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Gevaar in de kerk  

 
In Virginia, Amerika is er een heuse 
Bijbelse discussie gaande over een wets-
voorstel in de Senaat om geweren in 
gebedshuizen toe te laten. Beide kanten 
maken gebruik van Bijbelse teksten om 
zowel voor als tegen wapens in kerken te 
zijn. Een Republikeinse senator citeerde 
Psalm 144:1 "Geprezen zij de Heer, mijn 
rots, die mijn handen oefent voor de strijd, 
die mijn vingers schoolt voor het gevecht" 
en Lucas 11:21 "Wanneer een sterk, goed 
bewapend man zijn domein bewaakt, dan 
zijn zijn bezittingen veilig". Hij was dui-
delijk voor het wetsvoorstel. Een Demo-
craat citeerde Psalm 46:2 "God is voor ons 
een veilige schuilplaats, een betrouwbare 
hulp in de nood" om zijn ongenoegen over 
het wetsvoorstel bij te staan. Amerikanen 
maken zich terecht zorgen over de veilig-
heid van de aanbidders in gebedshuizen, 
met een schietpartij in een Afrikaanse 
Methodistenkerk in 2015, een schietpartij 
in een Sikh tempel in 2012 en een schiet-
partij vorig jaar in een Synagoge. 
 
Hoewel we de recente aanslagen op het 
Joods Museum, een paar straten verwij-
derd van het Federatiekantoor, en drie 
Adventkerken en de aanslag op de Katho-
lieke kerk in Rouen, Noord-Frankrijk niet 
mogen vergeten. Mogen we ons misschien 
gelukkig prijzen dat we hier strikte wapen-
wetgeving hebben, waardoor we ons iets 
minder zorgen hoeven te maken over het 
gevaar van een schietpartij in onze ere-
diensten.  
 
Er zijn echter wel andere zaken waardoor 
je je onveilig kunt voelen in de kerk. Een 
sterk wapen wat we elke Sabbat mee-
nemen naar de kerk en wat we vaak rijke-
lijk gebruiken tegen elkaar: de tong. 
Jakobus in zijn schrijven aan de gemeen-
ten had er heel wat over te zeggen. "Wie 
meent dat hij God dient, terwijl hij zijn 
tong niet kan beteugelen, zit op een 
dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is 
vergeefse moeite." (1:26) Kwaadsprekerij, 

leugens en roddel zijn serieuze bedrei-
gingen voor de kerk. Het kan de bood-
schap die we te verkondigen hebben in 
één klap ongedaan maken. "Met onze tong 
zegenen we onze Heer en Vader, en we 
vervloeken er mensen mee die God heeft 
geschapen als zijn evenbeeld." (3:9)  
 
Jakobus probeert ook te begrijpen waar al 
die conflicten vandaan komen: "U verlangt 
naar iets, maar krijgt het niet". (4:2) Is dit 
niet vaak de grondslag van onze kwaad-
sprekerij en roddels. Waarom willen we 
toch zo graag het slechte van een persoon 
verspreiden, zelfs als we niet zeker zijn of 
het waar is of niet. Is het niet vaak omdat 
we gefrustreerd zijn over ons eigen leven, 
onze eigen fouten of ons eigen falen? We 
verlangden naar iets, maar kregen niet ons 
gelijk of kregen niet onze zin of kregen niet 
waar we om vroegen. Het is makkelijker 
om de schuld te geven aan iemand anders 
voor je eigen falen, dan zelf verantwoorde-
lijkheid hiervoor te nemen.  
 
Dit gebeurt ook in onze geloofsgemeen-
schap. Vooral in West-Europa is er een 
behoorlijke frustratie onder gemeente-
leden en predikanten dat onze kerk niet 
meer relevant lijkt te zijn. Evangelisatie-
campagnes lijken aan dovemansoren 
gericht te zijn. Oproepen tot Bijbelstudies 
worden maar summier beantwoord. Onze 
kinderen en jongeren lijken ons door de 
vingers te glippen. En buitenkerkelijk men-
sen staan niet rijen dik klaar om lid te 
worden van onze kerk. De meeste 
gemeenten mogen blij zijn met één of 
twee dopen per jaar, tegelijkertijd zijn er 
meer die de gemeente weer verlaten. 
Waar eerst nog werd gedacht dat we de 
bovenstaande tactiek gewoon vaker moes-
ten toepassen (meer evangelisatiecam-
pagnes, meer Bijbelstudies, meer open-
bare lezingen) om toch succesvol te zijn, 
lijkt het nu dat we elkaar vaker de schuld 
geven. De ander is niet meer "recht in de 
leer" of bewandelt "de oude paden" niet 
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WE DRAGEN DEZE EDITIE OP AAN DE NAGEDACHTENIS VAN MICHEL MAYEUR, DIE ZO VAAK HEEFT 
MEEGEWERKT AAN DE FEDE INFO, NAMELIJK MET HET PROEFLEZEN EN DE RELEVANTE CORRECTIES. 
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meer en daardoor zijn we als geloofs-
gemeenschap niet meer succesvol. God 
kan ons toch niet zegenen als we, in onze 
ogen, "fouten" toelaten in onze kerk?  
 
Jammer genoeg met het wijzen naar een 
schuldige komt vaak de waarheid in het 
gedrang. We dikken de beschuldigingen 
ietsjes aan, of we stellen de problematiek 
iets simplistischer voor, of we verbinden 
zaken aan elkaar die niets met elkaar te 
maken hebben. Allemaal om onze eigen 
argumentatie kracht bij te zetten. Verschil-
lende gemeenten in onze Federatie zijn 
hierdoor uit elkaar gevallen. Verschillende 
leden zijn hierdoor al opgehitst tegen hun 
eigen gemeente, federatie of predikant. 
Verschillende gezinnen zijn hierdoor al 
verdeeld geraakt. 
 
