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Het ligt nog maar net achter ons, Pasen. 
Voor veel van onze Adventistische geloofs-
gemeenschappen gaat dit feest stilletjes 
aan ons voorbij. Voor veel Adventgelo-
vigen betekent Pasen enkel een paar 
daagjes of een tweetal weken vrij. Toch is 
dit één van de belangrijkste feesten op de 
christelijke kalender. Op paaszondag her-
denkt de christelijke wereld dat Jezus 
waarlijk was opgestaan op de eerste dag 
van de week.  
 
De opstanding is centraal en cruciaal voor 
het geloof van een christen. Zonder 
opstanding zou er geen christelijk geloof 
zijn geweest. Dit werd al zeer vroeg in de 
christelijke kerk erkent. Paulus sprak hier 
al van: "Als de doden niet opstaan, is ook 
Christus niet opgewekt; en als Christus 
niet is opgewekt, is onze verkondiging 
zonder inhoud en uw geloof zinloos." (1 
Korintiërs 15:13,14). Het christelijk geloof 
krijgt haar inhoud en haar nut van de 
opstanding van Christus. 
 
Het paasfeest is niet een exclusief 
christelijk feest. Zoals vaker maakte Jezus 
gebruik van bestaande feesten en rituelen, 
om ze een nieuwe betekenis te geven. Kijk 
maar eens hoe hij de doop van Johannes 
integreerde in zijn boodschap. Het christe-
lijk Pasen moet altijd op een zondag 
vallen, want Jezus was opgestaan op de 
eerste dag van de week (= de zondag). 
Maar het oorspronkelijk Paasfeest, het 
joodse Pesachfeest, kan op elke dag 
vallen, omdat het verbonden is aan de 
maankalender. Zo begon het Pesachfeest, 
wat zeven tot acht dagen kan duren, dit 
jaar op vrijdagavond 30 maart.  
 
Het Pesachfeest is voor het Jodendom ook 
één van de belangrijkste feesten op hun 
kalender. Men herdenkt dan de uittocht uit 
Egypte en de bevrijding van het Joodse 
volk van de slavernij. Dit Pesachfeest past 
heel goed bij het Paasfeest, want feitelijk 
mogen we dan vieren dat we bevrijd zijn 
van de slavernij van de zonden. De ultieme 
macht die de zonde over ons heeft, de 
dood, werd door de opstanding van Jezus 
verslagen. "Dood, waar is je overwinning? 
Dood, waar is je angel?' De angel van de 

dood is de zonde, en de zonde ontleent 
haar macht aan de wet. Maar laten we God 
danken, die ons door Jezus Christus, onze 
Heer, de overwinning geeft." (1 Korintiërs 
15:55-57). 
 
In meer dan één opzicht is de opstanding 
van Jezus een opstand tegen de status 
quo. Met zijn opstanding kwam hij niet 
alleen in opstand tegen de dood, maar hij 
kwam ook in opstand tegen ongelijkheid 
en discriminatie: "U allen die door de doop 
één met Christus bent geworden, hebt u 
met Christus omkleed. Er zijn geen Joden 
of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen 
of vrouwen - u bent allen één in Christus 
Jezus." (Galaten 3:27-28). De doop die 
symbool staat voor Christus’ dood en 
opstanding (Romeinen 6:4). Maar zelfs 
meer nog, hij kwam in opstand tegen elke 
vorm van onderdrukking en slavernij; 
"Christus heeft ons bevrijd opdat wij in 
vrijheid zouden leven; houd dus stand en 
laat u niet opnieuw een slavenjuk opleg-
gen." (Galaten 5:1).  
 
Opstand en rebellie zijn over het algemeen 
geen woorden die we associëren met keu-
rige wetsgetrouwe christenen, en zeker 
binnen onze kerk zijn dit woorden waar de 
meesten van ons ver vandaan willen 
blijven. Toch kun je gerust stellen dat 
Jezus een rebel was in zijn tijd. Alleen al 
het feit dat hij omging met prostituees en 
tollenaren en dat hij het opnam voor 
armen, zieken en vreemdelingen, maakte 
van hem een rebel en automatisch in 
opstand tegen de gevestigde orde. Jezus 
kleurde niet keurig binnen de lijntjes, maar 
hij nam het op voor diegenen die zich aan 
de onderkant van de samenleving bevon-
den, die niet voldeden aan de standaard-
verwachtingen van de maatschappij en die 
door welke reden dan ook niet konden 
confirmeren aan het maatschappelijk mid-
denveld, de civil society.  
 
