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Brief aan de christenen!  
 
Ter gelegenheid van de herdenking dit jaar van 500 jaar Reformatie in Europa is het 
onmogelijk om voorbij te gaan aan het feit dat de eerste martelaren voor de Lutherse 
kerkhervorming op de brandstapel stierven op wandelafstand van ons huidig Federatie-
kantoor. Jacobus Prepositus, een confrater in het augustijnenklooster waar Maarten 
Luther verbleef, bracht Luthers’ ideeën betreffende de noodzaak aan een hervorming 
van de Roomse kerk over naar de Zuidelijke Nederlanden. Toen Prepositus naar het 
augustijnenklooster te Antwerpen verhuisde, werd dit vrij spoedig verdacht van 
"Lutherse ketterij" en met de grond gelijk gemaakt. De meeste monniken van dit klooster 
herriepen hun "Lutherse ketterij" en vluchtten. Drie bleven echter vast houden aan het 
gedachtengoed van Luther: Hendrik Vos en Johan van den Essen werden dan ook op 1 
juli 1523 op de Grote Markt te Brussel verbrand. Eén van hen riep voordat hij stierf: "Ik 
zie rozen uitgestrooid worden". Zij werden de eerste twee martelaren van de Lutherse 
Hervorming. Het lot van de derde, Lambert (van den) Thoren is onzeker. Luther ontving 
het bericht van hun marteldood. Ter gelegenheid van de dood van zijn confraters schreef 
hij zijn eerste lied : "Ein neues Lied wir heben an". Bovendien schreef hij een brief "an 
die Christen ym Nidderland", aan de christenen in Holland, Brabant en Vlaanderen. U 
kunt hieronder de brief van Luther lezen. De oorspronkelijke tekst in het Duits is te 
vinden in de Weimarer Ausgabe 12, S. 77-80.  

Christian Bultinck 
 
BRIEF AAN DE CHRISTENEN IN NEDERLAND, JULI 1523 
 

MARTINUS LUTHER, prediker te Witten-
berg, aan alle geliefde broeders in Chris-
tus, die in Holland, Brabant en Vlaanderen 
zijn, verder aan alle gelovigen in Christus, 
genade en vrede van God onze Vader en 
onze Heere Jezus Christus. Lof en dank zij 
de Vader van alle barmhartigheid, Die ons 
in deze tijd weer Zijn wonderbaar licht 
doet aanschouwen, dat tot nu toe verbor-
gen geweest is omwille van onze zonden, 
waarin Hij ons onderworpen liet zijn aan 
de gruwelijke macht van de duisternis en 
daardoor smadelijk dwalen en de antichrist 
dienen. Maar nu is de tijd weer aange-
broken, dat we de stem van de tortelduif 
horen en de bloemen ontspruiten in ons 
land.  
 
Aan deze vreugde hebt u, mijn geliefden, 
niet alleen deel – eerder bent u het, aan 
wie wíj deze hartelijke vreugde en 
blijdschap boven anderen beleefd hebben. 
Want niet alleen is het aan u gegeven – 
eerder dan de hele wereld – het evangelie 
te horen en Christus te leren kennen, maar 
u mag ook onder de eersten zijn, die om 
Christus' wil nu schande en schade, angst 
en nood, gevangenschap en gevaar lijdt 
en die nu zo rijk in vruchten en sterk 
geworden zijt, dat u het ook met uw eigen 

bloed begoten en bekrachtigd hebt. Bij u 
immers hebben de twee edele sieraden 
van Christus, Hendrik en Johannes, in 
Brussel – o, hoe verachtelijk zijn die twee 
zielen terechtgesteld! Maar hoe heerlijk en 
in eeuwige vreugde zullen zij met Christus 

weerkomen en hen, door wie zij nu 
onrechtvaardig veroordeeld zijn, richten 
met gerechtigheid! Ach, wat zegt het 
weinig, door de wereld gesmaad en ge-
dood te worden, en wel, voor hen die 
weten, dat hun bloed kostelijk en hun 
dood dierbaar is in Gods ogen, zoals de 
Psalmen zingen. Wat betekent de wereld 
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tegenover God? Wat een blijdschap en 
vreugde hebben alle engelen gehad aan 
deze twee zielen! Wat zal het vuur graag 
geholpen hebben om hen uit dit zondige 
leven tot het eeuwige te brengen, uit deze 
smaad tot eeuwige heerlijkheid! God zij 
geloofd en in eeuwigheid geprezen, dat wij 
dat beleefd hebben, om echte heiligen en 
werkelijke martelaren te zien en te horen, 
wij, die tot nu toe zoveel valse heiligen 
hebben verheven en aanbeden! Wij hier 
(in Duitsland) zijn het tot nog toe niet 
waard geweest, om zo’n kostelijk en waar-
dig offer voor Christus te worden, hoewel 
velen onder ons niet zonder vervolging 
waren en nog zijn.  
 
Daarom, mijn zeer geliefden, weest 
getroost en verheugt u in Christus, en laat 
ons danken voor Zijn grote tekenen en 
wonderen, die Hij begonnen heeft onder 
ons te doen. Hij heeft ons hier fonkel-
nieuwe voorbeelden van Zijn leven voor 
ogen gesteld. Nu is het tijd, dat het rijk van 
God niet besta in woorden maar in kracht. 
Hier kan men leren wat het zeggen wil: 
weest vrolijk in de verdrukking. Voor een 
kleine tijd, zegt Jesaja, verlaat Ik u, maar 
met eeuwige barmhartigheid zal Ik u tot 

Mij nemen. En in Psalm 90 zegt God: ‘Ik 
ben, spreekt God, met hem in de be-
nauwdheid, Ik zal hem uitredden en tot 
eer brengen, want hij heeft Mijn naam 
gekend.’ Omdat wij dan zien het lijden van 
deze tijd, en zulke krachtige en troostvolle 
beloften hebben, laat ons dan ons hart 
vernieuwen, goedsmoeds zijn en ons met 
vreugde laten slachten voor de Heere. Hij 
heeft gezegd en zal niet liegen: ook de 
haren op uw hoofd zijn alle geteld. En al 
zullen de tegenstanders deze heiligen ook 
uitschelden voor volgelingen van Huss, 
Wicliff en Luther en zich beroemen op hun 
moord, dat mag ons niet verwonderen, 
maar eerder versterken, want Christus’ 
kruis móét zijn lasteraars hebben. Maar 
onze Rechter is niet ver: Hij zal een ander 
oordeel vellen, dat weten wij, we zijn er 
zeker van.  
 