Jakobus heeft een duidelijk advies 
hiervoor: "Spreek geen kwaad van elkaar, 
broeders en zusters … Er is maar één 
wetgever en rechter: hij die bij machte is 
te redden of in het verderf te storten. Maar 
wie bent u, om uw naaste te veroordelen?" 

(4:11,12) En even verderop: "Klaag niet 
over elkaar, broeders en zusters, want 
daarmee roept u het oordeel over u af. 
Bedenk dat de rechter voor de deur staat." 
(5:9) Misschien moeten we dit eens 
werkelijk ter harte nemen. Stoppen met 
het wijzen op de fouten van een ander, 
stoppen met het aanwijzen van de splinter 
of de balk in andermans ogen, stoppen 
met het elkaar veroordelen over vermeen-
de zonden. Laten we ons eens echt 
concentreren op "de ware godsdienst: 
weduwen en wezen bijstaan in hun nood, 
en je in acht nemen voor de wereld en 
onberispelijk blijven." (1:27) Bovendien, 
zal de goede boodschap, het eeuwig evan-
gelie, niet veel duidelijker klinken met 
vredelievende en milde woorden? Iets 
waar onze tong ook toe in staat is.  
 
Mogen we zo een beetje dichter bij een 
veilige kerk komen, een kerk waar iede-
reen zich thuis mag voelen, een kerk waar 
geen wapens nodig zijn. 

Jeroen Tuinstra 

 
 

Federale activiteiten  
 
GEESTELIJK CONGRES – 27 OKTOBER 
 
Op 27 oktober l.l. zijn de kerken van onze federatie samen gekomen in het theater Saint 
Michel van Etterbeek om een dag van geestelijk samenzijn en herbronning te beleven. 
 

Het gekozen thema, "Wat een familie!", heeft 
ons een interessant personage laten ontdek-
ken: Jakob. Door enkele visuele en symbo-
lische taferelen hebben een vijftiental jonge 
en minder jonge mensen de hoogtepunten 
van het leven van Jakob verteld en daarbij, 
de aandacht getrokken op de familiale 
stoornissen en de ontwikkeling van deze 
man, die gedurende zijn hele leven heeft 
moeten vechten tegen zijn neiging tot bedrog 
en manipulatie. Want inderdaad, de uitdruk-
king "Wat een familie!" kan op twee manieren 

gelezen worden: hetzij met bewondering, of met teleurstelling en spijt. 
 
Na deze geïllustreerde lezing van de Bijbeltekst heeft Daniela Gelbrich, leraar Oude 
Testament aan de Universiteit van de Adventkerk in Friedensau, getoond hoe Jakob 
heeft moeten leren dienen alvorens een leidinggevende figuur van een volk te zijn. Ze 
heeft ook het belang van zijn ontmoeting met God onderstreept, die hem veranderd en 
hem de ware liefde geleerd heeft. Tenslotte heeft ze benadrukt hoe, door de eeuwen 
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heen, God met zijn volk heeft gestreden, vaak in het diepst van de nacht en de 
ballingschap, om het de transformatiekracht van de liefde te leren. 
 
Een ander hoogtepunt van dit congres is de bijzondere bijdrage geweest van het Orkest 
van de Salève, dat gedurende de nacht half Frankrijk heeft doorkruist, om tijdens het 
ochtendprogramma de lofliederen te begeleiden en in het namiddagprogramma een 
prachtig concert ten gehore te brengen. Onder de leiding van Oliva Rakatonanahary 
hebben de vijftig muzikanten ons betoverd met hun talent en de dynamiek van hun 
interpretatie. 
 

 
 
Laten we niet vergeten te vermelden dat tijdens de gehele dag een toegewijd team zich 
heeft afgelost om de kinderen en jongeren een aangepast programma aan te bieden. In 
de namiddag zijn overigens meer dan 70 kinderen een lied komen presenteren tot groot 
genoegen van de vergadering. 
 
Laten we allen bedanken die op het podium of in de coulissen hebben meegewerkt aan 
het welslagen van dit congres. Onze grote kerkfamilie is zeker niet volmaakt, maar deze 
dag heeft aangetoond dat de banden die ons verenigen heel wat obstakels overbruggen 
kunnen. Het is aan ons te kiezen "Wat een familie!" wij wensen te zijn. 

Valérie Ballieux 
 
 

PREDIKANTENVERGADERING IN NEDERLAND       
 
Op 7 en 8 november zijn de predikanten van de Belgisch-Luxemburgse Federatie, 
vergezeld van enkele predikanten van de Nederlandse Unie, samengekomen in 
Nederland voor een studie gewijd aan geweld en geweldloosheid.  Op 11 november 
werden de 100 jaar sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Dat was dus 
de gelegenheid om na te denken over de rol van de christenen in gewapende conflicten 
door de geschiedenis heen, alsook over andere problemen in verband met oorlog en 
geweld. Op de eerste dag hebben Rudy Van Moere en Johan Delameillieure respectie-
velijk het onderwerp van geweld in het Oude en het Nieuwe Testament aangesneden. 
In de avond heeft Jeroen Tuinstra ons de film "Hacksaw Ridge" getoond, die het verhaal 
beschrijft van Desmond Doss, de dienstweigeraar die de eerste niet-strijder was die de 
eremedaille van het Congres ontving voor het redden van 75 levens in Okinawa (Japan) 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
 
De tweede dag werd ingeleid met een overdenking van de voorzitter van de Nederlandse 
Unie, Rob de Raad, over geweldloosheid. Chris Bultinck heeft ons daarna meegenomen 
in de tijd van de eerste christenen en heeft ons hun houding uitgelegd tegenover de 
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militaire macht. Door een uiteenzetting getiteld "Dienstweigeraars tot nauwgezette 
Samenwerkers" heeft Reinder Bruinsma de archieven van onze kerk doorgenomen die 
de veranderingen van houding onthullen al naargelang de gewapende conflicten. 
Vervolgens hebben drie collega-predikanten (Yves Pierre, Edouard Ajinça en Ricardo 
Pereira) het leven van drie grote figuren van de geweldloosheid beschreven: Mahatma 
Gandhi, Maarten Luther King en Hélder Câmara. Om deze studiedagen te beëindigen 
heeft Jurrien den Hollander ons doen nadenken over het verbale en non-verbale geweld 
buiten, maar ook binnen de Kerk. 
 

