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25 jaar geleden  

 

Het telefoontje kwam onverwacht van een 
vriend die ik al jaren niet meer had 
gesproken of gezien.  Een uitnodiging voor 
een reünie. Het was namelijk al weer 25 
jaar geleden dat ik samen met 6 andere 
jongeren in een afgeladen kerk in Hooge-
veen werd gedoopt. De reünie werd een 
avond van lachen, een heerlijke maaltijd 
en leuke anekdotes. Maar ook een avond 
van serieuze gesprekken en zelfonder-
zoek. Hoeveel was er niet veranderd in de 
afgelopen 25 jaar in de kerk, in ons eigen 
leven en in de maatschappij. Bladerend 
door de foto’s zien we jonge, frisse en 
misschien wat naïeve gezichten de revue 
passeren. De meesten van ons waren 
nauw betrokken bij de kerk, maar hadden 
nog nauwelijks levens- of geloofservaring 
opgedaan. Wat stond ons allemaal nog te 
wachten? Twee van de zeven hebben zich 
uiteindelijk weer uitgeschreven en nog 
twee hadden moeite om de reünie te 
bezoeken, hun relatie met de kerk vonden 
ze zelf niet goed genoeg om te komen.  
 
Wat is er veel veranderd in de afgelopen 
25 jaar. In 1994 werden de eerste voor-
zichtige stappen genomen op het internet. 
Niemand had nog een e-mailadres en Pizza 
Hut was de eerste commerciële website in 
Amerika. 1994 was ook het jaar van de 
genocide in Rwanda. En in België wordt 
het eerste netwerk voor mobiele telefonie 
opengesteld.  
 
Ook binnen de kerk is er veel veranderd. 
In 1995 vond voor de tweede keer in de 
geschiedenis van de kerk de Generale 
Conferentie plaats buiten Amerika, in 
Nederland. Deze Generale Conferentie 
wordt vooral herinnerd door de discussie 
rond de vrouwinzegening, die na 25 jaar 
nog steeds hevig woedt. De kerk is wereld-
wijd gegroeid van 8 miljoen leden naar 
bijna 21 miljoen leden. Het percentage 
leden uit ontwikkelde landen is van rond 
de 15% naar minder dan 8% gedaald. 
Bijna 93% van onze leden wereldwijd 
komt uit ontwikkelingslanden. Dit heeft de 
nodige veranderingen in financiële draag-
kracht van de kerk, theologische ontwikke-

ling en sociale invloed met zich meege-
bracht. Hoewel de ontwikkelde landen nog 
steeds de grootste financiële invloed heb-
ben op de kerk, hebben kerkleiders in ont-
wikkelingslanden sociaal gezien veel meer 
invloed gekregen.  
 
Dat de kerk veranderd was, was ook te 
merken rond de tafel tijdens de reünie. 
Voor de meerderheid werd het niet altijd 
ervaren als een positieve verandering. Ze 
vonden de kerk theologisch en organisa-
torisch meer beknellend en geslotener dan 
toen ze het doopwater instapten. Velen 
rond de tafel hadden de afgelopen 25 jaar 
wel moeite gehad om een geestelijke thuis 
te vinden in één van de Nederlandse 
gemeenten. Dit terwijl zes van de zeven 
dopelingen uit een Adventistisch nest 
kwamen.  
 
De mens houdt niet van verandering, we 
zijn gewoontedieren. Het schijnt zelfs zo te 
zijn dat onze hersenen eigenlijk continu op 
zoek zijn naar de meest efficiënte manier 
van aansturen en besparing, waardoor ze 
zoveel mogelijk naar gewoonten op zoek 
zijn en zo min mogelijk naar verandering. 
Een efficiënt brein hoeft niet continu aan 
basishandelingen te denken waardoor het 
energie- en hersenkracht overhoudt voor 
belangrijkere zaken. Studenten tijdens 
intensieve examenweken vallen veel meer 
terug op gewoonten dan buiten de 
examenweken.  
 
De kerk heeft ook moeite met verandering. 
Het kost teveel tijd en energie om ons 
continu aan te passen of creatief te zijn. 
Het is makkelijker elke week hetzelfde 
programma af te draaien dan iedere week 
iets nieuws te verzinnen. Grote organi-
saties hebben dan ook de neiging om 
conservatief te zijn, in de positieve zin van 
het woord. Ze conserveren meer dan dat 
ze veranderen. Dat heeft positieve kanten, 
omdat je niet alles verandert, hou je 
energie en tijd over om je juist met 
belangrijkere zaken bezig te houden. Het 
heeft ook negatieve kanten, dat de samen-
leving vaak sneller verandert en daardoor 
de kerk telkens verder van de samenleving 
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af komt te staan, oftewel irrelevanter 
wordt. Helaas is het vaak zo dat de energie 
en tijd die vrij komt door te conserveren 
niet aangewend wordt om noodzakelijke 
veranderingen door te voeren. Net zoals 
met de mens, die de vrijgekomen energie- 
en hersenkracht door gewoonten vaak niet 
aanwendt voor belangrijkere zaken. 
 
Als kerk moet je een balans weten te 
vinden. Aan de ene kant conserveren wat 
noodzakelijk is, waardoor je energie en tijd 
overhoudt. Aan de andere kant wel die tijd 
en energie stoppen in zaken die veranderd 
moeten worden om relevant te blijven 
voor de samenleving. Wat te conserveren 
en wat te veranderen is en blijft een 
moeilijke discussie in de kerk. Waar de één 
bang is teveel te veranderen, is de ander 
bang te weinig te veranderen. Voor de één 
zijn veranderingen juist de oorzaak van de 
kerkleegloop, voor de ander is juist het 
conserveren de oorzaak.  
 
We zijn niet de eersten en zeker niet de 
laatsten die zich met dit vraagstuk bezig 
moeten houden. De Bijbel geeft ons wel 
een handvat. In de eerste brief aan de 
Korintiërs schrijft Paulus ook over zaken 
die allemaal zullen veranderen: "Profe-
tieën zullen verdwijnen, klanktaal zal ver-
stommen, kennis verloren gaan." Hij geeft 

dan aan dat één ding nooit zal vergaan: de 
liefde. De liefde voor onze naaste, de liefde 
voor elkaar, de liefde voor de vreemdeling, 
ja, zelfs de liefde voor de vijand dienen we 
te conserveren. Jezus zei het al in de 
Bergrede: "Behandel anderen dus steeds 
zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. 
Dat is het hart van de Wet en de Profeten" 
(Matteüs 7:12). Paulus in de brief aan de 
Galaten zei het op deze manier: "want de 
hele wet is vervuld in één uitspraak: Heb 
uw naaste lief als uzelf." 
 