De kerk van Jezus Christus was geen 
samenbrengen van keurige brave midden-
klassers, maar het was een verzameling 
van deplorables, mensen die hoop en 
redding nodig hadden. "Gezonde mensen 
hebben geen dokter nodig, maar zieken 
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wel. Overdenk eens goed wat dit wil 
zeggen: "Barmhartigheid wil ik, geen 
offers." Ik ben niet gekomen om recht-
vaardigen te roepen, maar zondaars." 
(Matteüs 9:12,13).  En deze hoop en red-
ding werd bekrachtigd en bezegeld door 
zijn opstanding op die vroege zondag-
morgen.  
 
Als we werkelijk geloven in de opstanding 
van onze Heer en Heiland dan bieden we 
hoop en redding aan diegenen waar Jezus 
ook hoop en redding aan bood. Durven we 
werkelijk de maaltijd te delen met de 
huidige tollenaars, prostituees, zieken, ar-
men, vreemdelingen, weduwen en wezen, 
zoals Jezus dat deed? Durven we werkelijk 
de Syrische vluchtelingen, de drugs – en 
alcoholverslaafde zwervers, de Marok-
kaanse straatschoffies, de straat-

prostituees, de transgenders, homosek-
suelen, alleenstaande tienermoeders te 
verwelkomen in onze kerk, om ze hoop en 
redding te bieden, zoals Jezus dat ook voor 
ons heeft gedaan? Of verwachten we eerst 
offers van deze mensen alvorens we ze 
barmhartigheid kunnen tonen? Zijn we zo 
bang geworden om bekend te staan als 
een rebel dat we vergeten zijn wat het 
betekent om mensen lief te hebben zoals 
Jezus de mensen liefhad?   
 
Een kerk die werkelijk in de opstanding 
van Jezus Christus gelooft, is een kerk die 
niet bang is om rebels te zijn, maar is een 
kerk die openstaat voor iedereen. Een kerk 
waar iedereen geloof, hoop en liefde mag 
ervaren maar bovenal de liefde. Dat is een 
kerk waar ik mij thuis voel. 

Jeroen Tuinstra 
 

 
 

EEN NIEUW JAAR, EEN NIEUWE LOCATIE 
 
Op zondag 14 januari vond de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de Federatie plaats. Alle 
ouderlingen, predikanten, departementsverantwoordelijken, leden van het Federatie-
bestuur en enkele buitenlandse gasten waren uitgenodigd om een zegen te vragen voor 
het nieuwe jaar. 
 
Al jaren vond de nieuwjaarsreceptie plaats in Hasselt, maar door omstandigheden kon 
dat dit jaar niet doorgaan. In Buzet werd een goede zaal gevonden waar van een heerlijk 
warm buffet genoten kon worden. Zoals elk jaar werd de maaltijd verzorgd door leden 
uit de gemeente Hasselt, onder leiding van Ghislaine Heinze-Vanrusselt. Verschillende 
vrijwilligers uit verschillende kerken in België hielpen mee in de bediening. 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie is 
het ook gebruikelijk dat de voor-
zitter van de Federatie, Jeroen 
Tuinstra, terug- en vooruitblikt in 
zijn nieuwjaarstoespraak. Hij 
benadrukte dit jaar zijn zorg dat 
het "Christelijk rechts" in Amerika 
zo gretig de verkiezingen van 
president Donald Trump omarmt 
en nog steeds steunt. Aangezien 
wij als Adventkerk Amerikaanse 
wortels hebben en ook behoren 
tot de rechterflank van het 
Christendom, mogen we hier best 
oog voor hebben.  
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De voorzitter benadrukte verder 
dat het belangrijk was om een 
kerk te worden die klaar is voor de 
toekomst. « Een kerk die klaar is 
voor de toekomst gaat de pro-
blemen van de samenleving niet 
uit de weg. Kerk zijn in de samen-
leving is vies en hard werk. Het is 
niet goed als we als kerk ons veilig 
terugtrekken binnen onze muren. 
Maar we moeten het zout der 
aarde zijn. » 

 
Verder concludeerde hij dat we meer aan gelijkheid mogen doen binnen onze kerk en 
dat we ons meer moeten concentreren op de opdracht die in het scheppingsverhaal ligt 
dan de theologische strijd om de letterlijkheid. Een kerk die klaar is voor de toekomst, 
hoe lang die toekomst ook mag zijn, moet zich bezig houden met het bestrijden van elke 
ongelijkheid in de samenleving en het onderhouden van de schepping. Twee elementen 
die, ongeacht hoe we dit lezen, naar voren komen in het scheppingsverhaal. 
 