 
 
Door kort de geschiedenis te doorlopen, beseft iedereen dat het geweld alle culturen en 
alle tijdperken in de hele wereld geraakt heeft. Als christenen zijn we verantwoordelijk 
voor onze daden tijdens deze verwarrende perioden. Onze houding, hetzij voor of tegen, 
kan (of kan niet) een sterk voorbeeld zijn van de ware liefde en van de wil van God. 
Dankzij deze studietijd, hebben we geprobeerd dit onderwerp beter te begrijpen, in de 
hoop dat het ons helpt om zo goed mogelijk te handelen wanneer conflicten de kop 
opsteken, en om onze Kerk te leiden opdat ze zichzelf kan beschermen zonder echter 
verstek te laten gaan. 

Ricardo Pereira 
 

OVERLIJDEN VAN MICHEL MAYEUR 
 

Op 18 december 2018 is onze federatie opgeschrikt 
bij het bericht van het overlijden van Michel Mayeur. 
Ondanks de pijn en de maandenlange strijd tegen 
kanker is hij rustig heengegaan en dat is een bron 
van troost voor zijn naaste familieleden en vrienden. 
Michel, die op 17 november 1951 geboren is, had 
juist zijn 67ste verjaardag gevierd. 
 
In 1978 werd Michel Mayeur aangenomen als 
predikant in de Belgisch-Luxemburgse Federatie. Hij 
werd uiteindelijk in 1984 ingezegend terwijl hij werk-
zaam was voor de Noord-Franse Federatie. Naast het 
dienen van verschillende kerken in Noord-Frankrijk 
en België, is hij van 1987 tot 1993 de redacteur van 
het blad Signes des Temps geweest. Na 11 jaar weer 

werkzaam te zijn geweest in de BLF, heeft hij deze federatie ook twee jaar gediend als 
Algemeen Secretaris. In 2012 is hij met pensioen gegaan. Tijdens de maanden die 
volgden heeft hij het bijzonder moeilijk gehad met enkele beslissingen die werden 
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genomen door de Generale Conferentie, waardoor hij enkele jaren geen lid wilde zijn 
van de kerk. 
 
Michel hield van geschiedenis en verhalen. Hij gebruikte vaak 
anekdotes om zijn predikingen te illustreren en aarzelde nooit 
zijn kennis met iedereen, die interesse toonde, te delen. Hij was 
een hartstochtelijk aanhanger van woorden en in het bijzonder 
van de Franse taal. Hij heeft veel meegewerkt aan het schrijven 
van artikelen maar ook aan het nalezen of de vertaling van 
boeken. Tot het laatste nummer verschenen in oktober 2018, 
heeft het redactieteam van de Fede Info op zijn gevatte mening 
en zijn relevante correcties kunnen rekenen. Hij ging regelmatig 
op zoek naar oude boeken in de literaire wijk van het centrum 
van Brussel. Michel hield ook van tuinieren, de fiets, en 
wandelingen in de natuur. Dat was voor hem de manier om 
nieuwe inspiratie op te doen en de zorgen voor even opzij te 
zetten. 
 
Boven alles hield Michel van zijn gezin. In de nagelaten 
boodschap aan de vele mensen die op zijn uitvaart aanwezig 
waren, heeft hij de grote vreugde willen benadrukken die hij gekend heeft tijdens zowel 
zijn pastorale dienst maar ook dankzij de liefde van zijn vrouw Chantal, hun vier kinderen 
en hun partners en hun vier kleinkinderen. Laten we ook de vele kinderen niet vergeten 
waar ze zich jaren mee beziggehouden hebben toen Chantal onthaalmoeder was. 
 
We nemen dus afscheid van een echtgenoot, vader, grootvader, vriend, predikant en 
een gemeentelid. Onze gedachten en gebeden blijven zijn naasten begeleiden, in de 
zekerheid van een weerzien, daar waar er geen kwaad meer zal zijn. 

Jeroen Tuinstra & Valérie Ballieux 
 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE – 3 FEBRUARI  
 
Op zondag 3 februari bood de 
Federatie de families van de 
predikanten, leden van het Fede-
ratiecomité, federale verantwoor-
delijken en gepensioneerden een 
feestmaal aan tijdens de tradi-
tionele ‘Nieuwjaarsreceptie’. Het 
doel is tweeledig: zowel al deze 
mensen bedanken – maar ook hun 
families – die zich week na week 
inzetten en tijd geven aan onze 
Kerk en onze Federatie, maar ook 
om uitwisselingen aan te moedi-
gen en een gezellig moment rond 
een goede maaltijd te delen. En dat was het geval, want het door Ghislaine Heinze-
Vanrusselt verzamelde team deed er echt alles aan om een gevarieerd en heerlijk buffet 
aan te bieden. 
 
In zijn welkomstwoorden keerde Jeroen Tuinstra terug op drie evenementen die hem in 
2018 tekenden, namelijk het Congres voor jeugdleiders in Kassel tijdens de zomer, het 
geestelijk congres van oktober en de Administratieve Vergadering van de Unie in de 
maand mei. Hij bevestigde ook zijn hoop dat onze kerk op een concrete manier zal leven 
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met de waarden die door Christus tijdens zijn bediening zijn overgebracht, namelijk in 
Matteüs 7:12. 
 
De honderd gasten, die de reis naar Hasselt maakten, zijn teruggekeerd naar de vier 
hoeken van België en Luxemburg met een glimlach op hun gezicht, blij dat ze een 
aangenaam moment hebben gedeeld en klaar om zich opnieuw in te zetten om van onze 
Federatie een kerk te maken waar iedereen zich thuis voelt. 