Tijdens die reünie werd wel één ding 
langzaam duidelijk: het probleem was niet 
zozeer alle veranderingen maar meer hoe 
er met mensen omgegaan werd. De veran-
deringen die het meest pijn deden, waren 
die veranderingen die negatieve invloed 
hadden op de relaties tussen mensen, 
kortom veranderingen die de liefde voor je 
naaste onder druk zetten.  
 
Dat er veranderingen plaats zullen vinden 
staat buiten kijf en dat we daar niet altijd 
blij over zullen zijn is ook evident, maar 
laat dat niet ten koste gaan van de liefde. 
We staan als Federatie voor een nieuw 
mandaat, mogen we dan geroepen door 
Zijn liefde samen zoeken naar die balans 
en de liefde conserveren. 

Jeroen Tuinstra 
 
 

Federale activiteiten  
 
ADMINISTRATIEVE VERGADERING – 9-10 JUNI 2019 
 
Al enkele maanden bereidt onze Federatie zich voor op het beleven van één van de 
belangrijkste administratieve aspecten: de vierjaarlijkse Algemene Vergadering. Er 
worden dan immers rapporten en balansen gepresenteerd van de voorbije ambts-
periode, maar tijdens die ontmoeting wordt ook het nieuwe team gekozen dat de lokale 
kerken voor de volgende vier jaar zal leiden en ondersteunen. 
 
Op zondag 9 en maandag 10 juni 2019 zijn er dus enkele 180 afgevaardigden samen 
gekomen in het gebouw aan de Ernest Allardstraat om deze grote vergadering bij te 
wonen onder het thema: "Geroepen door uw liefde." 
 
Het zou echter jammer zijn zich enkel te beperken tot het administratieve aspect, zonder 
de tijd te nemen om samen over onze gezamenlijke boodschap na te denken en die te 
delen, namelijk het Woord van God. Om ons te begeleiden in onze overdenkingen had 
de Federatie een beroep gedaan op predikant Jean-Claude Verrecchia, die momenteel 
leraar is aan het Adventistische Newbold College. Met tact, humor en goedgezindheid 
heeft hij laten zien hoe we allemaal geroepen zijn Gods kerk te (her)vormen, ondanks 
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onze soms stompzinnige kanten, ondanks ons plichtverzuim, ondanks de gebreken die 
we bij anderen ontdekken. 
 

 
 
Voor de eerste administratieve stemming had de Vergadering het voorrecht om twee 
nieuwe kerken binnen de Federatie te verwelkomen: de Spaanstalige Kerk van Bethel en 
de Roemeense Kerk Harmony, beide in het Brussels Gewest. 
 
Tijdens de presentatie van de rapporten hebben 3 commissies eveneens ijverig gewerkt: 
de Geloofsbrievencommissie onder leiding van Mario Brito, voorzitter van de Inter-
Europese Divisie, de Oriëntatiecommissie onder leiding van Reinder Bruinsma, voormalig 
voorzitter van onze Federatie en tenslotte het Benoemingscomité onder leiding van de 
voorzitter van de Frans-Belgische Unie, Rúben de Abreu. 
 
Omdat onze Federatie uit vele facetten, persoonlijkheden en gevoeligheden bestaat, is 
het niet te verwonderen dat enkele debatten tijd gevergd hebben. Er moet opgemerkt 
worden hoe moeilijk het is over gevoelige onderwerpen te spreken en tegelijkertijd de 
betreffende personen, het principe van vertrouwelijkheid en het onafhankelijk werk van 
een commissie te respecteren. 
 
Na 2 dagen van intens beraad, heeft de Vergadering haar nieuwe team kunnen 
samenstellen. Dit bestaat uit: Jeroen Tuinstra, aftredend en herbenoemd als voorzitter 
door een duidelijke meerderheid, Edouard Ajinça, huidig predikant van het Groothertog-
dom Luxemburg en nu de nieuwe Algemeen Secretaris, Christian Sabot die voor de 
6e maal de verantwoordelijkheid als penningmeester heeft aanvaard. De pijler Vorming 
& Missie werd aan Ricardo Pereira toevertrouwd, wiens ervaring op zendingsgebied zeker 
een pluspunt zal betekenen voor zijn nieuwe verantwoordelijkheid. Philippe Leduc kan 
zijn taak bij de pijler Jeugd & Gezin voortzetten en zo eveneens de vele projecten die hij 
sinds zijn komst in 2015 is begonnen. 
 
De leden van het nieuwe Federatie-
bestuur, die het federale team zal 
komen versterken zijn: David Car-
ballo, Verena Cools, Gerrit Decock, 
Ion Georgescu, Claudiu Gorba-
nescu, Jackie Mubedi, Giuseppe 
Ruocco en Igor Myagchev. De over-
gang van het oude naar het nieuwe 
bestuur is gebeurd op 23 juni 2019.  
 
Aan het einde van een mandaat is het ook belangrijk al degenen die een 
verantwoordelijkheid op zich hebben genomen, te bedanken. Het is vaak veel meer werk 
dan ze zich bij aanvang hadden voorgesteld, vol met uitdagingen, maar ook met zeer 
mooie momenten. Onder al die personen gaat onze dank in het bijzonder uit naar 
Christian Bultinck en Carlos Rivero, allebei leden van het dagelijks Bestuur en die hun 
dienstwerk onder een andere vorm zullen voortzetten. 
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Laten we ook de bestuurders van de Unie en de zusterfederaties bedanken voor hun 
bijdrage aan de organisatie van dit evenement. 
 
Moge God het nieuwe team zegenen en het inspireren met wijsheid en onderscheidings-
vermogen bij het volbrengen van zijn taak. Moge Hij ook zijn geest in onze harten 
uitstorten om samen te werken en Zijn liefde en Zijn wederkomst te verkondigen. 

Valérie Ballieux 
 
 

SAMENVATTING VAN DE ORIENTATIES 2019-2023  
 
De tijdens de Algemene Vergadering voorgestelde en gestemde Oriëntaties werden deze 
keer niet opgesteld vanaf een blanco pagina, maar werden gebaseerd op de in 2015 
gestemde Oriëntaties. Zo werden de twee voornaamste krachtlijnen bevestigd en 
versterkt: Evangelisatie en Jeugd.  
  
De belangrijkste aanbeveling op het niveau van de Jeugd vraagt de nadruk te leggen op 
de jongvolwassenen en de plaatselijke jeugdgroepen. De mening van de jongeren zal 
ook worden gevraagd door de oprichting van een denktank bestaande uit jongeren.  
  