Bidt voor ons, geliefde broeders, en voor 
elkaar, opdat wij elkander de trouwe hand 
reiken en allen in één geest vasthouden 
aan ons Hoofd, Jezus Christus, Die u met 
genade zal sterken en volmaken tot eer 
van Zijn heilige Naam, Welke zij prijs, lof 
en dank bij u en alle creaturen, in eeuwig-
heid. Amen.   

 
 
 

Federale activiteiten  
 
DRUKBEZOCHTE ALGEMENE VERGADERING 
 
Op zondag 18 juni was de kerk van Brussel-Woluwe weer drukbezocht met een kleine 
100 afgevaardigden voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Federatie. De 
agenda bestond uit de standaardverslagen van de voorzitter, secretaris en penning-
meester en, in navolging van de opdracht van het plannencomité van 2015, ook uit een 
presentatie van het jeugdwerk in 3 gemeenten. 
 
Voor en tijdens het eerste gedeelte van de vergadering ontstond er verwarring over wie 
van de bestuurders kwijting gegeven moest worden over het afgelopen jaar. De 
dagvoorzitter, Pierre-Jean Tizio, de penningmeester van de Frans-Belgische Unie, en in 
een rondschrijven van de Federatie, werd duidelijk aangegeven dat de Belgische wet 
voorschrijft dat de penningmeester elk jaar kwijting geschonken moet worden. De 
andere bestuurders kan enkel kwijting geschonken worden door de Algemene Vergade-
ring, maar de wet schrijft niet voor dat dat elk jaar moet gebeuren. Zoals gebruikelijk is 
binnen de wereldkerk wordt dit in ons geval gedaan om de 4 jaar, bij de Algemene 
Administratieve Vergadering. 
 
De voorzitter, Jeroen Tuinstra, ging in zijn rapport in op de diverse activiteiten van het 
afgelopen jaar, waaronder de drie congressen die plaats hebben gevonden, verschillende 
mutaties in het predikantencorps en andere bijeenkomsten waar diverse gremia van de 
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kerk aan mee konden doen. De algemeen secretaris, Christian Bultinck, gaf een 
uitgebreide beschrijving van zijn werkzaamheden en van de diverse commissies waar hij 
aan deel heeft genomen. Tevens rapporteerde hij dat de Federatie met netto 29 leden 
is gegroeid van 2590 leden naar 2619.  
 
De penningmeester, Christian 
Sabot, had te melden dat na 
een exceptioneel jaar in 2014, 
waar de tienden met 7,45% 
groeiden er in 2016 een 
daling te zien was van 0,03% 
ten opzichte van 2015. De 
exceptionele groei in 2014 
was te danken aan tienden 
die opgespaard waren en pas 
het jaar daarop gemeld 
werden. 
 
In de namiddag werden er 
drie rapporten gegeven over 
het jeugdwerk in de gemeenten Kortrijk, Nijvel en de Spaanstalige gemeente Bethel. 
Drie geheel verschillende gemeenten, maar allemaal toegewijd aan het behouden van 
jongeren in hun kerk en hen actief betrekken bij evangelisatie en het kerkelijk leven. 
 
Als laatste werd een nieuw bestuurslid ingestemd. Na het ontslagverzoek van br. Vincent 

Dehelt, werd br. Sacha Decouttere, uit de gemeente Anzegem, voor-
gesteld als vervanging. Deze werd aangenomen met meerderheid 
van stemmen en br. Vincent Dehelt werd persoonlijk bedankt door 
de voorzitter voor zijn inzet en bijdrage aan het Federatiebestuur van 
de afgelopen jaren.  

Jeroen Tuinstra 
 
 
EEN DAG VAN REFLECTIE 
 
Op zondag 8 oktober trok het Federatiebestuur naar de Abdij van Saint-Gérard de Brogne 
om in een andere omgeving dan gebruikelijk te vergaderen. De agenda van die dag 
bevatte bewust zo weinig mogelijk dagelijkse zaken zoals het goedkeuren van notulen 
of andere lopende zaken. Het moest een dag worden waarbij het Federatiebestuur zich 
zou bezinnen over haar eigen functioneren, maar bovenal vrij met elkaar kon praten 
over de Federatie in zijn geheel. 
 
Het open gesprek concen-
treerde zich vrij snel op de 
kwestie van de Adventistische 
identiteit. Niet alleen over hoe 
we deze konden waarborgen, 
maar meer nog het onder-
linge vertrouwen in elkaar. 
Dat we allemaal het Adven-
tisme in ons hart dragen en 
het beste voor hebben met de 
kerk van Christus mag dui-
delijk zijn. Toch bestaat er 
ook veel wantrouwen tussen 
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gemeenten onderling en tussen gemeenten en de Federatie. Vaak betreft het dan de 
zorg dat de andere gemeente of de Federatie de Adventistische identiteit teniet doet of 
schade aanbrengt. 
 
Na een goede discussie, afgewisseld met een zeer verzorgde lunch, kwam het 
Federatiebestuur tot de conclusie in drie regio’s eenmaal per jaar een open gespreksdag 
te organiseren. Het bestuur hoopt hiermee dat enkele van de misverstanden die vaak 
ten grondslag liggen aan het vermeende wantrouwen ontzenuwd kunnen worden. In het 
komende jaar worden drie bijeenkomsten gepland, respectievelijk in de regio Vlaan-
deren, Wallonië en Luxemburg. Voor zover mogelijk zal het gehele bestuur aanwezig zijn 
om vragen, opmerkingen en eventuele aanbevelingen aan te horen en mee te nemen in 
haar beslissingen.  
 
De dag werd door de aanwezige bestuursleden als zeer positief ervaren en ze hopen dan 
ook dat dit één van de vele stappen is die kerkleden en bestuurders kunnen nemen om 
elkaar nog meer te vertrouwen in de taak die hen gegeven is. 

Jeroen Tuinstra 
 
 

INTERCOMITE VAN DE UNIE IN LYON 
 
De leden van de besturen van de Frans-Belgische Unie, van de Noord-Franse en Zuid- 
Franse Federaties als ook van de Belgisch-Luxemburgse Federatie hebben elkaar ont-
moet tijdens het weekend van 15-17 september. Ik maak van deze gelegenheid gebruik 
om al degenen te bedanken die door hun inzet bijgedragen hebben tot het goede verloop 
hiervan.  

 
Onder leiding van Ruben de Abreu, voorzitter van de Frans-Belgische Unie, kregen we 
een rijk en gevarieerd programma voorgeschoteld.  In dit programma zijn momenten 
van overdenking en meditatie samengevoegd.  Ze werden geleid door Richard Lehmann 
alsook door de drie Federatievoorzitters Jean-Jack Chafograck, Daniel Monachini en 
Jeroen Tuinstra.  Ook hebben we momenten van gebed en lofzang gedeeld en natuurlijk 
waren er vergaderingen en uitwisselingen. 
 