 Valérie Ballieux 
 
 

Enkele besluiten in 't kort 
 
* Afgelopen november heeft Marie-José Pierre-Piquet gevraagd ontheven te 

worden van het Departement IEBC. Het Federatiebestuur heeft kennis genomen 
van deze beslissing en bedankt Marie-Jo hartelijk voor de energie en de ingeblazen 
vernieuwing aan dit departement alsook voor de blijk van welwillendheid die aan alle 
leerlingen van de IEBC getoond werd. 

 
* Op aanbeveling van de Commissie Personeelszaken, heeft het Bestuur gestemd om 

het statuut van geautoriseeerd predikant toe de kennen aan David Carballo, 
Maria Delgado en Edouard Ajinça met ingang van 1 januari 2019. 

 
* Op 1 oktober 2018 is de werktijd van Ricardo Pereira van 60 naar 80% gegaan. 

Sinds 1 januari is hij voltijds aangenomen. We willen Michelle en Ricardo eveneens 
feliciteren met de geboorte van hun eerste zoon, Kalel, en wensen de familie Pereira-
Franzosi Gods rijke zegen. 

 
* Zoals de wet ons verplicht, is er een verklaring van bescherming van gegevens 

opgesteld en gestemd door het Federatiebestuur. Ze is te raadplegen op de site 
www.adventist.be onderaan in de rubriek 'Privacy'. Een ander protocol over het 
gebruik van internet en het emailgebruik van de kantoorbedienden van de 
Federatie is eveneens opgesteld en goedgekeurd. 

 
* Aan Rudy van Moere is voorgesteld om zijn deel-

name aan de Theologische Commissie van de 
Frans-Belgische Unie te verlengen. 

 
* Aan Igor Myagchev is gevraagd zich te voegen 

bij de Ethische Commissie van de Frans-
Belgische Unie. 

 
 
DE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VERGADERING 
 
Op 9 en 10 juni vindt ons vierjaarlijkse administratieve vergadering plaats in Brussel. 
Tijdens deze Algemene Vergadering worden de rapporten van de diverse bestuurders 
en departementshoofden besproken. Gelijktijdig zal de Oriëntatiecommissie nadenken 
over de te volgen koers voor de komende 4 jaar en zal de Benoemingscommissie de 
benoeming van de bestuurders, de departementshoofden en de leden van het 
Federatiebestuur voorstellen. Stem- en spreekrecht is voorbehouden aan de afgevaar-
digden. Deze zijn ondertussen gekozen in hun plaatselijke gemeente en zullen de nodige 
informatie ontvangen.  
 
Bezoekers zijn van harte welkom, maar gezien incidenten op de laatste Algemene 
Vergaderingen in juni 2018 zullen zij enkel de vergadering kunnen volgen via een scherm 

WE HERINNEREN ERAAN DAT 
ELK GEMEENTELID VAN ONZE 
FEDERATIE DE BESLUITEN KAN 
RAADPLEGEN OP DE KANTOREN 
VAN DE ERNEST ALLARDSTRAAT. 
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op de 2e verdieping van de Ernest Allardstraat. Toegang tot de vergaderzaal op het 
gelijkvloers zal enkel zijn voor afgevaardigden en genodigden.  
 
Graag zouden we u willen vragen deze belangrijke vergadering in het leven van de kerk 
te ondersteunen door haar te gedenken in uw gebeden. Mag deze vergadering bijdragen 
aan het verspreiden van het eeuwig evangelie en tot opbouw van Gods Koninkrijk zijn. 
Mogen de afgevaardigden gezegend worden met wijsheid en inzicht om zo de juiste 
beslissingen te nemen voor de komende 4 jaar. 

Jeroen Tuinstra 
 

Jeugddepartement  
 
BELGIUM YOUTH CONGRESS – 16-18 NOVEMBER 
 
Een 300-tal jongeren vanuit onze hele Federatie zijn op 16-18 november 2018 
samengekomen voor een speciale gebeurtenis: het Jeugdcongres van België. Georgani-
seerd door jongeren voor jongeren en in samenwerking met de Federatie, heeft het 
congres, dat al aan zijn 5de editie toe was, zich afgespeeld rond het thema "Laten we 
Opstaan en Bouwen", geïnspireerd door het boek Nehemia. De hoofdgast, predikant 
Justin Kim van de Generale Conferentie, en de 5 andere sprekers van de workshops 
(Philippe Penner, Daniel Benitez, Ronja Wolf, Carlos Rivero en Jeremy Zwiker) hebben 
de jongeren uitgedaagd om op te staan, een gewaagde stap voorwaarts te zetten en 
aanvoerders voor God te worden. 
 

 
 
Buiten de bijbelboodschappen stonden er ook momenten van lofzang, activiteiten van 
dienstverlening aan de bevolking, en momenten van spel en gezellig samenzijn op het 
programma. Op Sabbatnamiddag hebben de congresdeelnemers voor de inwoners van 
Braine L’Alleud een Expo Gezondheid in openlucht in de binnenstad georganiseerd met 
nog enkele andere activiteiten. Om er maar enkele te noemen: gratis massages, 
aangeboden warme drank, spelactiviteiten voor kinderen en het grote koor, hebben de 
voorbijgangers blij verrast. De Sabbat werd afgesloten met een speciale doopdienst. 
Iedereen heeft de doorgebrachte tijd met elkaar weten te waarderen door nieuwe dingen 
te leren en nieuwe vrienden te maken. Aan het einde van het congres hebben 9 andere 
jongeren de beslissing genomen zich te laten dopen. Om één van de deelnemers te 
citeren: "Ik ben gezegend geweest en vol enthousiasme om te zien wat God in mij en 
door mij gaat doen!" 