De plaatselijke kerken en de Pijler Vorming & Missie worden aangemoedigd om de 
vorming van de leden te versterken, en om de ontwikkeling en het gebruik van hun 
talenten te bevorderen.  Bijbelstudie, of het nu via de Sabbatschool, ESDA of Kinder-
pastoraat gebeurt, blijft de basis voor evangelisatie en deze afdelingen worden gevraagd 
om materiaal, vorming en activiteiten op dit gebied te verzorgen. 
  
Ook wordt de nadruk gelegd op communicatie op verschillende niveaus: in de eerste 
plaats tussen plaatselijke kerken, die worden uitgenodigd om gezamenlijke acties te 
organiseren.  Vervolgens tussen de plaatselijke verantwoordelijken en hun predikant om 
de taken die door elk van hen moeten worden uitgevoerd, duidelijk te omschrijven.  De 
afdeling Communicatie wordt gevraagd om de plaatselijke kerken te helpen om beter te 
communiceren via hun website en sociale netwerken. 

  
De aanbeveling van de bestuurders om het Arbeidsreglement 
en de Procedure voor het indienen van een klacht grondig te 
herzien, werd bevestigd door de Algemene Vergadering.  
  

Door al deze aanbevelingen goed te keuren, hebben alle afgevaardigden zich er tegelijk 
toe verbonden actief en positief deel te nemen aan de opbouw van onze Federatie. 

Valérie Ballieux 
 
 

TWEE NIEUWE KERKEN IN DE FEDERATIE 
 
Gevolggevend aan de stemming door de afgevaardigden tijdens de Administratieve 
Vergadering, hebben twee groepen officieel het statuut van kerk gekregen. Laten we 
eens kennismaken… 
 
De Roemeense kerk Harmony 
 
De groep Harmony zag het levenslicht in 2017. Aangevoerd door enkele dynamische 
leden die een soort overgangskerk wilden creëren tussen de Roemeense cultuur en de 
Belgische cultuur, was het tijd geworden om een nieuwe groep te vormen. Eén van de 
eerste uitdagingen was om een plek van samenkomst te vinden.  Dit kreeg vorm door 
het huren van de lokalen van Woluwe op Sabbatnamiddag.  
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In 2018 werd de groep officieel erkend en hun verantwoordelijken door het Federatie-
bestuur aangeduid. Sindsdien heeft Harmony heel wat activiteiten georganiseerd, waar-
onder 4 humanitaire projecten, dankfeesten, oudejaarsconcerten, twee vakantie-
bijbelscholen, een adoptie-en opvoedproject in India, steun en soep voor vluchtelingen 
en diverse evenementen. Een sterk moment van groepseenheid was een reis in Israël in 
november 2018. De jeugd neemt regelmatig deel aan vormingen en activiteiten die het 
AJ-Departement of de Frans-Belgische Unie organiseert en het laden en lossen van de 
vrachtwagen voor de kampen zou niet hetzelfde zijn zonder de waardevolle hulp van het 
productieve deel van de groep. 
 

 
 
Er zijn verschillende bruggen en banden gesmeed en ontwikkeld met centra, consulaten 
en ambassades in de loop van deze laatste twee jaren. 
 
Op 30 juni was het officiële aantal leden 47, zonder een 30-tal jongeren en kinderen en 
de vele bezoekers en sympathisanten die deze sympathieke kerk blijven bezoeken mee 
te rekenen. Er is een eerste doopdienst voorzien in de maand september. Een andere 
uitdaging bestaat uit het organiseren van een evangelisatieactie in Brussel. 
 
De leden zijn God dankbaar en al degenen die hun groep hebben gesteund. 

Dorel Batrinu & Valérie Ballieux 
 
De Spaanssprekende kerk van Bethel 
 
In september 1998 heeft een groep 
van een twintigtal broeders en zusters, 
o.l.v. predikant Dirk D’Haene, de Frans-
sprekende kerk van Bruxelles verlaten 
en hebben de eerste Spaanssprekende 
kerk in Bruxelles gesticht. Dankzij de 
zegen van God en het werk van de 
leden, is de kerk jaar na jaar gegroeid. 
In 2012 heeft de kerk het strategisch 
visioen gekregen om een nieuwe 
antenne in te planten in het noorden 
van de stad. Om die reden heeft, in 
september van datzelfde jaar, een 
groep van een 12-tal broeders onder 
de leiding van predikant Carlos Rivero, de oproep aanvaard deel uit te maken van dit 
project gedoopt "Bethel".  
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Tijdens deze 7 jaren heeft de groep moeilijke momenten doorgemaakt, maar God ging 
steeds door met het leiden van zijn kerk en het project is voortgezet. Eén van de voor-
naamste eigenschappen die een beslissende rol heeft gespeeld in de groei, is het werken 
met kleine huisgroepen. 
 
Tijdens de Algemene Vergadering van de Belgisch-Luxemburgse Federatie van juni 2019, 
is de groep Bethel officieel erkend als georganiseerde kerk. Nu telt ze 75 gedoopte leden 
en een publiek van 80 personen, waarvan gemiddeld 25 bezoekers iedere zaterdag. De 
kerk heeft een zeer actieve AJ groep die deelneemt aan gemeenteprojecten en sociale 
en geestelijk activiteiten die voor de jongeren relevant zijn. 
 
Tegenwoordig huurt de kerk een gebouw gelegen aan de Antwerpse steenweg 324 in 
1000 Brussel en met Gods hulp zullen ze spoedig een eigen gebouw hebben. 

David Carballo 
 
 
TWEE NIEUWKOMERS IN ADCOM 
 
Ricardo is tijdens de afgelopen Algemene Vergadering verkozen tot het hoofd van de 
pijler Vorming & Missie voor de komende 4 jaar. We nemen hier even de tijd om hem 
iets beter te leren kennen. 
 

RP: Ik ben geboren in São Paulo, Brazilië. De grootste stad in 
Zuid-Amerika. Toen ik werd geboren, voltooide mijn vader zijn 
eerste jaar theologie, dus ik groeide op in een predikantengezin. 
Hij was destijds een groot prediker en predikant van enkele van 
de grootste Adventkerken in Brazilië. Hij was ook een evangelist, 
dus ik werd ongetwijfeld beïnvloed door zijn dienstwerk. Sinds 
mijn vroege jeugd volgde ik hem in zijn evangelisatiecampa-
gnes. Dat gaf me een voorproefje van de pastorale bediening, 
de uitdagingen en een geweldig gevoel van voldoening. 
 

