HUN 'LICHT' LATEN SCHIJNEN IN HUN STREEK.  DE 
JONGEREN, DIE AANWEZIG WAREN IN BRAINE-L'ALLEUD 
HEBBEN ELKAAR TERUGGEVONDEN IN DE ROEMEENSE KERK 
OM DEZE WERELDDAG VAN DE JEUGD AF TE SLUITEN. 
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Na deze lange, vermoeiende maar o zo liefdevolle dag was het tijd om met de trein 
huiswaarts te keren.  Wat we onthouden van deze dag is dat, ondanks de regen, we 
toch veel warmte hebben mogen ervaren en AJ een vriendschapsband heeft gesloten 
met l’Amarrage en zijn weeskindjes. Dank u God, Hemelse Vader, voor al dat moois! 

Ruben Goetschalckx  
 

 
AMER I CAN PARTY – NIJVEL – 1 APRIL 
 
Op een avond ging de groep “JA7TOV-Verkenners” van Nivelles op de Amerikaanse tour 
om ouders en vrienden een gezellig moment van weerzien en samenzijn aan te bieden.  
 

Al gedurende enkele weken 
hadden de jongeren van de 
groep zich ingezet om deze 
avond tot in de puntjes voor te 
bereiden. Van de uitnodigingen 
tot de decoratie, van de keuken 
tot de bediening, van de ani-
matie tot het opruimen, ze 
hebben zich allemaal ingezet, 
rond hun leiders en predikant. 
En de warme en levende sfeer 
die er heerste was zeker de 
beste beloning voor alle deel-

nemers, zonder de voortreffelijke hamburger en de frieten ‘maison’ te vergeten.   
 
Laten we deze dynamische groep nog heel mooie momenten toewensen en het kan niet 
anders of hun enthousiasme en vriendschap zal op hun gemeente afstralen. "Yes, it’s 
nice Nivel"! 

Valérie Ballieux 
 
 
GET OUT AND LOVE : IMPACT DIJON 2017 
 
Het traditionele feest van de AJ van onze 
Frans-Belgische Unie heeft van 15 tot 17 
april in Dijon plaatsgevonden. Meer dan 600 
jongeren tussen de 16 en 35 jaar waren 
aanwezig. De 18 Belgen van onze delegatie 
kwamen uit de kerken van Bruxelles, 
Woluwe, Thulin en Anzegem.  
 
Onder de hoogtepunten van de ontmoeting 
kunnen we de avond van lofzang en die van 
de talenten (Valérie was in de jury) rekenen, 
maar ook de 13 aangeboden workshops, de 
acties van getuigen op straat en in de 
bejaardencentra, en ook de sport…  
 

Tijdens datzelfde weekend is er een video gemaakt over de 
pastorale dienst en wijd verspreid over de sociale netwerken. 
Dat alles heeft bijgedragen tot het welslagen van dit feest.  

Philippe Leduc 
  

GA VOOR FOTO’S EN VIDEO’S NAAR 
DE FACEBOOKPAGINA: IMPACT2017 
OF OP TWITTER #GETOUTANDLOVE. 
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PAASKAMP VAN DE GROEP UIT NAMEN 
 
Vol ongeduld is de groep van Namen samengekomen in Grand-Halleux, in de provincie 
Luxemburg, voor zijn Paaskamp. 
 
Op het programma: heel 
veel activiteiten om de 
banden steviger aan te 
halen, om zichzelf te 
overtreffen, en dat alles in 
het thema van de Middel-
eeuwen. In die context, 
nodigde koning Godfried, 
vergezeld van zijn hofnar 
"Hashtag", iedere avond 
de jongeren uit voor een 
receptie. 
 
De kinderen werden uitge-
nodigd aan de geschiedenis van de kruistochten deel te nemen en te proberen haar te 
wijzigen. Bij diezelfde gelegenheid hebben ze enkele aspecten van het middeleeuwse 
leven getest, zoals het boogschieten, het bouwen van een burcht of het wonen in een 
tent. Ook wachtte er de Verkenners een kleine verrassing bij aankomst op het kamp: 
buiten het gebouw waren er tenten voor hen opgezet... Een ervaring die hen de 
levenscondities toonde in een tijd waar er nog geen verwarming bestond. Maar zoals 
Jachtluipaard (Yves Pierre) hen heeft uitgelegd, was hun ervaring niet zo pijnlijk als die 
die de protestanten ten tijde van de Inquisitie hebben doorstaan. De balans van het 
kamp is meer dan positief. De jongeren hebben vriendschapsbanden kunnen smeden, 
die zo de groepsgeest hebben versterkt. 