Emma Modoran  

N
ie

uw
s 

va
n 

p
ijle

rs
 e

n 
d

e
p

a
rt

e
m

e
nt

e
n 



Pagina 9 

BIJBELRAADSEL – 26 JANUARI 2019 
 
Wat kan er nog meer gezegd worden over het Bijbelraadsel na 17 jaar? Elk jaar brengt 
het meer dan 250 doorwinterde groepen samen in België, Luxemburg, Frankrijk, 
Zwitserland en Nederland. Iedereen kent ondertussen het principe: beantwoord Bijbelse 
vragen waarmee aan de hand van letters een raadsel wordt gevormd. Zoek dan de 
oplossing van dit raadsel en bel de Federatie, indien mogelijk voordat de andere teams 
bellen. 
 
Als je het zo verteld heeft het niets speciaals meer. En toch, een getuigenis geeft deze 
versie in 2019 een speciale smaak. Inderdaad, dit spel wordt door de meesten herkend 
als een gezellig moment of een gelegenheid om nieuwe dingen in de Bijbel te ontdekken. 
Het kan ook een geweldig hulpmiddel zijn voor teambuilding en kennismaking. Zo waren 
er enkele bezoekers die een van onze gemeenten bezochten en deel namen, ze werden 
op een heel natuurlijke manier onderdeel van de groep. "Het raadsel" is daarmee een 
cement dat de kennismaking bevordert en iedereen in staat stelt om deel te nemen. 
Vooral omdat, zelfs als 
de Bijbelkennis niet voor 
iedereen hetzelfde is, 
het taalkundige aspect 
of de computerkennis 
nog altijd blijft en die 
kunnen net de sterke 
punten van een bezoe-
ker zijn. Voeg daarbij 
een gezellige sfeer, 
teamgeest en wat lek-
kers om de geleverde 
inspanningen te belo-
nen, en je hebt het per-
fecte recept voor een geslaagde middag. 
 
Laten we niet vergeten de winnaars te feliciteren en natuurlijk de jongeren en de 

kinderen, die schitterden ondanks de moeilijke vragenlijsten. Spe-
ciale vermelding voor de kerk van Moeskroen die na jaren eindelijk 
is beloond met het vinden van het juiste antwoord. Dank ook aan 
de ontwerpers van de raadsels en de vertalers voor hun toewijding 
en creativiteit. 

Valérie Ballieux 
Hier is de officiële ranglijst in onze Federatie: 

 
Volwassenen  Adultes :  : 
1. Brussel – 16.10 u  1. Namur – 16h41  
2. Brugge – 16.32 u  2. Woluwe – 16h42  
 3. Thulin – 16h47 
 4. Mouscron – 17h26 
 5. Liège – 17h38 
 6. Bruxelles-centre – 17h39 
 7. Hispanos Bizet – 17h40 
 
Enfants :  Jeunes : 
1. Bruxelles-Woluwe-EAF – 16h16 1. Hispanos Bizet – 16h27 
2. Liège – 16h17 2. Bruxelles-Woluwe-EAF – 16h37 
3. Namur – 16h49 3. Thulin – 16h51 
4. Thulin 16h55 
5. Esch – 17h28   
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FORMULE DIE NOG LEUKER IS! 



Pagina 10 

PULSE MEET – 6-9 FEBRUARI 2019 
 
Wanneer was je voor het laatst nog eens stil? Echt stil… stil zoals: geen drukte, geen 
mensen om je heen, geen smartphone, geen media… niemand die je stoort…  enkel jij 
en jezelf… het horen kloppen van je hart. Puls na puls… dankbaar dat je leeft en beseffen 
dat het een wonder is. Een wonder van God uit liefde gekregen, met een doel voor 
ogen… my home… my church… my mission. Dat is Pulse Meet 2019! 
 

Gedurende vier dagen waren ongeveer 
350 EUD jeugdleiders en/of predikanten 
met een hart voor jeugdwerk, voor onze 
Adventkerk en Jezus, samen in Stuttgart 
om in geloof te groeien en te leren met 
als doel het Bijbels Woord relevant en 
actueel te maken voor de generatie van 
vandaag. Met topsprekers vanuit onze 
verschillende Divisies en zelfs de 
verantwoordelijke voor het jeugddepar-
tement van de Generale Conferentie, 
Gary Blanchard. Elk op hun eigen manier 
en kijk op het Evangelie, gaven ze de 

boodschap en onze Adventistische opdracht door. Tussendoor kon men genieten van 
mooie muziek, zang en creatieve voorstellingen vanaf het podium. Op de Sabbat werden 
deze drie dagen afgesloten met een Heilig Avondmaal. 
 
Aan de hand van vele workshops, met 
woordvoerders vertrouwd met hun eigen 
vak, kon er gepraat worden over elk onder-
werp of probleem dat zich stelt in onze 
gemeentes.  Ook werden enkele nieuwe pro-
jecten geïntroduceerd vanuit alle landen, die 
een concreet hulpmiddel kunnen zijn om 
samen onze waardes te leven met onze 
jongeren, waaronder het medium iCOR. Deze 
is ontstaan door een samenwerking van de 
EUD en TED met als doel een naar waarde 
georiënteerde kerkgroei te bekomen. In de 
nabije toekomst zult u hier wellicht meer over horen en kunnen lezen… 
 

Natuurlijk was er voldoende tijd voor veel sociaal contact en 
samenzijn met onze Europese broeders en zusters. Nieuwe banden 
leggen, uitwisselen van ervaringen, eigen visie en ideeën delen 
met elkaar. Tijdens de gezellige ‘night lounge’, die elke avond 
voorzien werd, was er de mogelijkheid om na te praten en de 

leerrijke dag in een gemoedelijke vriendschapssfeer af te sluiten. 
 
Uiteindelijk werden deze vormingsdagen en nieuwe projecten 
uitgebreid geëvalueerd, in het bijzijn van de AJ-verantwoordelijke 
van de Unie. Om zo onze indrukken en ideeën verder door te 
geven aan de EUD organisatie, zodat de volgende editie van Pulse 
Meet over een aantal jaar nog kwaliteitsvoller gevormd kan 
worden. Dit is veruit het belangrijkste congres in Europa dat voor 
jeugdleiders van de Adventkerk bestaat! 
 