Toen ik de middelbare school afmaakte, kwam een predikant die de directeur van ADRA-
International was naar mijn school om te preken. Hij vertelde ons geweldige verhalen 
over zijn werk over de hele wereld. Dat specifieke moment plantte het zaadje van de 
overzeese missie in mijn hart, maar toen ik op de middelbare school zat, had ik veel 
twijfels of ik echt een predikant wilde worden. Dus nadat ik met mijn Bijbelleraar had 
gesproken, besloot ik dat ik de Heer in elk beroep kon dienen. Ik begon scheikundige 
technologie te studeren, maar na een jaar, vanwege mijn betrokkenheid bij de kerk-
activiteiten verliet ik de studie en ging ik terug naar het oorspronkelijke plan om 
predikant te worden. Ik voelde dat God me op een heel speciale manier riep. 
 
Ik dacht er nog steeds aan om een overzeese zendeling te worden. Toen ik afstudeerde 
in de theologie in Brazilië, ging ik naar de VS om Engels en een Master in theologie aan 
Andrews University te studeren. De plannen veranderden toen ik een pastorale positie 
kreeg aangeboden in een Amerikaanse kerk, waar ik twee jaar diende. Daarna keerde ik 
terug naar Brazilië om Michelle, mijn vrouw, te ontmoeten. We verhuisden naar de VS, 
waar ik werkte in enkele Braziliaanse kerken en bij de Review and Herald uitgeverij. We 
werden naar Japan geroepen waar we twee jaar doorbrachten en uiteindelijk kwamen 
we naar België tijdens onze zendingsreis over de hele wereld. Dit jaar in januari hebben 
we onze eerste zoon gekregen Kalel Vincenzo. 
 
Wat vond je ervan om benoemd te worden in deze functie, en wat mogen we 
verwachten?  
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Na vijf jaar de kerken in België te hebben 
gediend, was ik echt verrast toen mijn naam 
werd genoemd voor de pijler Vorming & Missie 
in België en Luxemburg. Tegelijkertijd was ik 
opgewonden om de grootste uitdaging van mijn 
pastorale bediening tot nu toe aan te gaan. Ik 
weet dat Carlos Rivero de afgelopen vier jaar 
geweldig werk heeft verricht. Met zijn steun 
geloof ik dat we veel kunnen bereiken door zijn 
ideeën verder te ontwikkelen. Hij heeft een 
solide basis gelegd waarop we kunnen voort-
bouwen. Mijn ervaring over de hele wereld 
heeft me geholpen de culturele verschillen te 
begrijpen en meer open te staan voor de 
verschillende benaderingen die nodig zijn om de 
nieuwe generatie te bereiken.” 
 
Ik denk aan de laatste woorden van Jezus tegen 
zijn discipelen: "Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht 
ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de 
uiteinden van de aarde." (Handelingen 1:8). Vandaag zou Jezus onder ons waarschijnlijk 
zeggen: "Jullie zullen van mij getuigen in Brussel, Vlaanderen, Wallonië en Luxemburg". 
 
We bevinden ons in een zeer geseculariseerd gebied in Europa. Religie is niet meer 
belangrijk, hoewel spiritualiteit niet wordt verworpen. Onder de 16- en 29-jarigen in 
België, zegt 65% dat ze niet religieus zijn. Brussel is de tweede meest kosmopolitische 
stad ter wereld na Dubai. In Brussel komt 62% van de bevolking uit een ander land. Dit 
zijn enkele uitdagingen waarmee we in België worden geconfronteerd: het evangelie 
prediken aan een generatie die niet verbonden wil zijn met een religieus systeem, 
prediken in een aantal verschillende culturen, talen en achtergronden. Maar was dat niet 
precies wat God ons zei te doen als zijn boodschappers? – "Toen zag ik opnieuw een 
engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest 
maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal." 
(Openbaring 14:6) 
 
We wensen Ricardo en z’n gezin heel veel zegen en kracht toe de komende 4 jaar met  
zijn nieuwe taak. 

Informatie verzameld door Jeroen Tuinstra 
 
 

Ontmoeting met Edouard Ajinca, de nieuwe algemene secretaris 
 

EA: Ik ben Fransman afkomstig van Antilliaanse ouders (Guade-
loupe) en de oudste van een familie van 3 kinderen. Ik ben 
opgegroeid in een gezin waarin mijn beide ouders een levend 
voorbeeld waren voor God en voor de Kerk. 
 
Ik heb bijna mijn hele scholing en universitaire studies doorlopen in 
Orléans, behalve een jaar in Le Havre en één in Duitsland. Ik spreek 
dus vloeiend twee van de Belgische nationale talen : het Frans en 
het Duits. In 2014 heb ik mijn theologiestudies aan de Theologische 
Faculteit van de Adventkerk in Collonges afgemaakt. 

 
Sinds mijn kindertijd ben ik altijd betrokken geweest bij de kerk als leider van de 
sabbatschoolklassen voor jongeren of volwassenen of de AJ verkenners. Ik ben ook  
verantwoordelijke voor evangelisatie geweest. Tenslotte ben ik ook veel betrokken 
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geweest bij de muziek in verschillende kerken met de leiding van verschillende vocale 
en instrumentale groepen zoals Alliance in de jaren 80 en 90 of met Gospelkoren.   
 
Yvonne is mijn echtgenote sinds 17 augustus 2008. We 
hebben 3 kinderen : Bastien (7 jaar), Anthony (5 jaar) en 
Coralie (4 jaar).  
 
Mijn favoriete tijdverdrijf bestaat uit het ontdekken van 
God in de Bijbel of in de natuur, de muziek, de sport en 
de lectuur. Ik breng ook graag tijd door met familie. 
 
Ik herinner me geen specifieke datum of gebeurtenis die 
het vertrekpunt betekende van mijn roeping voor het 
ambt. Ik zou het niet weten, maar zoals voor veel predikanten, denk ik dat het met de 
tijd en het geduld van God gebeurd is. Zoals altijd heeft hij in alle zachtheid weten te 
werken om me te brengen, daar waar hij me wilde hebben. En merkwaardig genoeg, 
dat wat ik daarvoor beleefd heb (vorming, professionele ervaring in onderneming,…) in 
de "wereld", heeft me tevens gediend in mijn dienstwerk. In 2014, na het beëindigen 
van mijn thesis theologie, heb ik de oproep om predikant van Luxemburg te worden 
aanvaard.  
 
Mijn benoeming tot algemeen secretaris was een verrassing. En zelfs als is het een 
uitdaging, we zijn er zeker van dat God door zal gaan ons te leiden, zoals Hij dat in het 
verleden gedaan heeft. 
 
Alvorens de beslissing te 
nemen, had ik mijn echtgenote 
gebeld om haar de omstandig-
heden van de stemming en de 
verantwoordelijkheden die deze 
post voorstelden, uit te leggen. 
We hebben even de tijd geno-
men om samen te bidden. 
Direct daarna, herinner ik me 
mijn echtgenote haar onvoor-
waardelijke steun te hebben 
horen uitten. Op dat moment 
wist ik dat de Heer ons uitnodigde Hem te volgen in deze nieuwe opdracht.  
 