Maar… zult u zich waarschijnlijk afvragen, wat was de reden voor deze ontmoeting?  Ten 
eerste moesten we ons buigen over de werking van de Unie. We hadden de gelegenheid 
om onze visies en ons begrip over de taak van de Unie samen te bespreken. Visies en 
verwachtingen, die soms in de drie Federaties anders kunnen zijn, hielpen ons bewust 
te worden van de noodzaak om nauwer samen te werken. 
 
Ten tweede, om zo goed mogelijk de Algemene Vergadering van 2018 voor te bereiden, 
die de verantwoordelijken van de Unie zal aanstellen, en de oriëntaties van hun werking 
voor de volgende ambtsperiode zal vastleggen.  
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Onze wens is dat God ons blijft leiden, opdat deze verschillende niveaus van organisatie 
van onze kerk tezamen veel meer zullen zijn dan enkel maar bestuursapparaten. Maar 
dat, dankzij onze samenwerking en steun aan elkaar, de Unie en de Federaties hun 
leidersfunctie en steun aan de opdracht en onze gemeenten op een doeltreffende manier 
zouden kunnen vervullen. 

Yves Pierre 
 
 

PREDIKANTEN HERDENKEN 500 JAAR REFORMATIE TIJDENS 
TWEEDAAGSE IN HUIS TER HEIDE  
 
Het was met een vleugje humor 
dat de directeur van de Pastorale 
Associatie van de Belgisch- 
Luxemburgse Federatie, Rudy 
Van Moere op dinsdagmorgen 25 
oktober jl. de collega’s uit Neder-
land welkom heette op de twee 
studiedagen die de Belgische en 
Luxemburgse predikanten had-
den georganiseerd in de ge-
bouwen van ‘Het Koetshuis’ bij 
het landelijk kantoor van de 
Nederlandse Unie in Huis ter 
Heide. De Nederlandse predi-
kanten hadden gevraagd om bij dit gebeuren te kunnen aansluiten en waren talrijk 
aanwezig. Met zijn allen waren we met ongeveer 30 predikanten.  
 
Samen met twee studiedagen stilstaan bij het feit dat 500 jaar geleden op 31 oktober 
1517 Luther zijn 95 stellingen bekend maakte te Wittenberg met als gevolg de protes-
tantse kerkhervorming. Als Adventkerk zijn we ook mede-erfgenamen van deze kerk-
hervorming.   
 
Dat de protestantse kerkhervorming niet uit de lucht is komen vallen, maar kritische en 
academische geesten in Europa de weg daartoe hadden voorbereid werd prachtig 
gepresenteerd en geduid door Johan Delameillieure aan de hand van het werk en leven 
van Desiderius Erasmus. Als wetenschapper voorzag Erasmus in een eigen uitgave van 
het Griekse Nieuw Testament. Christian Bultinck gaf ons wat meer inzicht in het ontstaan 
en de ontwikkeling van de Erasmus-uitgave van het Griekse Nieuwe Testament.  
 
Jean-Claude Verrecchia van Newbold College, beschreef de huidige tendens bij het 
vertalen van de Bijbel. Het belang van de doeltaal wordt steeds belangrijker. Geheel in 
de visie van Luther op het vertalen van de Bijbel. Als medevertaler van "La Nouvelle 
Bible Second" uitgegeven in 2002, vertelde hij ons levendig hoe men de begrijpbaarheid 
van de vertaling in uitvoering had getest op allerlei inventieve manieren. Op woensdag 
nam Jean-Claude ons mee doorheen de eeuwen van Bijbeluitleg en de verschillende 
methodes die de revue zijn gepasseerd tot en met de uitlegmethode van Maarten Luther.  
 
Rudy Van Moere gaf ons een voorbeeld van Bijbeluitleg door Luther bij zijn commentaar 
op Genesis 11:1-9 bij de bouw van de toren van Babel.  
 
Het was heerlijk om van elkaar te leren in deze tweedaagse. We hopen dat er gauw 
opnieuw studiedagen komen waar we uitwisseling en bijscholing kunnen ontvangen. 
Want wie niet studeert en leest blijft ter plaatse trappelen en komt gauw achterop.  

Christian Bultinck  
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Woordje van de penningmeester  
 
TIJDEN VERANDEREN… 
 
We zouden allemaal moeten weten dat het tegenwoordig niet meer is toegestaan 
belangrijke aankopen te doen door ze met contant geld te betalen. De vastgestelde limiet 
is nu 3.000 EUR per jaar. Of anders gezegd, indien u een auto of mooie meubelen wenst 
aan te schaffen, dan moet de verkoper de betaling onderhands weigeren als het bedrag 
dat u hem wilt geven meer dan 3.000 EUR bedraagt. Zelfs als het slechts een voorschot 
is, zelfs als u voorstelt 2.500 vandaag te betalen… en 600 EUR wat later. We kennen de 
reden daarvoor ook: de fiscus vermoedt dat dit contante geld van niet opgegeven 
inkomsten zou afkomstig zijn en daardoor aan de belasting ontsnapt zou zijn. 
 
Deze regel geldt voor iedereen, ook voor onze kerk in België. Zo zou ik nu een gift (of 
een tiende) op naam van meer dan 3.000 EUR (ja, dat heeft u goed gelezen) moeten 
weigeren, of ik zou dat aan het Ministerie van Financiën moeten doorgeven (dat heeft u 
ook weer goed gelezen)… Het lijkt me dus beter de som geld te weigeren en de gever 
te vragen liever een overschrijving te doen.  Voor de anonieme gaven (de echte 
anonieme gaven, d.w.z. die waarvan men echt de herkomst niet kent) is uit de aard der 
zaak deze limiet niet van toepassing. Deze regel is geldig voor heel onze Federatie en in 
al onze gemeenten.  
 
Ik herinner u er aan dat de giften aan de kerken NIET aftrekbaar zijn voor de belastingen 
in België. Ik kan u dus geen fiscaal attest geven aan het einde van het jaar. En om in 
het kader van ons thema te blijven, stel u eens voor dat op een dag deze aftrek mogelijk 
wordt, dan is het logisch dat alle gaven gedaan zullen moeten worden via een bank-
overschrijving en zeker niet in contant geld. 