Ruben Goetschalckx   
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Departement Kinderpastoraat 
 
VORMINGSWEEKEND VAN 8-10 FEBRUARI 
 
Al vier jaar doet het Departement Kinderpastoraat inspanningen om goede vorming aan 
te bieden ondanks de vele problemen en uitdagingen. Er hebben een 50-tal leidsters/ 
leiders van verschillende kerken deelgenomen aan de 4de ontmoeting tijdens het 
weekend van 8 t/m 10 februari. Het eerste objectief van deze ontmoetingen is de deel-
nemers op te voeden en te bemoedigen in hun dienst voor onze Heer bij de kinderen en 
jongeren in hun respectievelijke gemeenten. 
 

 
 
Het thema luidde "Vertel het de wereld!". We vergeten heel vaak dat onze kinderen en 
jongeren ook een héél belangrijke rol kunnen spelen in het delen van hun geloof. Maar 
hoe kun je ze helpen anderen over Jezus te vertellen zonder beschaamd te zijn?  We 
hebben zeven onderwerpen over evangelisatie van kinderen voorgesteld of hoe hen te 
helpen discipelen te worden. We hebben momenten van uitwisseling, van vraag en 
antwoord en van workshops gehad.  
 
Door Gods genade hebben we ons tweede doel bereikt: het ‘Diploma van Leadership’ 
aan 18 deelnemers overhandigen. Linda Koh, verantwoordelijke van het Kinderpastoraat 
bij de Generale Conferentie, en Elsa Cozzi, haar ambtgenote bij de Inter-Europese 
Divisie, hebben bijgedragen aan de kwaliteit van deze ontmoeting. 
 
Ik zou allen willen bedanken die meegewerkt hebben, maar vooral onze Hemelse Vader 
voor het voorrecht hem te kunnen dienen via deze taak. 

Elizabeth Liénard-Gonzalez 
 

Nieuws van ADRA 
 
WERELDDORP IN CHARLEROI - 30 SEPTEMBER 2018  
 
Derde opéénvolgend jaar van deelname aan deze nieuwe benaming van "Feest in het 
Park" ! Wij hebben nogmaals deelgenomen aan de actie "Charleroi – Werelddorp", 
namelijk standjes bemand door vertegenwoordigers van verschillende gemeenschappen 
die in Charleroi leven. De nationaliteiten die vertegenwoordigd waren door de leden van 
Jumet waren weer Bulgarije en Madagaskar. 
 
We waren dit jaar talrijker door de komst van onze broeders en zusters uit Oeganda. 
Wat ons heeft toegelaten een tweede stand te houden met een kleine rommelmarkt.  
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Onder het zeil van een hele 
grote tent waaronder de ver-
schillende eettentjes verza-
meld waren, heeft onze stand 
de aandacht getrokken met 
vlaggen en geuren van Bul-
gaarse en Malagassische ten-
toonstellingen.  Allerlei soorten 
taarten stonden naast typische 
gerechten die op aanvraag van 
de Gemeente van Charleroi als 
bijdrage aan het gemeen-
schapsfeest gold.  Zoet, hartig, pikant – dat alles met de glimlach en een foldertje van 
Adra aangeboden.  
 

De overlevingspakketten waren er weer, ter 
bewustmaking van de voorbijgangers en 
klanten. Het aangeboden voedsel is in en-
kele uren verdwenen. Nooit gezien!  De rom-
melmarkt verkocht ook goed. Een hele 
goede oefening van het Frans voor onze 
broeders en zusters vluchtelingen die, om-
ringd door leden die gehard waren door 
jaren van Feest in het Park, de handen uit de 
mouwen konden steken en deel konden 
uitmaken van het patchwork van nationa-
liteiten in Charleroi. De opbrengst? We 

hadden niet zo’n goede verwacht. Dat hoopten we al 7 jaren opnieuw te bereiken. Wat 
een zegen! 
 
Dank u, Heer, voor de zon en al de rest. Dank u voor allen die de uren, inspanningen, 
middelen en de glimlachen niet geteld hebben om de wereld te veranderen, mens na 
mens. 

Mariana Stoyanova 
 
 

KERSTPAKKETTEN VOOR KINDEREN IN OEKRAINE 
 
Dankzij vele assistenten en donateurs zijn er dit jaar 525 kerstpakketten klaargemaakt. 
Op 28 november zijn 'onze' pakketten naar het centrale magazijn van ADRA in Weiter-
stadt (Darmstadt) overgebracht. Intussen zijn de pakketten uitgedeeld tijdens een 
Kerstfeest aan arme kinderen. De pakketten uit Luxemburg hadden een waarde van 
15.750 €. 
 
Deze actie heeft nu voor de 18 de keer 
plaatsgevonden en is een gezamelijke actie 
van ADRA- Duitsland, België, Nederland en 
Luxemburg. Dit jaar zijn er weeshuizen van 
11 landen uit Oost-Europa uitgekozen. 
Ongeveer 40.000 pakketten worden ieder 
jaar uitgedeeld om kinderen een plezier te 
doen en hen te zeggen: "Wij denken aan 
jou!" 

Paul Junker 
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EEN WATERTOREN VOOR EEN WEESHUIS IN TANZANIA 
 
Sinds twee jaar ondersteunt ADRA Luxemburg het Weeshuis 
"Dunia ya Heri" in Tanzania. Een instelling die met veel toewij-
ding door adventisten beheerd wordt. Omdat zij een probleem 
hadden met de waterverdeling over de verschillende gebouwen, 
hebben we het weeshuis financieel gesteund met de bouw van 
een watertoren.  
 