De voorzitter sloot af met de wens dat het Federatiekantoor het de komende maanden 
druk mag krijgen met alle verzoeken tot ondersteuning van projecten van gemeenten. 
Gemeenten dienen daartoe niet te vragen welke plannen de Federatie voor hen heeft, 
maar wel hoe de Federatie hun plannen kan ondersteunen. 
 
Met bijna 100 aanwezigen en vertegenwoordiging van de Frans-Belgisch Unie door Karel 
Denteneer en de Nederlandse Unie door Enrico Karg, mogen we terugblikken op een 
geslaagde dag. 

Jeroen Tuinstra 
 
 

  

 
* Christian Bultinck heeft, om medische redenen gevraagd zijn werktijd te 

verminderen van 100 % naar 60%.  Hij behoudt zijn functie van Algemeen 
Secretaris, maar is voortaan geen adjunct meer voor de Pijler Vorming & Missie. 

 
* De volgende Administratieve Vergadering van de Frans-Belgische Unie gaat 

door van 8 tot 12 mei.  Een twintigtal afgevaardigden, gekozen onder de werknemers 
van onze Federatie en de gewone leden van onze twee landen, zullen onze Federatie 
vertegenwoordigen tijdens deze vergadering.  Er zullen dan nieuwe administratoren 
en verantwoordelijken voor onze Unie worden gekozen.    

 
* Op verzoek van ADRA Belgium, heeft de Federatie 

aanvaard om een vluchtelingenproject te 
ondersteunen door 10 % van de totale kosten te 
financieren die geraamd zijn op € 19.800. Tijdens 
de wintermaanden heeft ADRA twee busjes 
gehuurd, die in de weekends vluchtelingen van het 
Maximiliaanpark in Brussel naar diverse slaapplaatsen in België heeft gebracht. 
Aangezien de actie op eigen bodem plaatsvindt zullen de financiën van het budget 
van Adventhulp komen. ADRA-EU en de Inter-Europese Divisie hebben het project 
voor meer dan € 12.000 gesponsord. 

  

WE HERINNEREN ERAAN DAT 

ELK GEMEENTELID VAN ONZE 

FEDERATIE DE BESLUITEN KAN 

RAADPLEGEN OP DE KANTOREN 

VAN DE ERNEST ALLARDSTRAAT. 
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BELGIUM YOUTH CONGRESS 2017 
 

Bijna 270 personen hebben, van ver of nabij, het 
Jeugdcongres bijgewoond dat door de Internationale 
kerk van Brussel is georganiseerd van 24 tot en met 26 
november 2017. 
 
Met een thema als "Minder van jezelf in een wereld van 
selfies", was het normaal talrijke foto’s te zien verschij-
nen op de social media. Maar wie tijdens dit congres 
‘selfie’ zei, zei ook "welk beeld geef ik van mezelf?". "Wat 
of wie leeft er in mijn binnenste?". 
 
Via verschillende workshops, boodschappen van de 
hoofdspreker, Daniel Pel, discussies en uitstapjes in de 
stad, hebben jongeren uit onze Federatie, maar ook uit 
10 andere landen, gedurende 3 dagen van ontmoeting 
en uitwisseling kunnen nadenken. 