Als ik deze verantwoordelijkheid heb aangenomen, is dat om de gaven en talenten te 
gebruiken die God mij toevertrouwd heeft. Dat is wat ik helemaal wens te doen, met 
daarbij twee elementen in gedachten, die me fundamenteel lijken in deze onzekere en 
bewogen tijden waarin wij leven:  
 
- Ik ben opgegroeid in een open en liefdevol gezin maar ook in een liefdevolle en 

gastvrije kerk die altijd gepoogd heeft trouw de Bijbelse leer met gezond verstand en 
evenwicht te beleven en te delen. Dat is voor mij een constante bron van troost, me 
de doorgebrachte momenten van broederschap te herinneren, om zo aan het nu en 
de toekomst beter het hoofd te bieden.  

 
- De methode die Christus gebruikte om zielen te winnen heeft een diepe indruk op mij 

achtergelaten. (Ministère de la Guérison, p. 118). Jezus leefde in een tijd die misschien 
nog onrustiger was dan de onze, maar hij heeft toch altijd een respectvolle, geduldige 
en broederlijke houding naar alle mensen kunnen behouden, teneinde ze voor Hem te 
winnen. 
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Als we ons, in onze Federatie, nog meer zouden laten inspireren door de kracht van 
liefdesbanden en het voorbeeld van het dienstwerk van Jezus-Christus, dan zou ik op 
zijn minst gelukkig zijn daar getuige van te zijn geweest. 
 
Mocht ik een wens uiten voor deze 4 jaren, dan zou het zijn dat iedere kerk van onze 
Federatie mag worden: 

- Een plaats om te schuilen 
- Een plaats waar genezing wordt gevonden 
- Een plaats waar leven te vinden is 
- Een plaats om te groeien 
- Een plaats om de goede boodschap te delen 
- Een plaats waar iedereen zich kan thuis voelen in afwachting van ons eeuwig hemels 

tehuis. 
Informatie verzameld door Jeroen Tuinstra 

 
 

Enkele besluiten in 't kort  
 
* Uit eigen keuze heeft Maria Delgado gevraagd te stoppen met haar pastoraal werk. 

In juni is akte genomen van haar ontslag en het is van kracht sinds half juli.   Wij 
danken Maria hartelijk voor haar inzet in verschillende van onze gemeenten. 
Ondanks de vele valstrikken die ze in haar parcours heeft kunnen tegenkomen, heeft 
ze doorzettingsvermogen en veel welwillendheid naar de leden waarmee ze zich 
bezighield, weten te tonen. Haar dienst voor onze kerk zal ongetwijfeld doorgaan, 
zelfs al zal deze een andere vorm aannemen dan die van pastoraal werk. Intussen 
zal Maria haar studies van maatschappelijk werkster voortzetten. Wij wensen haar 
het allerbeste toe, alsook voor haar echtgenoot David en hun schattige kleine Nina. 

 
* Naar aanleiding van steeds terugkerende 

gezondheidsproblemen heeft Luc Delameillieure 
gevraagd om zijn werktijd en zijn activiteiten te 
verminderen. Vanaf 15 september is zijn werktijd 
dus aangepast naar 20%. 

 
* Het Federatiebestuur heeft de Kerk van Charleroi groen licht gegeven om stappen 

te ondernemen met het oog op de verkoop van het gebouw dat gelegen is in de E. 
Vanderveldestraat in Jumet. Sinds enkele jaren biedt  de structuur van de 
bovenlokalen immers niet meer voldoende veiligheid om er sociale activiteiten en 
vergaderingen te kunnen organiseren. 

 
* Tijdens zijn eerste zitting heeft het nieuwe Federatiebestuur zich voornamelijk 

geconcentreerd op interne werkdocumenten waarin onder meer de werking van 
het Federatiebestuur, de bevoegdheden van AdCom (het Beperkt Comité) en de 
verschillende werkcommissies (Commissie Financiën, Klachten-en Verzoenings-
commissie, Commissie Personeelszaken HR) worden beschreven.  De samenstelling 
van deze commissies is nog niet afgerond en zal u in de volgende Fede Info worden 
meegedeeld. 

 
* Het Federatiebestuur heeft aan Elizabeth Liénard-Gonzalez gevraagd om haar 

werk als verantwoordelijke van het Departement Kinderpastoraat voort te zetten.  
Rudy Van Moere werd ook gevraagd om zijn mandaat als verantwoordelijke voor 
de Pastorale Vereniging te verlengen.  Hij wordt in deze functie bijgestaan door 
Luc Delameillieure als assistent. 

  

WE HERINNEREN ERAAN DAT 
ELK GEMEENTELID VAN ONZE 
FEDERATIE DE BESLUITEN KAN 
RAADPLEGEN OP DE KANTOREN 
VAN DE ERNEST ALLARDSTRAAT. 
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* Met het oog op de nieuwe benoemingen heeft het Bestuur enkele wijzigingen 
aangebracht in de pastorale opdrachten: Carlos Rivero krijgt de Kerk van Luik 
toevertrouwd en die van Woluwe als predikant raadgever. Hij behoudt Bruxelles-
Centre en La Louvière.  Philippe Leduc wordt ook predikant raadgever voor de Kerk 
van Moeskroen. Na zijn benoeming voor de pijler Vorming & Missie zal Ricardo 
Pereira niet langer de leiding hebben over de Internationale Kerk. Hij behoudt de 
Portugeessprekende Kerk in Brussel en de Ghanese Kerk in Antwerpen.  Edouard 
Ajinça behoudt momenteel de twee kerken in het Groothertogdom Luxemburg, en 
Chris Bultinck de Kerk van Hasselt.   

 
* Een nieuwe groep ontstaan uit de Internationale Kerk van Brussel werd officieel 

erkend door het Federatiebestuur.  Hij kreeg de naam "Living Hope".  
 
 

Jeugddepartement  
 
VORMING VAN JEUGDLEIDERS –22-24 FEBRUARI 
 
Jaren volgen elkaar op…maar zijn niet dezelfde! Dat zou men kunnen zeggen bij het zien 
van de souvenirfoto van het vormingsweekend voor jeugdleiders. Ten eerste omdat de 
sneeuwlaag die het domein 'Chant d’Oiseau' in 2018 bedekt had, nu plaats geruimd had 
voor een veld krokussen, badend in warme zonnestralen. Vervolgens omdat het aantal 
stagiairs die de opleiding willen volgen, steeds groter wordt, zo zelfs dat er een extra 
groep moest geïmproviseerd worden als ook de verdeling van de 16 vormingsmodulen. 
Iets wat ook verandert zijn de steeds talrijkere en productievere contacten met de S.P.J, 
de Protestante Dienst van de Jongeren, met wie we in de toekomst onze samenwerking 
hopen uit te breiden om onze leiders de kans te geven het officiële brevet te verkrijgen 
dat door de ONE wordt erkend. 
 