Victor Liénard 
 
 
PAASKAMP – GROEP VAN ANTWERPEN 
 
Wat als… het vertrouwen in alles en iedereen voor een weekend verdween?  Dat was de 
vraag dat ons 3 dagen lang tijdens ons paaskamp in tenten, op het domein van de Hoge 
Rielen te Kasterlee bezighield.  
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Een saboteur zorgde voor veel ellende: zo was er zout in de chocomelk gedaan, onze 
schoenen waren verdwenen en zodra zijn schaduw verscheen, moest zelfs één van de 
meest enthousiaste leiders van het kamp verdwijnen. Gelukkig, door alle hulp van de 
kinderen, zijn we er in geslaagd de saboteur te ontmaskeren: Artamus. Het ongeloof 
steeg boven alles uit toen ontdekt werd dat deze lieve, onschuldige leidster een geduchte 
tegenspeelster bleek te zijn.  
 
Het was weer eens een super geslaagd kamp! Ondanks af en toe wat slecht weer hebben 
we samen, vriendschap en geloof kunnen delen en er een fantastisch paaskamp van 
weten te maken.  Natuurlijk geen paaskamp zonder de traditionele chocolade eieren 
mmmmm...!  Zowel de kleine als de grote kinderen, hebben een avontuurlijk weekend 
achter de rug met prachtige herinneringen. 
 
Wat als… het Paaskamp 2017 meer dan geslaagd was? Wel, dat moeten we ons niet 
meer afvragen.  

Mathias Van Damme 
 

 
VERKENNERSDAG – KORTRIJK- 20 MEI 
 
Op zaterdag 20 mei 2017 hebben de verkenners van onze Federatie de gelegenheid 
gehad bijeen te komen in Kortrijk in een aangenaam kader om onvergetelijke momenten 
te delen in het thema "Pass it On".  Er waren een 70-tal Verkenners en een 40-tal 
animatoren aanwezig. Ze hebben er elkaar leren kennen, ervaringen gedeeld, gezongen, 
gebeden en deelgenomen aan een spel "De Bijbel doorheen de tijd".  
 
De morgen begon met een welkomstwoord van Philippe Leduc, predikant en directeur 
van het AJ Departement van onze Federatie, en met de presentatie van de gastsprekers 
voor deze dag: Pascal Rodet, directeur UFBJA, Jeroen Tuinstra, voorzitter van de 
Belgisch-Luxemburgse Federatie, Catalin Barbulescu, predikant en directeur van het 
Adventistisch Theologisch Seminarie in Roemenië, de AJ staf en de verschillende groepen 
van Verkenners gekomen uit heel België. 

 
Het morgenprogramma verliep in twee delen, omdat de Verkenners verdeeld waren in 
twee groepen. De Nederlandstalige groep had een moment van delen en van 
overdenking met elkaar rond het Bijbels thema, dat werd geanimeerd door predikant 
Catalin Barbulescu, onze gastsprekers uit de Roemeense Unie. De Franstalige groep, 
geanimeerd door predikant Philippe Leduc en door Maud Lerandy, had de opportuniteit 
om de Here te loven door zang en door het delen van hun ervaringen.  Na de picknick 
werden de Verkenners deze keer verdeeld in verschillende groepen.  Ze moesten 
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proeven afleggen voor het grote spel buiten, georganiseerd door Valérie Ballieux en 
Maud Lerandy. 
 
De namiddag werd afgesloten met een gemeenschappelijke workshop, waarbij onze 
gastspreker Catalin Barbulescu, deed nadenken over de vraag: "Hoe Jezus voorstellen 
rondom ons?".  Uit de slotbeschouwing onthouden we 3 ideeën: 
 
1. We kunnen niet beschrijven wat we niet kennen; 
2. We kunnen niet over Jezus spreken rondom ons, als we hem nooit hebben gekend. 
3. De taal van de "liefde" wordt door iedereen begrepen. 
 