 
Hier volgen enkele verzamelde indrukken: 
 

« Het was heel fijn het Jeugdcongres 2017 mee te maken. De twee herinneringen die 
mij het meest geraakt hebben zijn het bezoek aan de rusthuizen en het Avondmaal. Het 
was verrijkend met de bejaarden te spreken, maar tegelijkertijd erg confronterend door 
de problematiek van de senioren in onze maatschappij. Het Avondmaal was anders dan 
wat we gewoon zijn te beleven in onze plaatselijke gemeenten. » - Leslie 

 
« Het was voor mij een eerste keer dat ik het congres BYC 
bijwoonde. Een mooie ervaring. Een goede organisatie. Het 
onderwerp is direct gericht tot ons, jongeren.  Het moment van 
uitwisseling met de omgeving was zeer aangrijpend. We 

hebben dus kunnen uitleven wat we gehoord en geleerd hadden tijdens de prediking. 
Tenslotte heeft het avondprogramma in groepen me nieuwe mensen leren kennen. Ik 
ben van plan geen enkel congres meer te missen. » - Karen 
 
De voorbereidingen van het congres 2018 zijn al gestart. De hoofdgast zal Justin Kim 
zijn, medewerker van het Departement Sabbatschool bij de Generale Conferentie.  

Valérie Ballieux 
 

NAMIDDAG VAN HET BIJBELRAADSEL 
 
Ieder jaar rond eind januari doet er zich eenzelfde fenomeen voor. Groepjes verzamelen, 
beladen met een berg aan documenten en verschillende Bijbelvertalingen. Vele laptops 
worden aangesloten. In een hoek van de kamer staat een voorraad voedsel voor wel 
drie dagen. 
 
Tegen 14u59 stijgt de spanning en het aftellen van de laatste seconden duurt een 
eeuwigheid, voordat eindelijk de eerste enveloppe geopend kan worden. En dan maakt 
de opwinding plaats voor verslagenheid, want we moeten toegegeven, de makers van 
het raadsel deinzen voor niets terug om de uitdaging moeilijker te maken. 
  

NOTEER NU REEDS DE DATA VAN 

HET VOLGENDE BYC: 16 TOT 18 

NOVEMBER 2018 IN DESTELHEIDE. 
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De meeste teams zetten door en 
proberen zo goed en zo kwaad 
mogelijk de antwoorden te 
vinden en de raadsels te 
ontcijferen. Laten we direct 
hulde brengen aan de anders-
taligen voor wie het probleem 
nog groter is door het dubbel 
vertaalwerk, zowel voor het 
begrijpen van de vraag als het 
vertalen van het antwoord. 
 
De grootste volharders worden 
meestal beloond! Dan stijgt er een groot gejuich op van "Yesss !" dat weerklinkt tot de 
muren van de Federatie en dat een glimlach tovert op de gezichten van de telefonisten 
die soms kunnen aanvullen met "en jullie zijn de eersten". 
 
Laten we toegeven, het raadsel van dit jaar was wel bijzonder moeilijk. En we beloven 
dat we volgend jaar ons best zullen doen het jullie gemakkelijker te maken. Maar waarom 
er ondertussen niet van profiteren om de Bijbeltekst grondiger te herlezen. En wie weet 
dat het goede antwoord in één of ander hoofdstuk om de hoek komt kijken. En wanneer 
het niet het goede antwoord is, dan heeft u tenminste HET Goede Nieuws gelezen! 

Valérie Ballieux 
Volwassenen 
1. Brugge (16u42) 
2. Brussel (16u56) 
3. Gent (17u20) 
 
Tisons Explorateurs Adultes 
1. Liège (16h13) 1. Namur (17h03) 1. Woluwe (17h17) 
2. Harmony (16h16) 2. Bxl-Wol-Bot (17h14) 2. Namur (17h19) 
3. Bxl-Wol-Bot (16h20) 
4. Namur (16h41) 
 
 

VORMINGSWEEKEND VAN 2-4 MAART  
 
Op 2 maart lag Brussel onder een fijn deken van sneeuw toen 36 jeugdleiders en 10 
opleiders daar voor het derde opleidingsweekend voor AJ animatoren kwamen. Er 
werden twee niveaus voor de opleiding voorgesteld en dat kwam overeen met de 
vorderingen van de animatoren op dit vlak. Het weekend verliep volgens het ritme van 
vele ateliers, die animatietechnieken betroffen (spoorzoeken, avondwaken…), aspecten 
van het leven van een animator (te mijden gevaren, veiligheid…) en leiding van 
activiteiten voor de meer gevorderden. De animatoren van niveau 3 hebben ook een 
module kunnen volgen over mishandeling, om ze bewust te maken van een problematiek 
die ze tijdens hun groepswerk zouden kunnen tegenkomen. 
 