Christian Sabot 
 
FIDUCIAIR KAPITAAL 
 
De rentevoeten van de spaarrekeningen liggen dicht bij de 0%. Indien u geld op een 
spaarrekening heeft staan dat u niet gaat gebruiken in de komende 12 maanden, 
waarom dat dan niet op de rekening van de Federatie zetten? Inlichtingen bij de 
penningmeester Christian Sabot (tresorier@adventist.be)       
 
 

Enkele besluiten in 't kort  
 

STEUN VOOR AANKOOP "CENTRE D'INFLUENCE" IN ESCH-
SUR-ALZETTE, LUXEMBURG 
 
Op 18 juni heeft het Federatiebestuur besloten om het project van de Portugees-
sprekende gemeente in Esch-sur-Alzette te steunen. Dit houdt in dat de Federatie het 
1,2 miljoen euro project ondersteunt door een financiële bijdrage met de toekomstige 
verkoop van de woning in Ettelbruck. Tevens houdt het in dat het project bij de Divisie 
wordt aangeboden voor een subsidieaanvraag.  
 
Het project bestaat uit de aankoop van een kerk in Esch-sur-Alzette, welke omgevormd 
zal worden tot een "Centre d’Influence" voor de Portugees-sprekenden en andere 
geïnteresseerden in Luxemburg. Op dit moment ligt het project ter goedkeuring voor bij 
de Inter-Europese Divisie. 

Jeroen Tuinstra 
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MUTATIES IN HET PREDIKANTENCORPS 
 
* Esteban Paredes heeft afscheid genomen van het team van predikanten. Esteban 

was werkzaam in de Spaanstalige gemeenten van Brussel en Antwerpen. 4 jaar 
geleden werd hij onder het project "In His Hands" aangenomen als zendeling. Dit 
project is tot een einde gekomen en Esteban is samen met zijn familie teruggegaan 
naar Honduras.  

 
* Maria Delgado heeft gevraagd 

om voor 60% in dienst te worden 
genomen in plaats van fulltime te 
werken. Ze geeft aan dat ze op 
die manier zowel gehoor kan geven aan haar roeping als ook voor haar pasgeboren 
dochter kan zorgen. Zij zal de pastorale zorg voor de gemeente Hasselt op zich 
nemen. 

 
* David Carballo is door de Federatie als fulltime aangenomen. David was hiervoor 

voor 60% in dienst van de Federatie. Hij zal de pastorale zorg voor de Spaanstalige 
gemeenten in Brussel en Antwerpen op zich nemen.  

 
* Luc Delameillieure heeft de pastorale zorg toegewezen gekregen voor de 

gemeente Luik. Hij nam deze zorg al waar voor Maria Delgado die de afgelopen 
maanden met ouderschapsverlof was. Naast de gemeente Luik heeft Luc ook de 
pastorale verantwoordelijkheid voor de gemeenten Nijvel en La Louvière. 

Jeroen Tuinstra 
 
 

Jeugddepartement 
 
DE ZOMER VAN DE AJ IN BELGIË….EN VERDER! 
 
Wat te doen tijdens de vakantie? Een kamp, natuurlijk! Niet mogelijk dat te missen… 
meer dan 120 jongeren hebben trouwens besloten daaraan deel te nemen. 
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En er was avontuur te beleven, midden in de Ardennen, in Jalhay. De Vonkjes hebben 
een wereldreis door de culturen gemaakt, de Preverkenners hebben een verblijf beleefd, 
op de manier van"sterk gekruide Italiaanse saus", en de Verkenners zijn achter de 
schermen van de sport gedoken (auto, fiets, zwemmen en trektochten). Er werd 
gespeeld, gewandeld, gezongen, gebeden, gezweet, goed gegeten en gelachen… maar 
we hebben elkaar ook nat gemaakt, uitgedaagd en aangemoedigd. Een nacht onder de 
sterren, een avond rond een kampvuur, momenten van Bijbeloverdenkingen, groot spel, 
een trektocht, enz…  Allemaal ingrediënten voor een fijne vakantie! 
 
Voor de Compagnons en Jongeren stond er het Europees AJ congres in Valencia (Spanje) 
op het programma. Meer dan 2000 jongeren (waarvan 22 Belgen) hebben deelgenomen 
aan dit grote feest. Workshops, stands, wereldrecord van het grootste spijkermozaïek, 
straat-en strandanimaties, een doopdienst van 7 jongeren, momenten van lofzang van 
goede kwaliteit… blije momenten.  
 

Hartelijk dank aan al diegenen die dit alles mogelijk gemaakt 
hebben (meer dan 40 personen). Hun dienstverlening voor 
de Jeugd wordt zeer op prijs gesteld. De koffers zijn nog 
maar nauwelijks uitgepakt of we vragen ons al af hoe de 
kampen van 2018 zullen zijn. Dus, leve de volgende zomer!   

Philippe Leduc 
 
CLE 2017 
 
Als september daar is, verzamelen de leerlingen en leraren, boeken en schriften, 
schooltassen en potloden maar ook de leiders en verantwoordelijken van de Jeugd. 
Afgelopen 2 september zijn een 50-tal leiders samengekomen in de Duitse kerk van 
Woluwe-St-Lambert voor CLE ’17 (Conventie voor Leiders met Engagement). Het doel 
van deze vergadering is samen het seizoen te starten door een moment van overdenking 
en nieuwe reserves opslaan, maar ook nuttige informatie doorgeven op het gebied van 
administratie en planning. 
 
Dit jaar heeft Philippe Penner, 
predikant en assistent van het 
AJ-Departement van de Zuid-
Franse Federatie ons het 
genoegen verschaft zijn erva-
ring te delen en het project: 
"Een groep in je buurt!" voor 
te stellen.  Dit is al gedurende 
enkele jaren door de verant-
woordelijken van de JA ont-
wikkeld! Dit project vindt zijn 
weerklank in de slogan van de 
Zuid Franse Federatie: "Een 
kerk in je buurt...Een bewe-
ging van discipelen". 
 
Het principe is eenvoudig maar toch ingewikkelder dan het lijkt want de opdracht luidt 
als volgt "zich openstellen voor anderen". En, zoals Philippe Penner het in zijn 
tussenkomsten heeft uitgelegd, heeft onze kerk vaak de neiging om zichzelf af te sluiten 
en afgezonderd te leven. En langzaam maar zeker, kunnen, we jammer genoeg, de 
verwoestingen constateren, die deze houding teweegbrengen. 
  

NOTEER NU AL DE DATA VOOR DE 
ZOMERKAMPEN 2018: VAN 1 TOT 10 
JULI OP BARAQUE DE FRAITURE EN 
MALEMPRÉ. 
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"Een groep in je buurt" geeft de kinderen en jongeren de kans om hun vrienden en 
kennissen uit te nodigen om de vele fijne activiteiten, die de leiders van de AJ kunnen 
bieden, te delen. Door dit te doen zijn ze verplicht geconfronteerd te worden met de 
vragen van hun vrienden en na te denken over hun eigen leven en geloof. De winst 
bestaat dus zowel voor de genodigde als voor wie uitnodigt.  
 