Hartelijk dank aan iedereen die zich heeft ingezet om deze mooie dag mogelijk te maken.  
Dank u, God, voor de prachtige zon waardoor onze buitenactiviteiten goed verliepen.  
We hopen jullie allen binnen 2 jaar terug te zien! 

Simona Batrinu 
 

Kinderpastoraat 
 
VORMING VOOR SABBATSCHOOLLEIDERS – 10-12 FEBRUARI 
 
Tijdens het weekend van 10-12 februari 2017 heeft in Brussel een vorming van het 
Kinderpastoraat in Leadership plaatsgevonden in het Centrum van Notre-Dame du Chant 
d’Oiseau. We hadden het genoegen voor deze ontmoeting de medewerking van Lynda 
Koh te krijgen, verantwoordelijke van het Kinderpastoraat van de Generale Conferentie, 
evenals van Elsa Cozzi, haar assistente bij de inter-europese Divisie, en van Pascal Rodet 

van de Frans-Belgische Unie. Françoise Toniolo van de Federatie France Nord was ook 
aanwezig zodat wij ons voor de verschillende kinderklassen aan materiaal konden 
bevoorraden. Wij danken hen voor het geven van de elementen die ons in staat stelden 
het thema "Een Leader in Zijn handen om te Groeien" te ontwikkelen via verschillende 
workshops die ons laten zien hoe we de verschillende sabbatschoolklassen kunnen 
presenteren. 
 
24 deelnemers hebben niveau 1 van het certificaat Kinderpastoraat in Leadership. 
afgemaakt 6 etnische groepen van 12 verschillende kerken, in totaal een 70-tal 
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deelnemers, kwamen bijeen in Brussel in een heel prettige sfeer, die aan het goede 
verloop van dit verblijf heeft bijgedragen. 
 
Voor mij was dit een eerste keer en ik houd er een uitstekende herinnering aan over. 
Dank aan iedere deelnemer voor het meebrengen van zijn goed humeur, zijn deelname 
aan de vragen en de uitwisselingen. 

Nathalie Rodet 
 
 

Vrouwenpastoraat 
 
GEESTELIJKE RETRAITE IN LUXEMBURG – 10-12 MAART 
 
Van 10 tot en met 12 maart werd in de kerk van Rollingen in Luxemburg een geestelijke 
retraite gehouden door het Vrouwenpastoraat van de Belgisch-Luxemburgse Federatie. 
 
Dit weekend werd georganiseerd naar aanleiding van de internationale dag van het 
gebed van de vrouw die op zaterdag 04/03 wereldwijd plaats vond in het thema: "Vurige 
gebeden en onbevreesd geloof". 
 
Op vrijdag 10 maart in de namiddag zijn verschillende vrouwengroepen op weg gegaan 
naar Luxemburg. Ter plaatse aangekomen, werden we hartelijk ontvangen door de 
gemeenteleden met een lichte maaltijd, waarna een zuster van de plaatselijke gemeente 
een moment van overdenking heeft geleid.  Daar het een lange dag was geweest, zijn 
we direct naar onze hotels gegaan, maar niet zonder nog te hebben deelgenomen aan 
een gemeenschapsspel dat het mogelijk heeft gemaakt "het ijs te breken" en elkaar 
beter te leren kennen. 
 

Op sabbatmorgen was de kerk al 
van in het begin van de sabbat-
school druk bezet. Vanaf het binnen-
komen van de kerk en tijdens de 
eredienst heerste er een sfeer van 
vrede, harmonie en ook vreugde, en 
de aanwezigheid van de Heilige 
Geest was voelbaar. Na de dienst 
(na het geestelijke voedsel plaats 
voor het aardse voedsel) hebben we 
een heerlijke maaltijd gedeeld, die 
door onze gastvrouwen was 
voorbereid, en van de zon genoten 
die tevoorschijn was gekomen, 
alvorens de namiddag te vervolgen 
met een workshop onder de titel 
"Vrouwen in gepassioneerd Gebed". 