Dit weekend heeft veel jongeren de gelegenheid geboden zich 
vertrouwd te maken met de wereld van de animatie en heeft 
hen geholpen de verschillende elementen die daar deel van 
uitmaken te begrijpen. Al stond er veel op het programma, toch 
heeft deze vorming de animatoren, die van alle kanten van 
België en Luxemburg kwamen, ook de kans gegeven elkaar 

weer te zien om hun ervaringen tijdens AJ-activiteiten in hun kerk en hun lokale groep 
te delen.  

HET VOLGENDE VORMINGS-

WEEKEND ZAL DOORGAAN VAN 22 

TOT 24 FEBRUARI 2019 VOOR DE 

AFDELINGEN BASIS EN VERDIE-
PING (NIVEAU 1 EN 3). 
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Op zondag is dit vormingsweekend beëindigd met de diploma-uitreiking (met bijbeho-
rende badges) aan 8 animatoren die de gehele cyclus van 3 jaar gevolgd hebben! Dit 
jaar was het een organisatorische uitdaging door het aantal inschrijvingen en de 
taaldiversiteit (4 talen). Voor de volgende vormingssessie hebben we afspraak op het 
weekend van 22 tot 24 februari 2019. 
 

 
 
Heb je interesse voor groepsanimatie of wil je een opleiding volgen bij de AJ, aarzel dan 
niet hiervoor bij ons aan te sluiten! 

  Victor Liénard  
 
 

GLOBAL YOUTH DAY 2018 
 

Adventjeugd heeft in Brussel, de hoofdstad van Europa, tijdens de Global Youth Day 
2018 een zekere impact gehad. Er werd liefde, voedsel, "hugs" alsook Gods evangelie 
gedeeld met de Brusselse burgers. 
 
Twee van de basisbehoeften van de 
mens werden de stuwkracht achter 
deze editie 2018, waarvan de voor-
bereidingen voor sommigen al maan-
den op voorhand gestart waren. Deze 
editie heeft niet alleen haar stempel 
gedrukt door de deelname van een 
grote groep jongeren, maar ook door 
die van kinderen, volwassenen en 
ouders uit veel van onze kerken. 
 
Enkele van de activiteiten 's morgens 
waren: het bezoek aan een vluchte-
lingencentrum in Brussel, waar 
jongeren van de Internationale Kerk niet alleen geholpen hebben de lokalen schoon te 
maken, maar waar ze ook Gods liefde met de bewoners konden delen. De jeugd van de 
Spaanssprekende kerken heeft lunchpakketjes en water uitgedeeld in verschillende 

metrostations. De jeugd van Namen bleef niet achter; zij 
deelden voedsel en hygiënisch materiaal uit aan daklozen. En 
de verkenners van Woluwe maakten enkele prachtige 
tekeningen die ze aan de mensen op straat uitdeelden.  

JE KUNT FOTO’S EN VIDEO’S 

VINDEN VAN DE ACTIVITEITEN OP 

#GYD18 OF #GYD18BELUX. 
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In de namiddag bestond het programma uit een lange wandeling vanuit de Afrikaanse 
kerk van Botanique tot aan de kerk van Bruxelles-centre. Onderweg hebben de 
deelnemers fruit, water en Bijbels uitgedeeld. En op enkele cruciale punten van de stad 
werd regelmatig halt gehouden voor "Free Hugs". 
 
Aan het einde van de namiddag, 
kwamen meer dan 200 mensen 
bijeen om hun ervaringen te 
delen over wat ze tijdens deze 
speciale dag beleefd hadden. In 
totaal is 380 kilo voedsel uitge-
deeld. Ondanks de regen en het 
koude weer hebben ze de 
warmte van vriendschap kun-
nen voelen, vooral tijdens de 
contacten die ze aangeknoopt 
hebben op iedere stopplaats. 
Het is dus met een hart vol 
dankbaarheid aan onze Hemel-
se Vader en met onuitwisbare 
herinneringen dat iedereen na 
deze goed gevulde dag naar huis vertrokken is. 