Uit de korte presentatievideo onthouden we een sleutelzin over dit concept: "Het belang-
rijkste is zich te kunnen openstellen naar de wereld om ons heen, te maken dat de kerk 

een echte plaats van onthaal wordt voor alle jongeren die 
op zoek zijn naar het ontdekken van zichzelf, het ontdekken 
van de wereld en natuurlijk het ontdekken van geestelijke 
waarden" (Ph. Anquetil, directeur van het AJ-departement). 
 

Met deze visie en onze leuze "De kerk waar ik me thuis voel", kunnen onze twee 
Federaties zich ongetwijfeld aanvullen en steunen bij de mooie opdracht die we hebben 
om het Evangelie door te geven. 

Valérie Ballieux 
 

 

Kinderpastoraat 
 
Op zaterdag 26 augustus heeft de pijler Kinderpastoraat voor de derde maal een 
talentenuitwisseling voor de Sabbatschoolleidsters- en leiders van onze Franstalige 
kerken aangeboden in de lokalen van onze Federatie. 
 
Dit jaar was gekozen voor het thema "De toekomst is vandaag", dat het belang en de 
noodzaak opriep om onze hedendaagse kinderen en jongeren te helpen hun geloof in 
Christus te verankeren en hen zin te geven Gods woord te lezen, om zijn wil in hun leven 
te kennen. De leiders van morgen maken zich vandaag gereed voor een welwillende 
kerk. 
 
Een dertigtal deelnemers hebben aan de uitnodiging gehoor gegeven en niet alleen uit 
de Franstalige kerken, maar ook uit de Spaanssprekende en Roemeense kerken, ondanks 
het parkeerprobleem. 
 
Er waren vier workshops, waaronder "Wat te denken over de Bijbel?" door Michel Rase, 
"Overdenking op basis van een voorwerp" door Valérie Ballieux. We kregen ook de 
medewerking van Françoise Toniolo van de Noord-Franse Federatie die ons gesproken 
heeft over "Hoe een verhaal vertellen". De vierde workshop ging over de Sabbat van het 
Kind met het thema "Laten we haar schitteren" in verband met de 500ste verjaardag van 
de Protestantse Reformatie, dat door Elizabeth Liénard werd gepresenteerd. Het 
themalied werd geleid door Maud Exsteen. 
 
Ik dank God voor dit moment van uitwisseling, 

Elizabeth Gonzalez-Liénard 
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OM MEER TE WETEN OVER 'EEN GROEP 
IN JE BUURT' : HTTPS://YOUTU.BE/ 
EBUQROMZHCG 

ONZE VOLGENDE VERGADERING IS VASTGELEGD OP DE KALENDER VAN DE 
FEDERATIE OP SABBAT 25 AUGUSTUS 2018. VOORSTELLEN VAN 
ONDERWERPEN ZULLEN TIJDENS ONZE VOLGENDE AFSPRAAK VAN HET 
WEEKEND VAN 2-4 FEBRUARI 2018 WORDEN GEPRESENTEERD. 
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Nieuws van ADRA 
 
EEN MEDEWERKER VAN ADRA BELGIUM WORDT DOCTOR 
 
Vrijdag 9 juni heeft Emery MUDINGA publiekelijk en op 
briljante wijze zijn proefschrift verdedigd die de titel 
draagt: « Het creëren van onregeerbare ruimten in de 
strijd om grondgebieden: analyse van de tegenstand 
van de boeren bij het in beslag nemen van gronden in 
Zuid-Kivu, DR Congo ». Dit proefschrift is het resultaat 
van lang theoretisch onderzoek, maar voornamelijk 
praktisch onderzoek ter plaatse. 
 
Landbouwgronden vormen het onderwerp van veel 
begeerten en menige machtige personen eigenen zich 
deze toe, door de boeren hun eigendomsrechten te 
ontnemen. Het proefschrift laat de vindingrijkheid van 
de boeren zien, zelfs in contexten van extreme overheersing. Hun indirecte weerstand 
leidt uiteindelijk tot het onregeerbaar worden van deze ruimten. De plaatselijke gemeen-
schappen behouden zo een manoeuvreerruimte over de bronnen, die hun middelen van 
levensonderhoud zijn. Deze situatie streeft eveneens naar het ontketenen van een 
serieus debat over de grondrechten van de boeren. 
 
Het publiek kon via een Powerpoint zijn uiteenzetting volgen, waarna een zeer 
interessant debat kwam met de leden van de jury en verscheidene aanwezige profes-
soren in de zaal. 
 
Na beraadslaging heeft de jury het gedegen onderzoek en de kwaliteit van het werk dat 
Emery geleverd had, onderstreept en ook het genomen risico tijdens de onderzoeken 
ter plaatse, en hem uitgeroepen tot « Doctor in Politieke en Sociale Wetenschappen van 
de UCL ».   
 
Wij willen op onze beurt Emery feliciteren met deze uitdaging, die hij met volharding 
aangenomen heeft.  Laten we ons nog eens herinneren dat Emery meer dan een jaar 
een deel van zijn tijd en zijn bekwaamheden aan ADRA Belgium heeft gegeven. Hij heeft 
als voorlopig directeur van onze vereniging gefunctioneerd. We weten dat het werk van 
ADRA hem nauw aan het hart ligt, zozeer zelfs, dat hij er in is geslaagd om ADRA zowel 
in zijn proefschrift als tijdens zijn mondelinge uiteenzetting te citeren. 
 
Emery is een hartstochtelijk aanhanger van humanitair werk en wil doorgaan met het 
« redden van de wereld, mens na mens », indien mogelijk in samenwerking met ADRA.  
Wij wensen hem tot zegen te zijn overal waar hij zal kunnen vechten voor een rechtvaar-
diger wereld. Is dat eigenlijk niet op de allereerste plaats adventist zijn? 

      Jacques Rase 
         
ADRA COOKIES DAG ! 
 
ADRA CookiesDag 2017, een nieuw evenement uitgedacht door de Adventjeugd van 
Antwerpen voor de verkoop van eigengemaakte koekjes voor het ADRA project, ter voor-
bereiding van de Sponsorloop. Dit jaar wordt er geld ingezameld voor een water-
voorziening in het dorp Tapol in de Filipijnen. 
 
De start van deze nieuwe activiteit vond plaats op zondag 10 september 2017. Het doel 
van deze dag was om op een creatieve manier geld in te zamelen voor ADRA in de 
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Filipijnen, door het maken van verse (gebakken) koekjes.  Om 9 uur 's morgens werd er 
verzameld in de Adventkerk van Antwerpen, waar eerst alle thuis voorgebakken koekjes 
(door leden) werden verzameld en in papieren zakjes ingepakt.  Ook werden de 
boterkoekjes volop versierd en recepten nauwlettend opgevolgd voor het maken van 
o.a. Rocky Roads, Rice puff koekjes en Oreo truffels. Hierbij kregen we hulp van enkele 
geëngageerde ouders en bereidwillige leden van de kerk.  Dikke merci! 
 