 
Aan het einde van de sabbat, kregen de vrouwen de gelegenheid zich te ontspannen in 
een lokaal wellness-centrum, ontspanning die werd gevolgd door een avondmaaltijd. 
 
We hebben het weekend zondag beëindigd om ongeveer 12 u met een korte 
overdenking die de titel droeg "Van hand tot Hand", gevolgd door een groepsstudie.  We 
werden nogmaals verwend door de vrijgevigheid van onze gastvrouwen die ons een 
laatste maaltijd hebben aangeboden waarna we elkaar "tot binnenkort" toewensten. 

Jael Osoro  
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Departement Communicatie 
 
GLOBAL ADVENTIST INTERNET NETWORK  
 
Van 23 tot 26 maart jongstleden vond GAiN 2017 plaats op Newbold College in het 
Verenigd Koninkrijk. GAiN staat voor Global Adventist Internet Network en is bedoeld 
voor iedereen die zich professioneel bezig houdt met nieuwe communicatie technolo-
gieën. Voor onze Federatie waren Philippe Leduc en Jeroen Tuinstra aanwezig. Beiden 
zijn ze verantwoordelijk voor respectievelijk de communicatie van het jeugddepartement 
en de algehele Federatie.  
 
Het thema voor deze conferentie was "re:formation, re:volution" en was gebaseerd op 
de viering van het 500 jarig bestaan van de reformatie. Maarten Luther, die met zijn 
reformatie tegelijkertijd een revolutie in de communicatie ontketende, werd als 
voorbeeld gegeven hoe wij ook nieuwe revolutionaire technieken moeten toepassen.  
 
Er werden verschillende presentaties gegeven over hoe we onze websites beter kunnen 
benutten, hoe we kunnen vloggen (video bloggen) en welke laatste promotiematerialen 
werden ontwikkeld. Het mediacentrum in Duitsland "Stimme der Hofnung" presenteerde 
hoe zij kunnen helpen met het opzetten van korte filmproducties en hoe deze makkelijke 
te distribueren. Hoewel veel aspecten te hoog gegrepen zijn voor onze Federatie was er 
voldoende materiaal om geïnspireerd door te raken.  
 
Vanuit de Generale Conferentie werd ook het "nieuwe" logo gepresenteerd en hoe dit 
toe te passen in je huisstijl en website. Hoewel het eigenlijke logo niet veel veranderd is 
worden er wel nieuwe lettertypes geïntroduceerd die iets moderner overkomen.  Ook 
onze Federatie zal dit nieuwe logo in de komende tijd gaan toepassen. 
 
Wellicht het hoogtepunt van de conferentie was de presentatie van een 12 jarige jongen 
over het gebruik van drones. De vader van de jongen, Darryl Gungadoo, werkt voor 
Adventist World Radio en heeft de 360 graden technologie van de GoPro camera ontwor-
pen. Met deze techniek kunnen 360 graden foto’s en film opgenomen worden, met name 
bruikbaar onder drones. Waarschijnlijk zal deze jongen z’n vader snel voorbij streven.  

Jeroen Tuinstra 
 

ADRA zet zich in 
 
VOEDSELCRISIS IN AFRIKA 
 
Zoals u weet heeft het groot gebrek aan regen gedurende de periode van oktober tot 
december 2016 in de Hoorn van Afrika een verwoestende droogte veroorzaakt in 
Somalië, (zuid) Soedan en Kenia. Meer dan 15 miljoen mensen in deze drie landen bieden 
het hoofd aan voedsel-en watertekort. De onveiligheid en de verplaatsingen van 
vluchtelingen, die de conflictgebieden ontvluchten, verergeren deze reeds dramatische 
situatie. 
 
Ons antwoord:  Mede door de hulp van onze bureaus op het terrein is het antwoord 
op deze noodsituatie al sinds enkele maanden door ADRA opgestart om de hongersnood 
in te dijken. Verschillende noodhulpacties zijn al opgezet en andere krijgen stilaan vorm. 
Vandaag verdeelt ADRA in Zuid-Soedan, Kenia en Somalië voedselpakketten aan meer 
dan 11 000 mensen en het aantal bevoorrechten groeit iedere dag. In partnerschap met 
de andere structuren op het terrein bepaalt ADRA wie de minst bedeelde en de meest 
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kwetsbare begunstigden zijn, zij die het minst geholpen worden door de grote voedsel-
programma ‘s (alleenstaande vrouw met kinderen, bejaarde, kind-gezinshoofd…). 
 