Paola Condemayta  

  
 

 

VORMINGSWEEKEND VAN HET KINDERPASTORAAT 
 
Tijdens het weekend van 2 tot 4 februari 2018 hebben we kunnen deelnemen aan een 
reeks voordrachten die door het Kinderpastoraat werd georganiseerd. We waren met 
een 50-tal deelnemers, waaronder sabbatschoolleiders, ouders, grootouders of gewone 
belangstellenden. Het hoofdthema was de bewustmaking over de welwillende opvoeding 
en dat heeft ons aardig wakker geschud. Hadden we sommige dingen verkeerd 
begrepen? Wie heeft gelijk en wie heeft het mis? Maar vooral, en dat is zeker de 
belangrijkste vraag, wat is uiteindelijk het beste voor onze kinderen? 
 
De verschillende voordrachten hebben ons tot het stellen van zeer belangrijke vragen 
gebracht, over de opvoeding van onze kleine (en grote!) hummels. Er zijn veel 
onderwerpen aangekaart, namelijk de werking van de hersenen, maar ook de positieve 
discipline, de emotionele opvoeding en nog vele andere! 
 
Er zijn concrete vragen gesteld, zoals: 
- Hoe gaan we om met onze emoties en die van onze tieners wanneer deze uit de 

hand lopen? 
- Wat moet ik doen wanneer mijn kind gepest wordt of anderen pest?  
- Hoe kunnen we dat verbinden met ons christelijk rentmeesterschap? Welke plaats 

neemt God in, en zijn Woord, wat is Zijn mening? 
 
Zonder onze lieve grootouders te vergeten, die altijd klaarstaan om hun ervaring te 
delen, maar die hun plaats moeten vinden in de familiale kring, om deze over te brengen 
zonder te ergeren of te kwetsen. 
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Hebben we bevredigende antwoorden gevonden?  Iedereen is vertrokken met nieuwe 
denkpistes (door video’s), die vanzelfsprekend nog verder uitgediept moeten worden, 
om te ontdekken hoe deze te integreren in onze eigen opvatting over opvoeding.  Want, 
zoals iedereen weet, heeft iedere verandering tijd nodig… 
 
Wees er volgend jaar ook bij om steeds rijkere uitwisselingen te beleven met opleiders, 
die enthousiasmeren.  

Maud Lerandy 
 
 

 

AMALF CONGRES VAN 10-12 NOVEMBER 2017 
 
AMALF (De Franstalige Medische Associatie van de Adventkerk) heeft zijn jaarlijks 
congres in Bédoin gehouden, een leuk Provençaals dorpje aan de voet van de Mont 
Ventoux.  
 
Deze vakvereniging voor Gezondheid van onze kerk, heeft meerdere actielijnen 
ontwikkeld. Ten eerste het organiseren van medische missies bij de meest hulpbehoe-
vende bevolking; vervolgens door het verzamelen van medisch materiaal, dat na het 
sorteren en herstellen, naar dikwijls vergeten medische posten gestuurd wordt of naar 
posten waarvan de bevoorrading niet gegarandeerd is. 
 
Een derde aspect bestaat uit het scheppen van een band tussen de verschillende leden, 
door onder andere een jaarlijks congres te organiseren rond een specifiek onderwerp, 
wat tegelijk de ontmoetingen, uitwisselingen en raadgevingen bevordert. 
 

Gezien de relevantie van het gekozen onderwerp, "Van 
wreedheid naar goedgunstigheid", zagen de organisa-
toren met blijdschap, naast de gebruikelijke deelne-
mers, veel predikanten, jeugd- en bijbelgroepanima-
toren of departementsleiders op deze vergadering.  
 

Deze problematiek werd gepresenteerd en geanalyseerd door vele sprekers en onder 
verschillende vormen. Als rode draad heeft gedurende het hele weekend Jacques 
Lecomte, doctor in psychologie en specialist van de "veerkracht", de luisteraars sterk 
geraakt met de juiste woorden en zijn zowel persoonlijke als professionele ervaring. 
  

OM MEER TE WETEN OVER AMALF, HAAR 

ACTIVITEITEN, HAAR PROJECTEN EN HAAR 

BIJEENKOMSTEN, GA NAAR FACEBOOKPAGINA 

OF WWW. AMALF.ORG. 
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Dit zware, maar o zo belangrijke thema zou ongetwijfeld vaker in onze gemeenten en 
jeugdgroepen aangesneden moeten worden, want de statistieken sparen geen enkel 
milieu, hoe religieus het ook mag zijn. Onder de onverwachte vormen van mishandeling 
valt het geestelijk misbruik, dat gevaarlijk is te negeren. Een honderdtal aanwezige 
deelnemers aan dit congres heeft dus veel stof tot nadenken gekregen tot de volgende 
herfstvakantie. 
 