We hebben zojuist de volgende boodschap van het weeshuis 
"Dunia ya Heri" ontvangen: "De langverwachte bouw van de 
eerste watertoren is klaar. De toren moet alleen nog geverfd 
worden, en de kelderverdieping moet nog een ijzeren deur 
krijgen. Een zonnewaterpomp (gift van de firma Grundfos) is 
aangesloten op zes fotovoltaïsche panelen en werkt. Dankzij de 
hoogte van het gebouw, levert het reservoir een druk op van 
ongeveer één bar voor zijn 10.000 liter. Twee andere reservoirs van dezelfde grootte 
kunnen op lange termijn op de toren aangesloten worden. Wij bedanken alle schenkers 
van ADRA Luxemburg voor hun intensieve steun aan dit belangrijke project en we hopen 
volgend jaar een andere watertoren van dezelfde grootte te bouwen voor de andere 
kant van het terrein”. 

Paul Junker 
 

EEN TWEEDE LEVEN VOOR HOTELMEUBELEN 
 

In de loop van het jaar hebben we een 
oproep gekregen van de eigenaar van het 
oude Hotel du Chef van Mondorf les Bains 
(5-sterren hotel) met de vraag of we 
geïnteresseerd waren om de meubelen 
van zijn hotel, die sinds enkele jaren niet 
meer gebruikt werden, over te nemen. Na 
verschillende telefoongesprekken heeft 
ADRA Wit-Rusland ons ingelicht dat ze op 
het punt stonden een sanatorium in Brest 
(ongeveer 100 kilometer van de hoofd-
stad Minsk) uit te breiden en dat ze 
dringend behoefte hadden aan bedden en 

kasten. Maar omdat de eigenaar deze meubelen had aangeboden aan meerdere 
humanitaire verenigingen, hebben we zes maanden moeten wachten voordat de 
goederen ons toegewezen werden. 
 
Toen eenmaal de administratieve problemen opgelost waren, zijn de meubelen half 
oktober uit elkaar gehaald en vervolgens met behulp van vrijwilligers in een vrachtwagen 
geladen.  Zo hebben 36 kameruitrustingen, stoelen, zetels, lampen en tafels, alsook de 
totale uitrusting van een conferentiezaal met een totaalwaarde van 72.000 €, een tweede 
leven gekregen. Enkele meubelen worden intussen al gebruikt, terwijl een ander 
gedeelte geladen wordt en op de voltooiing van het sanatorium wacht. 

Paul Junker 
 

KERSTMARKT – ANTWERPEN – 22 DECEMBER 
 
Op 22 december 2018 organiseerden wij met de Adventjeugd van Antwerpen onze 
jaarlijkse kerstmarkt. Dit ging door in de kerk zelf, waar zowel kerkleden als externe 
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families meer dan welkom waren! 
Het was een supergezellig gebeuren 
waarin de kerstsfeer duidelijk naar 
boven kwam: samenhorigheid, zor-
gen voor elkaar, positiviteit... De 
vele hapjes en drankjes - waaronder 
wafels, soep, croque-monsieurs, 
koffie, warm appelsap etc. -  zullen 
hier zeker bij geholpen hebben. Al 
de centjes die we verdienden, 
gingen integraal naar Adra.  We 
kozen hierbij voor het project rond 
de Tsunami in Indonesië. Het be-
drag dat we ingezameld hebben, komt neer op 808.58 €! Op die manier hopen wij Gods 
werk te kunnen doen en ons steentje te kunnen bijdragen aan de heropbouw van deze 
regio.  
 
Wij zijn blij dat onze kerstmarkt ook dit jaar weer geslaagd was! Bij deze willen we ook 
iedereen bedanken die onze kerstmarkt gesteund heeft, op welke manier dan ook.  Tot 
volgend jaar! 

Jessie Liekens 
 
 

Nieuws van La Marnière 
 
EEN SPROOKJESACHTIGE DAG MET DE SENIOREN 
 
Intussen is het een traditie geworden: in de herfst komen de senioren bijeen voor een 
warme ontmoeting onder vrienden. Ook dit jaar was het weer een succes met meer dan 
40 inschrijvingen. 
 
Na een reis vanuit Brussel in een comfortabele autocar, of voor sommigen via eigen 
vervoer, zijn we om 12 uur allemaal samengekomen in een familierestaurant, dat spe-
ciaal voor ons was gereserveerd, om een gezellig moment te delen rond een smakelijke 
maaltijd. De forel met amandelen, specialiteit van de chef, werd unaniem gewaardeerd 
door hen die dit menu hadden gekozen, terwijl de anderen ook gesmuld hebben van de 
pasta met kazen of van een huisgemaakte omelet. Behalve het plezier in het nuttigen 
van een heerlijke maaltijd, bestond de charme van deze dag ook uit het genoegen 
vrienden weer te ontmoeten en een praatje te maken. 
 
Vervolgens zijn we naar Modave vertrokken voor een cultureel alsook een sprookjes-
achtig bezoek van het kasteel.  Via de audiogids konden we het verleden van dit juweel 
ontdekken: het bewonderen van het opmerkelijke stuc van de XVIIe eeuw, dat de 
plafonds versiert, alsook de majestueuze gebeeldhouwde wandbetimmeringen, de 
wandtapijten en de grote beschilderde doeken die zich op de muren ontvouwen. In deze 
juwelenverzameling neemt het meubilair, dat onder andere samengesteld is uit bijzon-
dere stukken van de XVIIIde en XIXde eeuw, een uitstekende plaats in. 
 
Maar daar de Kerstperiode ieder jaar de gelegenheid biedt voor speciale versiering, 
hebben we met veel plezier alle 25 zalen doorlopen die versierd waren met feestelijk 
verlichtte kerstbomen met daaronder speelgoed van  vroeger.  En de betovering bleef 
doorgaan toen we het kasteel verlieten, dat geheel verlicht verscheen in de avond, die 
tijdens ons bezoek was gevallen.   
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Nogmaals, gedurende deze dag werden onze smaakpapillen en onze ogen rijkelijk 
verwend en onze dank gaat dan ook uit naar Colette voor de organisatie van deze, door 
iedereen gewaardeerde, activiteit. 