Hier een kort overzicht van een "type" voedselrantsoen, per dag verdeeld en per 
persoon: 
• 225 gr Sorgo - kafferkoren (graangewas); 
• 25 gr bonen; 
• 15 gr plantaardige olie 
• 5 gr jodiumhoudend zout 
 

Dertig cent, dat kost dit voedselrantsoen. Met dit 
bedrag geeft u eten gedurende één dag aan één 
persoon, en met minder dan 10 euro’s geeft u 
hem een maand te eten. En met een 100-tal 
euro’s kunt u een hele familie tegen de hongers-
nood beschermen gedurende een dertigtal dagen. 
 
Dertig cent, zoveel kost dus het levensonderhoud 
voor duizenden kinderen, vrouwen en mannen die 
op dit ogenblik vechten om te overleven. Laten 
we, nu we dit weten, de ogen niet sluiten, en laten 
we nu handelen om deze hongersnood een halt 

toe te roepen en laten we samen de hoop op een betere toekomst geven, 
Jonathan Lo Buglio 

 

La Marnière 
 
UITSTAPJE VAN LA MARNIERE NAAR HET KASTEEL VAN BELOEIL 
 
Op 17 april heeft de VZW "La Marnière" een uitstapje naar het kasteel van Beloeil geor-
ganiseerd, waar een tentoonstelling-wedstrijd over een voorjaarsbloem, de amaryllis, 
gehouden werd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er hadden een veertigtal personen ingeschreven.  De autocar is om 8u30 van het 
Centraal Station in Brussel vertrokken. Tijdens de rit gaf Colette Rase, de organisatrice 
van deze reis, het historisch overzicht van het kasteel van Beloeil en haar Franse tuin, 
dat gekwalificeerd staat als "klein Belgisch Versailles".  De bus heeft ons in de regen 
afgezet aan de hoofdingang van het kasteel. Daar stond een gids ons op te wachten. 
We hebben toen de verschillende tentoonstellingszalen bezocht met uitleg van de gids.  

ADRA BELGIUM ORGANISEERT SAMEN MET ADRA 
KIRGISTAN EEN HUMANITAIR KAMP IN JULI 2018.  
DIT DRIE WEKEN DURENDE KAMP RICHT ZICH TOT 
ALLE JONGEREN VAN 18 TOT 30 JAAR, DIE GEMO-
TIVEERD ZIJN OM EEN VERRIJKENDE HUMANITAIRE 
ERVARING MEE TE MAKEN. 
 
DE INFORMATIEVERGADERING ZAL PLAATSVINDEN 
OP ZONDAGNAMIDDAG 16 JULI OP DE VIERDE 
VERDIEPING.  VERPLICHTE INSCHRIJVING VIA HET 
EMAILADRES: INFO@ADRA.BE.  
INFOS : 0488/95.91.23 OF WWW.ADRA.BE 
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Dat was zeer leerzaam!  Omdat het was opgehouden met regenen, hebben we met het 
treintje een rondrit in het grote park gemaakt.  
 
Bij terugkeer heeft het restaurant van het kasteel ons een driegangen maaltijd 
aangeboden.  In de vrije namiddag hebben sommigen een wandeling in het park 
gemaakt op zoek naar daslook.  Anderen zijn nog eens de tentoonstellingszalen gaan 
bekijken. Het was een wondermooie dag. Met dank aan Colette en Jacques Rase en aan 
La Marnière voor deze excursie. 

Alphonse Gason 
 
"LA MARNIÈRE" IS BEZORGD OM ONZE SENIOREN 
 
Je goed voelen in je huis zodat je goed bij je verstand blijft en het sociaal contact 
behouden, dat zijn de leitmotieven van de vereniging "La Marnière". Het zijn de 
welzijnsvectoren om harmonieus ouder te worden en door iedereen gewenst.  Dat lijkt 
vanzelfsprekend! Maar dat is het niet altijd, wanneer bij het ouder worden de helderheid 
van geest vermindert en het in zichzelf gekeerd zijn erger wordt. 
 