 
 
Vermelden we nog dat tijdens het administratieve gedeelte van de Algemene 
Vergadering van AMALF, Etienne Gallis, onze huidige verantwoordelijke van het 
Departement Gezondheid, verkozen is tot de medesecretaris van de Vereniging. 

Valérie Ballieux 

 

ADRA IN HET KONINGIN ASTRIDPARK - 24 SEPTEMBER  
 
10...  Nu kunnen we de kaarsjes uitblazen! Wij hebben weer eens deelgenomen aan de 
actie "Charleroi- Werelddorp", met standjes van Verenigingen vertegenwoordigers van 
de verschillende gemeenschappen die in Charleroi leven. De nationaliteiten, die door de 
leden van Charleroi werden vertegenwoordigd, waren opnieuw Bulgarije en Madagascar.  
De zon was van de partij. De burgermeester ook, die ook nog de buurman van één van 
onze zusters is. Wie over de zon spreekt, spreekt over meer klanten voor onze 
bereidingen. 
 

De cel Evenementen van Charleroi 
heeft aan iedere organisatie ge-
vraagd typische gerechten te berei-
den uit de streek waar ze vandaan 
komt. Eveneens om souvenirs mee 
te brengen en natuurlijk, folklo-
ristische klederdracht te dragen. 
Dankzij deze schikkingen hebben 
we toffe ontmoetingen gehad – met 
andere stands (een Afrikaanse 
vereniging heeft, naarmate de uren 
verstreken, bijna al onze handel in 
curiosa gekocht); met bezoekers 
die de Bulgaarse vlag hebben 

herkend, zijn er die rozenwater zijn komen ruiken of in het Bulgaars zijn komen praten; 
of nog anderen die de heerlijke sambos geproefd hebben (voor de niet-ingewijden: 
Malagassische nems).
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De jaarlijkse nieuwigheid bestond deze keer uit overlevingspakketjes voor noodsituaties, 
die ADRA Internationaal uitdeelt aan vluchtelingen, of noodlijdenden na een natuurramp 
ergens in de wereld. Een minipakketje ’s morgens, ’s middags en ’s avonds – om te 
overleven, maar niet om je honger te stillen en het smaakt helemaal niet slecht. Onze 
bezoekers zijn zich bewust geworden van de afgrijselijk ellende en nood die in de wereld 
woedt. 
 
Kom ons in september 2018 helpen. Het geeft voldoening en verrijkt je!  Dank u Heer, 
voor de geopende deuren en al de rest. Dank voor al degenen die geen tijd, inspanning, 
middelen en glimlach gespaard hebben om de wereld te redden, stap voor stap, mens 
na mens! 

Mariana Stoyanova 

 
JONGERENDAG IN HET TEKEN VAN DE SOLIDARITEIT 
 
Sabbat 24 maart stond in het teken van de Solidariteit, georganiseerd in de coulissen 
door een samenwerking tussen de kerk van Bruxelles-Centre en Jonathan Lo Buglio, 
directeur van ADRA Belgium. 
 
In de voormiddag kwamen een honderdtal mensen samen om God te loven, maar ook 
om te luisteren naar de ingrijpende ervaring van Joao Martins, de actuele directeur van 
ADRA Europa. In zijn prediking heeft Joao over concrete acties kunnen getuigen die 
plaatsvonden toen hij een jonge humanitaire werker was. Zijn persoonlijke ervaring heeft 
de aanwezigen bijzonder geraakt. 
 
Na een gezellig samenzijn in de vorm van een goed voorziene potluck, werd de film 
"Exodus, 1 miljoen levens" gedraaid. Deze documentaire leidde een debat in over het 
omstreden thema van de opvang van vluchtelingen. Veel reacties hebben er uiteindelijk 
toe bijgedragen deze problematiek op de essentie ervan te richten: de basis van het 
Christendom is het helpen van de naaste, zonder aan de verleiding toe te geven te 
vergelijken en vooral geen verschil te maken in 
hun behoeften. Er moet natuurlijk een geschikte 
methode toegepast worden om deze mensen zo 
goed mogelijk te helpen en daar komt ADRA dan 
tussenbeide met het verschaffen van middelen en actieplannen om de doeltreffendheid 
van de geboden hulp te vergroten. Maar al deze projecten kunnen natuurlijk niet 
ingesteld worden zonder de geldelijke steun van de donateurs. 
 