Na een welverdiend middagmaal, werden 
honderden koekjes en dozen wafels vervoerd 
naar allerlei delen van de stad Antwerpen, op 
zoek naar kandidaatkopers. Vooreerst werd 
er nog wat info over het project meegegeven 
en Gods zegen gevraagd, waarna de spon-
soring kon beginnnen. 
 
Door het mooie weer en een aangename 
zon, konden heel wat wandelaars en sporters 
in het park genieten van onze koekjes. Ook 
de kinderen keken hun ogen uit op al dat lekkers. Terwijl de onzen hun uiterste best 
deden voor de verkoop ervan. Bijgevolg waren er heel wat positieve reacties te horen 
op dit initiatief. 
 
Na een drie uur durende verkoop zat deze 'kleine' sponsordag erop, veel koekjes bleven 
er niet over. En de enkelen die overbleven werden gratis uitgedeeld aan voorbijgaande 
kinderen als dank.  Even snel als ons kraampje er stond, werd het weer opgeborgen en 
het park netjes achtergelaten. Van netjes gesproken... terug aangekomen bij de kerk 
stond er ons nog een kleine opruiming te wachten van een leuke morgen 'bakken', 
versieren en inpakken. Uiteraard waren velen ook nieuwsgierig naar het opgehaalde 
bedrag. Wel, wij kunnen met trots zeggen dat deze actie € 960 heeft opgebracht! Om 
maar te zeggen dat deze 27ste editie van de ADRA Sponsorloop goed was ingezet. 
 
Be there... op onze volgende CookiesDag 2018!  

Ruben Goetschalckx 
 
 
ADRA LUIK IN ACTIE 
 

Op 16 september l.l. heeft Jonathan Lo 
Buglio een bezoek gebracht aan de 
broeders en zusters van de kerk van 
Luik. De leden konden hem een cheque 
van 1000 € overhandigen, die ze door 
acties van het team ADRA Luik konden 
verzamelen. Voornamelijk tijdens geor-
ganiseerde rommelmarkten van het 
afgelopen jaar.  De directeur van ADRA 
heeft de verschillende acties en activitei-
ten van de vereniging kunnen presente-
ren, om ons bewust te maken van de 
meest dringende situaties, met name 

van de hongersnood in Oost-Afrika of nog de zorgelijke toestand van de recente 
vluchtelingen in België. 

Ariana Alihodzic 
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ACTIE IN DE STRIJD TEGEN HONGER IN OOST-AFRIKA 
(RATION MEAL CHALLENGE) 
 
In België hebben wij, dankzij uw vrijgevigheid, 15.394,35 € kunnen verzamelen die direct 
gebruikt zijn voor twee aparte projecten in Zuid-Soedan en Kenia. Het gaat hier over 
een prachtige overwinning die het mogelijk maakte 7523 mensen te redden, waaronder 
2443 kinderen. 
 
Ook al is de situatie enigszins verbeterd door de komst van het regenseizoen, toch blijft 
vandaag de honger nog een realiteit voor vele mensen, voornamelijk voor vrouwen en 
kinderen. Daarom blijven ADRA Belgium en het netwerk ADRA waakzaam en gaan 
hardnekkig door met werken aan het opzetten van structurele projecten naast de 
noodhulp (verbetering van de landbouwtechnieken, alternatieve techniek van water-
opvang, enz.) opdat deze verwoestende honger geen slachtoffers meer maakt… 
 
Nogmaals van harte dank voor uw vrijgevigheid!     

Jonathan Lo Buglio 
 
KERSTPAKKETTEN 
 
Het is ons gelukt! Na meer-
dere dagen van intense 
voorbereidingen, zijn er hon-
derden pakketten naar 
Nederland verstuurd om hun 
grote reis naar Wit-Rusland 
aan te vangen. Hartelijk dank 
aan al de deelnemers en 
vrijwilligers die deze laatste 
dagen hebben doorgebracht 
met het vervoeren, in- 
pakken en controleren van 
de honderden dozen. En over 
enkele weken zullen we ook de overgebleven dozen in België voor de lokale verenigingen 
uitdelen. 
 
Dankzij u, zullen meer dan 900 kinderen een pakket uit België ontvangen en dankzij u 
een prachtig Kerstmis beleven! Bedankt in hun naam. 

Jonathan Lo Buglio 
 
 

OPERATIE SPECULAAS 
   

Zoals u weet hebben enkele jongeren van onze kerk besloten mee te werken aan het 
humanitaire project "Build the Hope" met ADRA België en ADRA Kirgistan.  Ze zullen in 
juli 2018 drie weken meehelpen aan de bouw van meerdere huizen voor de meest arme 
gezinnen uit de provincie CHUI in Kirgistan.  
   
Om dit project te financieren, gaan onze jongeren tot in 
juli verschillende acties ondernemen. Eén van deze acties 
is de verkoop van pakken speculaas voor 5 € per pak.  

Jonathan Lo Buglio 
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ALLE BESTELLINGEN KUNNEN 
VIA INFO@ADRA.BE 
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Speciale evenementen 
 
EVANGELISATIECAMPAGNE IN DE AFRIKAANSE KERK 
 
In de Franstalige Afrikaanse Kerk van Brussel heeft de gepensioneerde predikant Karl 
Johnson een evangelisatieweek gehouden met als thema "De Godservaring maken". In 
een zeer praktische benadering, want er is sprake van "ervaring", heeft hij enkele 
onontkoombare aspecten van de Godservaring uitgediept.  
 
Het is een ervaring op zich, buitengewoon, bijna onbegrijpelijk, omdat het beleefd wordt 
met een wezen dat niemand heeft gezien en die uit de aard der zaak ontoegankelijk is. 
Een geheime bewering in de ogen van ongelovigen en buitenstaanders, zoals Paulus 
zegt. Is het in ons leven een referentiële ervaring, zuiver te concluderen vanuit de 
natuurlijke openbaring van de Bijbel en van Jezus. Jezus is ons ook geopenbaard. 
Niemand heeft hem gezien en aangeraakt zoals de apostelen. 
 
Abraham, Mozes en de anderen hebben in een persoonlijk contact aspecten van het 
karakter en de natuur van God ontdekt: "hij heeft de naam Jezus, hij voorziet, hij is het 
vaandel". Hoe is het gesteld met onze Godservaring? Hebben wij hem gesmaakt? 
 