Het moderne leven legt ook volledig beslag op de jongere generaties en het tekort aan 
tijd laat ons hen, die er te veel hebben, vergeten.  Dragen wij zorg voor onze ouderen 
met kleine attenties?  Een Nieuwjaarskaartje, een vriendschappelijk telefoontje, een 
uitnodiging voor een stukje taart, een verjaardagscadeautje…  Kleine kringen in het 
water die groot kunnen worden. 
 
Eenzaamheid is het dagelijkse lot van veel van onze ouderen, en niet alleen in de grote 
steden. Ook in onze kerken! Wanneer heeft er een seniorendag in onze gemeenten 
plaats, een bezigheidsworkshop tijdens de week, "soep-praatjes" op woensdagnamid-

dag, filmclubs aan huis, die samen-
brengen en het hart verwarmen? 
 
De kunst om zorg te dragen voor onze 
ouderen is niet de zaak van La 
Marnière, maar het is wel een uitda-
ging die we ons moeten stellen voor 
een onmisbare cyclus van harmonieus 
en evenwichtig leven.  Dus, op uw 
plaatsen, klaar, start! 

Jacques Rase 
 
 

Speciale evenementen 
 
MARIONETTENVOORSTELLING – EIGENBRAKEL  
 
In het weekend van 21-22 april, hadden 75 kinderen, vergezeld van hun ouders, groot-
ouders, vrienden, leden van enkele Franstalige gemeenten en buurtbezoekers, afge-
sproken in de Roemeense kerk van Eigenbrakel om een marionettenvoorstelling bij te 
wonen. 
 
Hoewel sommigen verbaasd waren Noach en zijn ark niet te zien, heeft het verhaal van 
Jona en de grote vis alle kinderen geboeid. Geluidseffecten en aantrekkelijke taferelen, 
alsook de wisselwerking tussen de marionetten en de kinderen waren van de partij. 
 

WAT BIEDT "LA MARNIÈRE"  CONCREET AAN? 
- HEB JE DE RESPECTABELE LEEFTIJD VAN 80, 85 OF 90 BEREIKT, 

GEEF DAN EEN SEINTJE! ER LIGT EEN KLEINE VERRASSING OP 
JOU TE WACHTEN. 

 

- HET PERSONENALARMSYSTEEM KAN JE LEVEN REDDEN. EEN 
EENVOUDIG TOESTELLETJE, VERBONDEN AAN EEN CENTRALE 24 
UUR OP 24. ONZE SOCIALE DIENST NEEMT DE VOLLEDIGE 
KOSTEN VOOR HAAR REKENING. 

CONTACT: RASECOLETTE@LIVE.BE 
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Nicole en haar team uit Frankrijk 
en Duitsland waren even char-
mant als de personages, behalve 
Jona dan, die voortdurend mop-
perde. Het team was toegankelijk 
en begrijpelijk voor de kinderen 
en hun vragen. Ze hebben hun 
persoonlijke ervaringen en de 
manier waarop God hen leidt in 
hun werk met ons gedeeld. Van 
deze voorstelling onthouden wij 
allemaal dat God barmhartig is en 
dat Hij ons vergeeft als wij hem 
daar om vragen.  
 
Ik zou de Roemeense kerk willen bedanken voor hun onthaal en gastvrijheid jegens het 
team. We hebben twee dagen in een hartelijk sfeer doorgebracht. Ik dank God voor 
deze vriendschap die ons bindt.  

Elizabeth Gonzalez 
 
 

JONGEREN OP BEZOEK IN OOSTENDE 
 
Vrijdag 10 februari heeft de Adventkerk Oostende, met ondersteuning uit de gemeente 
Kortrijk, exact 60 (jonge) mensen mogen verwelkomen. Zij waren gekomen, na 
contacten met een lokale school, om te horen wat de Adventkerk is, waar zij voor staat 
en wat zij doet.  Na een presentatie van Iwan over de kerk, waarin de persoonlijke 

ervaring met Jezus centraal werd 
gesteld, volgde een persoonlijk 
getuigenis van Linda hoe zij Jezus 
heeft leren kennen en waarom zij 
Adventist is geworden.   
 