Francine Ponchaut 
 

Nieuws van hier en daar 
 
EXPO GEZONDHEID IN CHARLEROI - 30 JUNI 2018  

 
Door aanwezig te zijn tijdens de verschillende feesten in het park van Charleroi en 
Farciennes, heeft de vereniging Allo Sida, één van de VZW’s met stand waarmee we 
vriendschapsbanden aangeknoopt hebben, ons voorgesteld aan iets deel te nemen dat 
wordt gedaan in Marchienne-au-Pont. Dit is een kleine gemeente van Groot Charleroi. 

Zij heeft haar feestzaal ter beschikking 
gesteld om de gezondheid te promo-
ten onder de emigranten en de lokale 
bevolking. Een soort Expo Gezondheid 
met verschillende stands gaande van 
gezonde voeding, van boeken over 
gezondheid (ons Adventhoekje), van 
een stand met brochures over allround 
preventie, van drie andere die de 
Maghrebijnse en Afrikaanse keuken 
promoten, van stands die handen-
arbeid-artikelen verkopen ten voordele 

van een charitatieve organisatie en om te eindigen met twee andere gezondheidsstands 
– die van onze broeder Karengera die de mondhygiëne promoot (was de speciale gast) 
en die van de verpleegsters van de VZW waaraan onze eigen verpleegsters zich hebben 
toegevoegd: Esther, Shirley en Gisèle.  
 
Tegelijkertijd hadden er voordrachten plaats over 
onderwerpen zoals hoge bloeddruk, suikerziekte, 
TIA’s, leverontsteking. Er werd zelfs voorgesteld om 
te zingen om de interessante, maar laten we 
zeggen, enigszins droge theorie, wat te veraange-
namen. Men heeft ons beloofd volgend jaar het 
begin van de namiddag met één of twee liederen 
door te brengen. 
 
De hele namiddag hebben we de voorbijgangers 
voorzien van folders, gratis boeken en een 
tentoonstelling van boekjes uit onze bibliotheek 
(persoonlijke en van de kerk). Iedereen werd een 
stuk appel aangeboden. Ook werd er water 
uitgedeeld. In de andere zaal hebben onze verpleegsters op bewonderingswaardige 
manier de medische basisopvang van de Expo Gezondheid verzekerd. 
 
God heeft ons gezegend want we hebben een gezonde levenswijze aan onze 
medeburgers leren kennen en we kregen de toestemming onze folders over het 
programma New Start vrij uit te delen. Een christelijke knipoog in een nagenoeg 
mohammedaanse en lekengemeenschap. En wat ook fantastisch is, we hebben slechts 
enkele kleine euro’s neergeteld. 
 
Dank u, Heer, dat we ons op een andere manier kenbaar hebben kunnen maken. 

Mariana Stoyanova  
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TERUGBLIK SPEL 13 OKTOBER 
 
Na weken wachten en voorbereiden was het eindelijk zo ver. Het groot spel in 
Antwerpen: Antwerpen vs. A.J. Onze vrienden van de gemeente Hasselt hebben ons 
hierbij vergezeld. Samen vormden we een groep van 42 mensen vonkjes, preverkenners, 
verkenners en leiders.  
 

In de voormiddag heeft Johan Delameillieure 
ons een geestelijk gedeelte voorgedragen. Tij-
dens de lunch heeft iedereen wat kunnen 
bijpraten en elkaar wat leren kennen. Om 14u 
zijn we van start gegaan met het spel. Iedereen 
kreeg een kaart, een bundel met vragen over 
Antwerpen en de Bijbel, 2 ballonnen die symbool 
staan voor 2 levens en een deadline. Om 16u45 
moest iedereen op het eindpunt zijn. Degene die 
als eerste aankomt, alle vragen juist heeft en 
nog een leven of twee heeft die wint. Elke groep 
heeft zich een beetje als een toerist in eigen land 
gevoeld. Sommigen hebben zelfs een foto met 
Kris Peeters of zijn zelfs op het nieuws geweest. 
De groep van Noëmie, Sabrina, Chloë, Rebecca 
en Jessie werd de winnaar en heeft een doosje 
Antwerpse Handjes gewonnen. Iedereen heeft 
zich daarna kunnen vullen met lekkere spaghetti 
en als dessert een lekkere pannenkoek.  

 
Na het eten hebben we afscheid genomen van de vonkjes en de preverkenners. We 
hebben met de verkenners onze avond ingeleid met de klassieker van Antwerpen: 
verstoppertje in het donker. Na een uur zoeken, waren we allemaal een beetje rustiger 
geworden en klaar om een film te zien. Met veel plezier en complimenten kunnen we 
zeker zijn dat dit een topeditie was! Iedereen heeft zich geamuseerd, veel gelachen en 
veel herinneringen gemaakt. Op naar een volgende editie! 

Claudia Verreydt 
 
 

De lezershoek 
 
CONDUIT PAR DIEU (DOOR GOD GELEID) 
   
Veel van onze leden kennen Marc Cools, die lange jaren predikant is 
geweest in Luxemburg.  Nochtans weten weinig mensen dat hij ook 
gedurende 15 jaar heeft gewerkt als zendeling in Afrika.  In zijn 
predikingen haalt hij dikwijls zijn grote momenten aan waar hij van 
nabij de Here mocht ontmoeten in Afrika.  Veel mensen vroegen hem 
zijn ervaringen op papier te zetten.  Na lang twijfelen werd een boek 
van 130 pagina's uitgegeven in het Frans "Conduit par Dieu" (Geleid 

door God).  De lezer maakt er kennis met 
de wereld van een adventistische zendeling. 
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HET BOEK KOST 12 €.  BESTELLEN 
KAN OP MCOOLS@PT.LU 
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