De presentaties werden voorzien van directe, scherpe en vaak lastige vragen. Enkele 
voorbeelden: God spreekt!  Heeft hij u al gesproken?  Wanneer, hoe en waarom?  Wat 
heeft hij u gezegd?  Hebt u niet uw verlangens voor realiteit gehouden?  Of is het reli-
gieus geklets?  Dat uw wil geschiede?  Wat weten wij over die wil?  Zijn we zeker die te 
onderscheiden?  Hebt u de indruk dat uw leven aan een specifieke bedoeling beant-
woordt, van Godswege gepersonaliseerd is?  De tijdservaring van God!  Welbepaald de 
sabbat!  Hoe beleven we die echt? Sabbat van overbelaste vergaderingen, zo zeer dat 
we verzuchten "gelukkig dat het morgen zondag is", sabbat van ledigheid of van taboes!  
De kerk!  De plaats bij uitstek van de Godservaring!  Aha!  Echt waar?  Zonder twijfel 
als zij het lichaam van Christus is, waarvan hij het hoofd is.  Hoe kunnen we je hoofd 
liefhebben maar niet je lichaam?  Zeg dat eens aan je echtgenote: "ik houd van je hoofd, 
maar niet van je lichaam", en ten slotte "Christus in u", de rijkdommen van Christus 
genade in ons!  Voelen we die?  Waarom begrafenisgezichten bij zoveel rijkdom? 
 
Het publiek groeide iedere avond. We kregen een warm onthaal en een zestiental 
personen zijn opgestaan met het doel gedoopt te worden.  Omdat de predikant Johnson 
acht jaar lang in Afrika gewerkt heeft voelde hij zich helemaal op zijn gemak in de 
Afrikaanse Kerk van België. Met zijn drie nationaliteiten voelde hij zich bij iedereen thuis.  
Eén van de sleutelzinnen van zijn uiteenzettingen bevindt zich op de inschrijvingsplaten 
van Quebec "ik herinner me". God ervaren is het zich herinneren en herinneringen 
hebben aan zijn relatie met God, waarvan men kan getuigen en dat men kan doorgeven.  

Edouard Ndayambaje 
 
 
ONTVANGEN OM BETER TE GEVEN 
 
Als u de kerk van Bruxelles-Centre bezoekt, dan heeft u zeker op één of ander moment, 
hetzij met Kerstmis, Pasen of tijdens een maaltijd van de Age d’Or, een doosje chocolade, 
snoepgoed of pralines ontvangen. 
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Deze pakjes krijgt u niet 
toevallig. Ze zijn de 
vrucht van een sociale 
actie en een ketting van 
solidariteit die vanaf 
1975 door Emilienne 
Dubois georkestreerd 
wordt. Meerdere malen 
per jaar, contacteert 
Emilienne haar kostbare 
donateurs en oogst dan 
kilo’s chocolade, inpak- 
of decoratiemateriaal. 
En dankzij hun vrijgevig-
heid en de betrokken-
heid van heel het team van Emilienne, kunnen zo tientallen pakjes klaargemaakt en 
uitgedeeld worden. Niet alleen aan de leden en de kinderen van de kerk, maar ook aan 
meerdere plaatsen voor minderbedeelden, om daardoor een héél mooi getuigenis te 
geven. Na jaren van ontvangen en geven, heeft Emilienne haar schenkers van chocolade 
willen uitnodigen om hen te bedanken voor de jarenlange ondersteuning van haar actie. 
Enkelen van hen hebben haar uitnodiging aangenomen en zijn samengekomen bij een 
beroemde banketbakker van de Zavel om een gezellig samenzijn te delen rond, 
natuurlijk, een heerlijk gebakje. 
 
Bedankt Emilienne, aan je team en aan al die donateurs voor hun vrijgevigheid en inzet, 
want het uitdelen van deze pakjes betekent zo veel meer dan alleen het simpele plezier 
van het eten van een stukje chocolade!  

Valérie Ballieux 
 

 
DE KERK VAN ESCH-SOLEUVRE LEEFT OP 
 
Eind september 2016 werd de kerk van Esch gedwongen haar ontmoetingsplaats te 
verlaten omdat de hoge huur niet meer betaald kon worden. Daarbij werd het vertrek 
vervroegd door een brand die in het aanpalende gebouw was uitgebroken. 
 
Na enkele maanden zonder ontmoetingsplaats, heeft de gemeente, door Gods genade, 
de mogelijkheid gekregen een oude Neo-Apostolische kerk te huren, die nu te koop 
staat. De kerk heeft het plan daar een evangelisatie- en invloedscentrum te vestigen 
voor het zuiden van Luxemburg. 
 
Gemotiveerd door dit vooruitzicht heeft de kerk zijn activiteiten hervat, met name: 
 
Cursussen taartdecoratie: 

Op 2 april heeft de kerk zijn vrienden uitge-
nodigd voor een eerste cursus taartdecoratie. 
Eén van onze leden, bakker, heeft getoond 
hoe je taarten kan maken met een mooie 
versiering. Alle deelnemers hebben met 
plezier gewerkt en ze waren allemaal trots op 
hun creatie. 
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Rommelmarkt: 

Om fondsen in te winnen om het gebouw aan te kopen dat bestemd is als evangelisatie-
centrum, heeft de kerk een rommelmarkt georganiseerd op zondag 21 mei 2017 op de 
parking achter te kerk. De belangstelling voor de rommelmarkt was groot en we hebben 
veel bezoekers geteld. Dank aan God : het ophaalbedrag van de dag bedroeg meer dan 
1.000 €. 
 
Muziekfestival ‘FEMUSA’: 

Een kleine week na de rommelmarkt heeft de kerk op sabbat 27 mei 2017 haar eerste 
muziekfestival ‘FEMUSA’ georganiseerd. 10 muziekgroepen en koren van de Portugees-

sprekende Adventkerken van Parijs, 
Brussel en Darmstadt, alsook groepen 
van de kerk van Mersch en Soleuvre 
hebben gehoor gegeven aan de 
oproep. Het was een fantastische erva-
ring en de kerk zat boordevol met meer 
dan 200 aanwezigen, waaronder veel 
bezoekers. De kerk heeft ook een 
gezamenlijke maaltijd bereid, eindi-
gend met een dessert, voor alle bezoe-
kers en deelnemers, wat de gezellig-
heid enorm heeft bevorderd. 

 
De kerk gaat door op de ingeslagen weg en andere activiteiten staan al op het 
programma waaronder: 

*  Seminarie over het Heiligdom o.l.v. José Eduardo Teixeira 
*  Seminarie over Gezondheid o.l.v. Doctor Silmar Cristo 
*  Gitaar en Muziekcursus 
 
In het vooruitzicht van al deze activiteiten en projecten, zouden we aan alle broeders en 
zusters willen vragen ons te gedenken in hun gebeden. 