Daarna konden we met elkaar in 
gesprek. Dat was zeker interessant. 
Om meer te weten te komen wer-
den boeiende maar ook indring-
ende vragen gesteld.  Het was een 
bijzonder fijn voorrecht om zo te 
mogen getuigen van het eeuwig 
evangelie en met jonge mensen te 

kunnen spreken over het (leren) kennen van onze persoonlijke Verlosser.   
 

Na afloop kregen de bezoekers een speciaal voorbereid tasje met inhoud mee, met 
daarin onder andere diverse Glow tracts, Houvast en de Weg naar Christus. Dit om ook 
later nog eens te kunnen reflecteren over het bezoek en, mogen we daarvoor bidden, 
hun weg naar Christus te vinden. 

Iwan Voerman 
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THEMAWEEKEND IN IEPER 24-25 MAART 
  
Na een naar meer smakend bezoek aan het International Jeugdcongres BYC afgelopen 
november waren leden uit Ieper-De Panne, Kortrijk en Anzegem enthousiast terug 
gekomen. Het plan werd opgevat om een van de sprekers, Leandro Fonseca uit te 
nodigen om ook op lokaal niveau deze zegeningen met de gemeenten te kunnen delen. 
Dit resulteerde in een Themaweekend georganiseerd door Ieper-De Panne samen met 
ondersteuning vanuit de twee andere genoemde gemeenten. 
 
Het onderwerp waar dit weekend over werd nagedacht, was “Voor dit Doel” en handelde 
over de zingeving van ons bestaan in relatie met onze Heiland en wat de 
Adventboodschap daarin kan betekenen. Kan betekenen, want het hangt van onze keuze 
af wat we er mee doen en hoe wij dit uitdragen.  
 

Vrijdag was er een avond georganiseerd speciaal gericht op jongeren die ook konden 
blijven slapen. De Sabbat werd met de verschillende gemeenten en bezoekers vanuit 
het gehele land, van De Panne tot aan de Voerstreek toe, samen doorgebracht. Op 
sabbatnamiddag waren er presentaties en zijn een aantal kindjes, jongeren en 
volwassenen Ieper in gegaan om bloemetjes uit te delen aan de mensen en zo de 
fleurigheid van het kennen van Jezus ook met anderen te delen. 

Iwan Voerman 
 

 
EEN FRUITIGE SABBAT - NIJVEL 
 
Op deze zonnige lentedag, 15 april, heeft onze kerk 7Tov een speciale dienst beleefd. 
We hebben ons eerst verdiept in de brief van Paulus aan de Galaten, er de ietwat wrange 
humor in ontdekt maar voornamelijk de nogal harde woorden van de apostel die niet 
begrijpt dat de christenen van deze gemeente teruggrijpen naar een legalistische visie 
van de redding, terwijl hij hen vol enthousiasme gepredikt had over de redding die gratis 
is en over de vrijheid die daaruit voortvloeit. 
 
Paulus spreekt dan over de vrucht van de Geest die de liefde is in al zijn facetten: geduld, 
goedheid, zelfbeheersing… vrucht die voortkomt uit de verbintenis met Christus en niet 
uit één of andere gehoorzaamheid aan wetten, hoe waarachtig ze ook kunnen zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De dienst wordt daarna voortgezet met "de gelijkenis van de fruitsalade" en op een 
directe en concrete manier toegepast. Een tafel overladen met fruit van alle soorten, 
kleuren, smaken, oorsprong.... wordt onthuld en stimuleert onze smaakpapillen!  
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Na deze vruchten uitvoerig bekeken en vergeleken te hebben met de leden van onze 
gemeenten… die ook zeer verschillende oorsprongen, leeftijden, mentaliteiten, levens-
ervaringen, geloofsontwikkelingen hebben… zijn we aan het werk gegaan om drie 
fruitsalades te maken met ieder een eigen smaak… één meer exotische, één van rode 
vruchten en één van de kinderen met meer gemengd fruit. Maar eerst moesten de 
mouwen opgestroopt en moest er samengewerkt worden, alvorens van deze salades te 
kunnen genieten. 
 