 
 
Wat daarentegen niet verandert, is de motivatie van al deze personen die zich verder 
willen bekwamen en hun gegeven talenten willen ontwikkelen om de jongeren en 
kinderen van hun gemeenten te dienen. Zo hebben we 6 nieuwe AJ-BLF-gediplomeerden 
kunnen belonen. Dat God hen kracht, wijsheid en doorzettingsvermogen geeft voor deze 
taak. 

Valérie Ballieux 
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GLOBAL YOUTH DAY – 16 MAART  
 
Tijdens deze bijzondere dag hebben veel jongeren van onze gemeenschappen gekozen 
"de preek te zijn" en dit door deel te nemen aan dienstacties in hun stad of hun regio.  
Hier volgen er enkele: 
 
Brusselse regio 
Dienstverlening bij het Burgerplatform voor 
steun aan vluchtelingen "La Porte d’Ulysse". 
Van 16 u tot 23 u hebben ze ten dienste 
gestaan in de keuken, bij de schoonmaak en 
het onthaal van meer dan 300 vluchtelingen in 

noodsituatie. De 
motivatie en de 
glimlach van de 
ploeg heeft een 
waar verschil en in-

druk gemaakt op de verantwoordelijken van het 
centrum. De advent-vrijwilligers hebben op deze Global Youth Day een buitengewoon 
getuigenis gegeven! 
 
Sinds dit evenement hebben de kerken van Bethel en Bizet de actie tweemaal per maand 
in het centrum voortgezet (de eerste en laatste zaterdag van iedere maand). 
 

 
Nog in de regio Brussel hebben andere jongeren zich aan het einde van de namiddag 
verzameld voor een tocht door de straten van de hoofdstad om voedsel en free hugs uit 
te delen of hier en daar wat glimlachen en liedjes na te laten. 
 
 
Roemeense kerk van Brussel 
De jongeren bezochten het Molière 
Longchamp Ziekenhuis in Vorst waar ze 
kaarten en bloemen hebben uitgedeeld, 
zowel aan de patiënten als aan de 
personeelsleden. 
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WILT U ZICH BIJ HEN VOEGEN? NEEM 
DAN CONTACT OP MET JONATHAN LO 
BUGLIO, DIRECTEUR VAN ADRA 
BELGIUM (DIRECTEUR@ADRA.BE). 
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Kerk van Luik 
Op 16 maart hebben ook de jongeren van de kerk van Luik zich gevoegd bij ADRA ter 
gelegenheid van de Global Youth Day. Gedurende deze dag, geplaatst in het teken van 
hulp onder alle generaties, heeft een eerste groep zich in de wijk van het station 
Guillemins geïnstalleerd om aan hulpbehoevenden, maar tevens aan iedereen die dat 
wenste, een kop warme chocolademelk en wat snoepgoed uit te delen. 
 

 
 
Een ander deel van de groep ging op bezoek, thuis of in hun rusthuis, bij kerkleden die 
zich niet meer kunnen verplaatsen.  

 Vida Alihodzic & Jonathan Lo Buglio 
 
 

IMPACT DIJON – 20-22 APRIL 
 
Heeft u al eens een invloed uitgeoefend in uw woonplaats? Een 800-tal jongeren uit de 
Frans-Belgische en Zwitserse Unie hebben deze ervaring beleefd in de stad Dijon. Dit 
evenement, dat iedere twee jaar wordt georganiseerd, had dit jaar het thema 
"Authenti’city" en heeft van 20 tot 22 april 2019 plaatsgevonden. 
 
De hoofdspreker, Jonathan Tejel, is de 
huidige Jeugdleider van de Inter-
Europese Divisie. Hij heeft de jongeren 
aangemoedigd hun authenticiteit op een 
praktische manier te onthullen. Boven-
dien waren er ateliers die verschillende 
onderwerpen behandelden zoals de 
seksualiteit, verslavingen, de wil van 
God, humanitair werk, twijfels, talenten, 
rentmeesterschap. Er was ook een 
gebedsparcours opgesteld, zonder acties 
in de stad of in bejaardtehuizen te 
vergeten. 
 
Het samen delen was een sleutelelement van deze ontmoeting; we konden genieten van 
gesprekken in groepjes met andere compagnons/jongeren vanuit heel Frankrijk, België 
en Franstalig Zwitserland. 
 
Eén van de meest onvergetelijke momenten was ongetwijfeld het lofzangprogramma 
van zaterdagavond.  Meer dan 800 jongeren samen horen zingen is gewoonweg 
prachtig!  Op zondagavond stond er een sport- en spelavond op het programma. De 
sfeer klom naar een hoogtepunt en de jongeren wilden niet naar huis gaan. 
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Dijon was een onvergetelijke ervaring waar we onze authenticiteit 
hebben kunnen laten zien. Wanneer komt de volgende Impact? 
Zal je er bij zijn? 

Karen Andrade 
 
 
SPAANSSPREKENDE JONGEREN IN ACTIE 
 
De weken voor de grote vakantie waren rijk 
aan heel wat AJ-evenementen voor de 
Spaanssprekende kerken Bizet en Bethel 
uit Brussel. Ten eerste met het organiseren 
van een Belgische avond tijdens welke 
meerdere aspecten van ons mooie België 
op ludieke en interactieve manier aan-
gesneden werden. Via de aardrijkskunde, 
de gastronomie, de koninklijke familie of 
nog enkele beroemde monumenten, heb-
ben de jongeren om de beurt, en in onze twee nationale talen, kunnen getuigen van hun 
liefde voor dit land dat hen heeft zien opgroeien. Een gedeelte van de avond was tevens 
gereserveerd voor de ontdekking van onze Advent-pioniers in België. De winnaars van 
de Quiz-spelen werden natuurlijk beloond met 'Belgische' chocolade! 
 

Enkele weken later heeft de piep 'jonge' kerk van 
Bethel, van wie juist het statuut door de 
Administratieve Vergadering goedgekeurd was, 
een eerste eredienst beleefd onder vorm van een 
investituur. De daaropvolgende week was het de 
beurt aan de kerk van Bizet om verschillende 
jongeren te zien getuigen van hun engagement 
als Vonkje of Verkenner. Aan beide kanten 
werden badges uitgedeeld en we zijn er zeker 
van dat deze nieuwe bekwaamheden zo goed 
mogelijk zullen worden gebruikt in hun groepen. 