Rui Mendes  

 
OOGSTFEEST - DANKDIENST 
 
Op initiatief van de Russischsprekende leden in onze gemeente hielden we op21 oktober 
een oogstfeest-dankdienst.  Met de meegebrachte groenten en fruit, werd de kerk op 
fantastische wijze versierd.  
 
Tijdens de prediking door Jeroen, werden 
we eraan herinnerd hoe dankbaar we de 
Here kunnen zijn voor de rijke oogst die 
Hij ons schenkt, elke keer opnieuw.  De 
eredienst werd niet alleen opgeluisterd 
door muziek en samenzang, maar ook 
door voordracht en liederen, gebracht 
door onze Russischsprekende zusters en 
broers. 
 
Een heel fijn moment van samenzijn dat zeker voor herhaling vatbaar is.  Dat een aantal 
jongeren uit Antwerpen erbij waren, zorgde ervoor dat het nog gezelliger was!  Met dank 
aan allen die hieraan hebben meegewerkt.   

Jean-Marie Vanden Driessche 
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Nieuws van hier en daar 
 
ADMINISTRATIEF CONGRES IN NEDERLAND 
 
De Nederlandse Unie heeft van 4 tot en met 8 mei 2017 haar vierjaarlijkse 
administratieve zitting gehouden. Deze vergadering gaf de 170 afgevaardigden de 
gelegenheid na te denken over 
de voorbije en komende acties, 
over het functioneren en de 
oriëntaties. Ook voor het kiezen 
van een deel van de verant-
woordelijken, die de kerken van 
Nederland beter zullen kunnen 
helpen bij het vervullen van hun 
taak van het verspreiden van 
het Evangelie. 
 
Tijdens dit congres is het sta-
tuut van de Nederlandse Unie officieel over gegaan van "Unie van Federaties" naar "Unie 
van Kerken", hetgeen beter overeenkomt met de realiteit van het terrein van de laatste 
jaren. 
 
Op de tweede dag van het congres hebben de afgevaardigden een nieuwe voorzitter en 
een nieuwe algemene secretaris gekozen: Rob de Raad en Enrico Karg. De penning-
meester, Istrahel Schorea, is herkozen. Rob de Raad is al meer dan 30 jaar in dienst van 
de kerk en heeft een grote ervaring met leadership. Hij is trouwens gedurende 8 jaar 
secretaris geweest. Hij is ook een hartstochtelijke aanhanger van reizen, met name naar 
de Bijbelse landen. In zijn eerste toespraak heeft hij aangegeven dat het voor hem een 
voorrecht was om de kerk te dienen, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Hij heeft 
de nadruk gelegd op de inspanning die iedereen moet leveren naar de ander toe en 
samen ons geloof te versterken en elkaar te bemoedigen. 
 
De benoeming van nieuwe bestuurders houdt ook in dat er afscheid moet worden 
genomen van de aftredende voorzitter, Wim Altink en van de algemene secretaris, Bert 
Nab. Wim stond er op zijn medewerkers te bedanken, door wie hij zich altijd gedragen 
voelde in zijn taak als voorzitter. 
 
De bestuurders van onze Federatie zullen niet nalaten het nieuwe team heel gauw te 
ontmoeten, met wie ze zeker de vruchtbare samenwerking van meerdere jaren zullen 
voortzetten.  

Valérie Ballieux 
 
 

ADMINISTRATIEF CONGRES IN NOORD-FRANKRIJK 
 
In navolging van hun Nederlandse ambtgenoten hebben de verantwoordelijken van de 
Noord-Franse Federatie eveneens hun vierjaarlijkse zitting gehouden van 24 tot en met 
27 mei 2017. Met zijn 10.000 leden, is Noord-Frankrijk de grootste Federatie van onze 
Frans-Belgische Unie en het was dan ook niet verwonderlijk er zo’n 430 afgevaardigden 
terug te vinden voor deze administratieve vergadering, waarvan het hoofdthema "Samen 
groeien" was. 
 
De vergadering heeft, naast de traditionele rapporten van de beheerders en departe-
mentsleiders, ook geestelijk nieuwe inspiratiebronnen kunnen aanboren dankzij de twee 
gastsprekers: John Graz en Daniel Lassonnier. 
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Uiteindelijk hebben de 
afgevaardigden een nieuwe 
voorzitter  gekozen voor de 
vier komende jaren in de 
persoon van Jean-Jack Cha-
fograck, 52 jaar oud en toen 
verantwoordelijk voor de 
Pastorale Zorg. Olivier Maire 
en Jarvis Doom zijn herbe-
noemd voor hun respectie-
velijke functies van alge-
meen secretaris en pen-
ningmeester. 
 
Laten we nog eer toeken-
nen aan het werk van 

Gabriel Goléa, de uittredend voorzitter die, ondanks de vele uitdagingen, de grote zaak 
van de Noord-Franse Federatie met toewijding gedurende 4 jaar heeft geleid.  

Valérie Ballieux 
 
La Marnière 
 
5 NOVEMBER – HERFSTMAALTIJD 
 
Zoals de komst van de maand november gewoontegetrouw de terugkeer van de kou 
markeert, zo is dit ook het symbool van een warm weerzien van de deelnemers aan de 
activiteiten van La Marnière. Zo zijn een zestigtal personen op 5 november l.l. naar 
Nivelles gekomen om een gezellig samenzijn te beleven rond een uitstekende maaltijd.  
 
Na deze feestmaaltijd en de gezel-
lige gesprekken, heeft Vincent 
Beckers, de verantwoordelijke 
van het Franstalige Bijbelgenoot-
schap van België, ons op een 
schitterende manier de bedoe-
lingen en de middelen uiteengezet 
die door zijn vereniging in het 
werk worden gesteld om de waar-
devolle Bijbeltekst te verspreiden. 
We benadrukken dat het doel van 
het Belgisch Bijbelgenootschap is 
bijbels te kunnen aanbieden (in het Nederlands, Frans maar ook in talrijke vreemde talen 
aan een maximum van tijdgenoten.  Er zijn ruimschoots Franse versies beschikbaar.  Het 
doel is ook middelen aan te bieden die zin geven om een bijbeltekst te lezen, voorna-
melijk aan kinderen en adolescenten !  Of er nu gebruik gemaakt wordt van verschillen 
op taalkundig of cultureel vlak, leeftijdsgroepen, gevoeligheden, studiedoeleinden of 
eenvoudige lezing (taal), het woord van God blijft en moet een levende tekst blijven 
waaruit iedereen kracht en inspiratie kan putten.  
 
Laten we Colette Rase nogmaals bedanken voor dit aangename en verrijkende moment 
van samenzijn.  

Valérie Ballieux 
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