Vervolgens hebben we er lessen voor onze gemeente uit kunnen trekken: iedereen is 
anders en brengt zijn eigen persoonlijke noot aan het geheel; men heeft de 
medewerking van iedereen nodig om de gemeente te laten leven; als iedereen er zijn 
plaats vindt, zal het geheel er wel bij varen en de vreugde van het samen delen des te 
groter zijn. 
 
Door later van deze heerlijke fruitsalade te genieten, hebben we het plezier kunnen 
inschatten van een gezellig samenzijn, de rijkdom en verscheidenheid van de gaven van 
de natuur en de schoonheid van de vriendschap die broeders en zusters rond hun 
Schepper en Heiland samenbrengt. 
 
Een smaakvolle, creatieve en leerzame Sabbat. Hartelijk dank aan iedereen voor de 
medewerking en aan onze predikant voor dit voorgestelde onderwerp.  

Francine Ponchaut 
 
 
BEZOEK AAN LONDON – 28 APRIL 
 
Na een uitnodiging van de Roemeense Adventkerk in London, heeft een groep van de 
Roemeense Adventkerk van Brussel op 28 april een vierdaagse reis ondernomen naar 
London, in Engeland. 
 
Snel gepakt, reislustig, werd de bus genomen op vrijdagnamiddag, in de buurt van het 
Atomium in Brussel. Het goede humeur heeft onze groep van 50 jonge mensen 
geanimeerd, en tijdens de reis, die enkele uren duurde, heerste een gezellige sfeer 
dankzij hun liederen en hun spelletjes.  

 
Zaterdagmorgen hebben we de gelegenheid gehad kennis te maken met onze broeders 
en zusters van de kerk in London en gezegende momenten te delen. In de voormiddag 
heeft ons koor een programma van liederen, poëzie en enkele minuten van meditatie, 
met als titel "Jezus- het Middelpunt van ons leven", gebracht.  
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Tijdens een heerlijke potluck-maaltijd was het voor de aanwezige jeugd aangenaam en 
gezellig om elkaar terug te vinden. Ook tijdens de namiddag hebben we samen 
buitengewone momenten beleefd tijdens het bezoek aan het centrum van London. 
 
Na kilometers stappen, is het ons toch gelukt, na wat moeilijkheden, een voldoende ruim 
restaurant te vinden, dat bereid was een groep van een 90-tal jonge mensen te 
ontvangen. Zondag en maandag hebben we andere toeristische plaatsen kunnen 
verkennen en Londense attracties kunnen ontdekken. Hierbij was de jeugd van de kerk 
van London onze gids, en dit gedurende ons hele verblijf. 
 
We danken God dat Hij ons heeft beschermd en behoed tijdens deze fantastische reis. 
Ons “Londens avontuur ” eindigde op de avond van maandag 1 mei toen we in Brussel 
aankwamen. We bidden dat God het middelpunt van ons leven mag blijven, dat Hij ons 
inspireert en ons helpt om mooie dingen te realiseren voor zijn glorie en eer! 

Simona Batrinu 
 

Lezershoekje 
 

Françoise Derome bracht net een nieuw boek, “ Un signe venu 
du ciel”, uit. Het is een essay bij het lezen van de mirakels van 
Jezus in de Evangeliën.  
 
Françoise nodigt ons uit om de wonderen van Jezus te 
herontdekken, en meer bepaald hun betekenis. Want er schuilt 
een betekenis, een boodschap achter deze verhalen. Deze 
betekenis tracht de schrijfster door een persoonlijke reflectie, 
maar onderbouwd, geleerd maar vrij, minutieus maar levend, 
geestelijk en inspirerend, die de erg strenge theologie van onder 
het stof haalt, naar voor te brengen. 

 
Het boek bestaat spijtig genoeg alleen in het Frans, maar de taalknobbels onder u zullen 
het boek zeker willen lezen.  
 
Bestellen kan op francoise.derome@belgacom.net voor de prijs van 15 euro. 
 

Neem nota van 
 
 
1-5 augustus Internationaal Jeugdcongres 
Valencia, Spanje 
 
2 september CLE 2017* 
Brussel, Duitse kerk in Woluwe 
 
3 september Federatiebestuur  
Brussel, FD 
 
15 oktober FPV – Permanente Vorming 
Brussel, FD 
 
21 oktober ESDA-dag 
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