 
Bravo voor deze twee kerken, hun verantwoordelijken en predikanten. We zijn blij met 
de uitstraling van hun enthousiasme op onze Federatie! 

Valérie Ballieux 
 
 
TOTEMISATIE ANTWERPEN – 17-19 MEI 
 
Tijdens het weekend van 17-19 mei is de dierenwereld van de Adventjeugd weer een 
beetje groter geworden. Er werden toen namelijk nieuwe totemnamen gegeven aan 
jeugdleden van Antwerpen. Na het afleggen van de traditionele proeven en het uittesten 
van hun karaktereigenschappen werd ieder beloond met zijn unieke totem, die zijn 
geworden: Wolf (Claudia Verreydt), Valk (Matthias Cools), Akita (Tom Cools), Arassari 
(Ruben Maebe), Das (Leila Shonubi), Wielewaal (Naomi Schroll) en Okapi (Iona Schroll). 
De leiding was zeer verheugd om hun jarenlange en nauwgezette voorbereidingen in 
vervulling te zien gaan. Het was een vermoeiend (toch voor de kandidaten), maar een 
zeer geslaagd en mooi weekend! 

Ruben Goetschalckx 
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AV AJ VZW 
 
Na vervolg op de Algemene Vergadering van de Franstalige en Nederlandstalige VZW’s 
van de AJ en die van de Federatie, is er een nieuwe AJ staf gekozen voor de 
ambtsperiode 2019-2023. Zijn rol : hulp bij beraad en ondersteuning van de directeur, 
voorbereiding en actieve deelname bij federale evenementen, administratief beheer van 

de dossiers van lidmaatschap, plaatselijke vertegenwoordiging… Hij 
bestaat uit de volgende personen : Philippe Leduc (Lagomys), Valérie 
Ballieux (Meesje), Dorel Batrinu (Alezan – président ASBL JA Fr), 
Thimna Simon (sécretaire ASBL JA Fr), Victor Liénard (trésorier ASBL 
JA Fr), Egide Izere (Pélican), Louis-Guy Meersseman (Perdix – voorzitter 

VZW AJ NL) Naomi Segers (Isatis – secretaresse VZW AJ NL), Ruben Goetschalckx 
(Milvus – secretaris VZW AJ NL) en Timothy Geerons (Husky). 

Philippe Leduc 
 
 

ZOMERKAMPEN – JALHAY – JULI 2019 
 
Wat is er deze zomer van 1-10 juli gebeurd? De zomerkampen natuurlijk!! Zoals iedere 
zomer organiseert het jeugddepartement voor de jongeren van 7-16 jaar kampen in 
België of in het buitenland voor de internationale evenementen (een Camporee 
bijvoorbeeld). In 2019 hebben 108 kinderen deelgenomen aan 4 kampen (2 in België, 1 

in Portugal en 1 in de Verenigde Staten), omkaderd door een 50-tal leiders 
of personeelsleden. De balans was deze zomer positief en iedereen heeft 
zich daarvoor met veel energie en toewijding ingezet. Aan iedereen 
hartelijk dank! Onze blikken richten zich al naar de zomer 2020 en de 
teams worden gevormd om een nieuw aanbod van kampen aan te bieden 

ten voordele van de lichamelijk en geestelijke ontplooiing van de kinderen.  
Philippe Leduc 

 
 
VERKENNERSCAMPOREE IN PORTUGAL 
 
Om 3u50 ’s morgens op 24 juli hebben 24 verkenners en 6 leiders afgesproken in 
Zaventem om naar Portugal te vliegen voor de 13de camporee van de Inter-Europese 
Divisie. We zijn ons verblijf gestart met een toeristische reis door de prachtige 
landschappen rond Porto en Lissabon. Het was geen reis van enkel rust, maar dat heeft 
ons geholpen een goede teamgeest op te bouwen. Eén van de hoogtepunten was de 
wandeling tussen het centrum van Porto en het Advent-college, waar we verbleven na 
een dag in de regen. Ondanks de vermoeidheid, was de sfeer in de groep opperbest! 
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Toen de camporee officieel werd geopend, hebben we de Belgische vlaggen te voorschijn 
gehaald om te laten zien dat België aanwezig was en zijn we naar de ontmoeting met 
de andere delegaties gegaan! De emoties kregen de bovenhand toen alle verkenners 
het themalied "God’s Promise" konden zingen met DE zin in het Nederlands, die vergeten 
was! Bij de herinnering aan de sabbatopening met de Zwitserse delegatie; bij de 
gezichten van de verkenners toen we hen de foulard (das) gaven met de kleuren van 
België (een unieke uitgave), bij de doopdienst die onze verkenners sterk aangegrepen 
heeft… was deze camporee een prachtige ervaring! We zijn allemaal naar België terug-
gekomen met nieuwe kennissen, onvergetelijke herinneringen… en een beetje zand dat 
ons voor altijd zal herinneren aan het Sesimbra Natura Park. 
 
De verkenners hebben ook deelgenomen aan een project van ADRA Europa door 
'talenten' te geven, die tijdens de ateliers verzameld waren. Al was het doel de verhoopte 
som van 10.000 talenten te bereiken, toch werden er 76.951 talenten verzameld. De 
verkenners hebben zo meer dan 30 kinderen gesponsord voor 1 jaar op het eiland Sao 
Tomé. 

Victor Liénard  
 
CLE – NAMEN - 6-7 SEPTEMBER 
 
Zoals ieder 1ste weekend van september sinds 2015, hebben de AJ leiders en 
verantwoordelijken van de kerken van de Belgisch-Luxemburgse Federatie elkaar 
ontmoet voor de start van het nieuwe seizoen, en ditmaal op het domein van Mozet 
(regio Namen). Er waren meer dan 100 aanwezigen, afkomstig uit 20 verschillende 
kerken, rond het thema: Ambassadeurs.  
 
De verantwoordelijken van de Service Protestant de la Jeunesse (SPJ) zijn komen 
spreken over o.a. de vorming van groepswerk die ze aanbieden met de mogelijkheid tot 
het verkrijgen van het officiële diploma van de ONE.  
 

 
 
Op het programma van CLE19 stond: sabbatopening, kampvuur, overdenkingen en 
groepsgesprekken, presentatie van de nieuwe pedagogie van de compagnons (de 
ambassadeurs) en de nevenactiviteiten, mini-concert en getuigenissen met de groep "2 
Sides Band", aankondigingen van de komende nationale en internationale evenementen. 
De afspraak voor volgend jaar van CLE20 (4 en 5 september) zal waarschijnlijk in 
Vlaanderen zijn (plaats wordt later bepaald). 