Daarom is de dag geëindigd met een liefdadigheids-
concert ten voordele van het project "Build the Hope", 
waar een vijftiental jongeren tussen de 18 en 30 jaar 
aan deelnemen. Het hoogtepunt van dit project zal deze 
zomer vorm krijgen tijdens een humanitair kamp in 
Kirgistan. Dit concert kon georganiseerd worden dankzij 
het talent en vrijgevigheid van 3 virtuoze leerlingen van 
het Koninklijk Conservatorium van Brussel en van 
Mevrouw Reyes, hun talentvolle lerares. De volle zaal en 
het enthousiasme van de toehoorders lieten geen twijfel 

bestaan over de kwaliteit van de prestaties en het belang van het project. 
 
Intussen volgen andere projecten en uitdagingen elkaar op, waarvoor uw hulp absoluut 
noodzakelijk blijft. Indien u één van deze wilt steunen, aarzel dan niet uw bijdrage te 
storten op de bankrekening BE43 3101 0480 0001 en onze Facebook- en Twitterpagina’s 
te raadplegen.     

Valérie Ballieux

OM DE PROJECTEN TE STEUNEN, ÉÉN 

NUMMER : BE43 3101 0480 0001. 
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WANNEER IEDEREEN ZICH INZET… 
 
Op 10 maart hadden we een speciale eredienst in het teken van de Adventjeugd. Een 
tiental vonkjes en verkenners getuigden van hun keuze.  Bij de vonkjes klonk het zo: 
"Met Jezus en de hulp van de hele groep doe ik steeds mijn uiterste best", met als doel: 
"zoveel mogelijk licht geven". Getuigenis dus… 
 
Die dag waren er net een 8-tal jongeren 
(15-jarigen) van een naburige school 
aanwezig. Voor het vak levensbeschouw-
ing moesten ze een taak maken, en daar-
voor hadden ze onze kerk uitgekozen.  Na 
de dienst had ik een heel gesprek met 
hen. Ze hadden tal van vragen, met 
daarbij heel wat echt pertinente vragen. 
 
Ik was natuurlijk benieuwd hoe die 
eredienst bij die jongeren (sommigen 
katholiek, anderen helemaal niet kerkelijk 
of zelfs vrijzinnig) was overgekomen. Ik 
hoefde er echter niet naar te vragen… 
Heel spontaan zeiden ze, zelfs met 
duidelijk enthousiasme, dat ze de hele dienst bijzonder gewaardeerd hadden. Leuke 
zinvolle liederen (bedankt Praise Band, Ruben, jeugdleiding!), spontane dienst, een 
boodschap die iedereen, ook zij, kon verstaan en die tot nadenken stemde. Leuk om 
horen natuurlijk… 
 
En toen kwam er nog iets. Ze voelden zich heel erg op hun gemak. Van zodra ze 
binnenkwamen voelden ze zich welkom. Een van de meisjes zei zelfs dat het was alsof 
ze de mensen al lang kenden. De anderen beaamden dat. Nu is het zo dat ik aan iemand 
gevraagd had om klaar te staan om hen te ontvangen. En dat heeft die persoon heel 
goed gedaan. Maar ik zag dat ook anderen heel spontaan naar hen toegingen … 
 
Kijk, dat gaf me echt een goed gevoel. En het bewijst nog maar eens dat een warm 
onthaal, wat aandacht voor elkaar, een woord en een glimlach ‘wonderen’ kunnen doen! 
Dit is niet enkel de taak van de zaaldiakenen, maar van ieder van ons. Wat mij betreft: 
een aanmoediging om dit positieve voorbeeld om te zetten in wekelijkse realiteit!  

Johan Delameillieure 
 
 

 

24 juni Algemene Vergadering van de Federatie 
Woluwe Algemene Vergadering van de Jeugd vzw's 
 

1-10 juli Vonkjes-, Preverkenners- en Verkennerskamp 
Baraque de Fraiture, Malempré 
 

1 september Clé 2018 – Conventie van Leiders met Engagement 
Brussel 