Philippe Leduc  
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Pijler Vorming & Missie 
 
FPV – FORMATION PERMANENTE VORMING 
 
Het is alweer een tijdje geleden dat we op zondag 28 april ’19 onze laatste vormingsdag 
kregen in het kader van de permanente vorming voor gastsprekers. 
 
Het is een dag waar ik met plezier maar vooral met veel dankbaarheid op terugkijk. 
Reeds in februari 2016 waren we met een enthousiaste groep begonnen aan dit 
uitdagende parcours. Onder de kundige leiding van Chris Bultinck zette ik mijn eerste 
stappen in de homiletiek en retorische tekstanalyse. We leerden stapsgewijs hoe je een 
preek schematisch opbouwt en ook hoe je via close-reading de diepere lagen in een 
Bijbeltekst kunt blootleggen. 
 
Door omstandigheden is het aangeboden programma enkele keren gewijzigd, wat ik 
soms wel jammer vond. De vooropgestelde doelen moesten worden bijgesteld en dat 
vond ik niet altijd makkelijk.  
 
Gelukkig bood het programma dat we vanaf oktober 2017 zouden volgen weer wat 
overzicht en structuur. We hadden het voorrecht om naar heel wat gerenommeerde 
sprekers uit binnen-en buitenland te mogen luisteren.  Diverse onderwerpen werden 
belicht, waaronder kerkgeschiedenis, diversiteit binnen de kerk, interkerkelijke relaties 
met moslims, het opmaken van een liturgie, enz. 
 
Soms was er wel een taalbarrière, aangezien veel lessen in het Frans of Spaans werden 
gegeven en er steeds minder Nederlandstaligen de lessen volgenden. Maar gelukkig was 
er steeds wel iemand die me kon helpen als ik iets niet verstond. Jackie en Valérie, dank 
je wel hiervoor. 
 
Enkelen van ons hebben onder-
tussen ons getuigschrift ont-
vangen en mogen nu als gast-
sprekers aan de slag. Een hele 
uitdaging vind ik zelf. 
 
Ik kijk op deze reeks terug met 
een groot gevoel van dankbaar-
heid voor de kansen die ik gekre-
gen heb om mij te ontwikkelen en 
te ontplooien binnen onze mooie 
familie van de Adventkerk. Ik ben 
het Federatiebestuur en de vele lesgevers dankbaar dat ik hieraan mocht deelnemen. 
Ook mijn eigen lokale gemeente in Brugge wil ik bedanken voor hun steun en 
vertrouwen.  Maar bovenal wil ik de de Heer onze God bedanken voor Zijn rijke woord 
waarin ik mij mocht verdiepen en van waaruit ik als mens dagelijks mag groeien. 

Nadine Van Parys 
 

Nieuws van ADRA 
 
"EVERY CHILD, EVERYWHERE. IN SCHOOL" 

N
ie

uw
s 

va
n

 p
ijle

rs
 e

n 
d

e
p

a
rt

e
m

e
nt

e
n 



Pagina 20 

 
De Wereld Adventkerk en ADRA mobiliseren zich samen voor de grootste campagne ooit 
gelanceerd:"Every Child, Everywhere. In school (School voor ieder kind, overal)!"  
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Het doel: ervoor zorgen dat ieder kind de mogelijkheid heeft naar school te gaan, zijn 
opleiding af te ronden om zo een betere toekomst te hebben. 
 
Maar waarom zo’n campagne?  
 
Vandaag hebben 262 miljoen kinderen in 
de wereld nog steeds geen recht op onder-
wijs. Omdat een kind dat niet naar school 
gaat, kwetsbaarder is voor mensenhandel, 
voor rekrutering door gewapende milities, 
of dwangarbeid. De gezamenlijke oproep 
van de Adventkerk en ADRA opdat alle 
kinderen in de hele wereld naar school te 
kunnen gaan is een erkenning van de 
waarde en het potentieel van elk kind. 
 
« Want alle kinderen zijn kinderen van 
God, kostbaar in zijn ogen, die het verdienen te leven in waardigheid, vrij van uitbuiting 
en armoede. » 
 
De Adventkerk, een lange traditie van verdediging van de mensenrechten… 
 
Met meer dan 20 miljoen leden over de wereld en het 2de privaat onderwijsnetwerk, 
heeft de Adventkerk niet alleen de mogelijkheid om te handelen maar ook de morele 
verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle kinderen in de hele wereld van een goede 
opvoeding kunnen genieten. Met een petitie om meer dan een miljoen handtekeningen 
tegen Juni 2020 te verzamelen zal de Adventbeweging aantonen in staat te zijn op 
wereldvlak te handelen en te mobiliseren. Deze zal aan een vertegenwoordiger van 
Unicef overhandigd worden tijdens de Generale Conferentie in 2020. Verder zal elk ADRA 
kantoor de verzamelde handtekeningen in zijn land gebruiken om de actie bij de publieke 
instanties te brengen en een concreet opvoedkundig project te promoten. 
 
Op lokaal niveau bundelen de Frans-Belgische Unie, de Belgisch-Luxemburgse Federatie, 
ADRA Luxemburg, ADRA France en ADRA Belgium hun krachten in een onuitgegeven 
samenwerking om deze campagne zonder voorgaande te promoten. 
Het Belgische en Luxemburgse doel: 1000 handtekeningen ! 
 
Hoe deelnemen? 
1. De online petitie van ADRA International ondertekenen 

(https://inschool.adra.org/petition) 
2. Spreek erover in je omgeving! 
3. Vervoeg ons op de sociale netwerken. 

Jonathan Lo Buglio 
 
 

Nieuws van hier en daar 
 
LIEFDADIGHEIDSCONCERT -HARMONY- 26 JANUARI 
 
De jongeren van de Roemeense kerk Harmony hebben zich gemobiliseerd om hulp te 
bieden aan Andrei Florea, een 22- jarige zendeling die sinds 9 jaar lijdt aan kanker. Hij 
is al meerdere malen geopereerd in Roemenië en heeft veel complicaties doorstaan. Hij 
vecht tegen zijn ziekte met de enige hoop die hij heeft, Gods belofte.   
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Er moest opnieuw geopereerd worden maar ditmaal in Israël. Andrei had steun nodig 
want de kosten van deze ingreep bedroegen 130.000 euro. De hoop op onze Heiland en 
zijn toewijding aan de zending, hebben hem geholpen optimistisch te blijven en gaven 
hem de kracht tegen de heftige pijn te vechten die deze ziekte hem laten doorstaan. 
 
De jeugd van de Roemeense 
kerk Harmony zijn niet onver-
schillig gebleven bij de situatie 
van Andrei. Bewust zijnde van 
het lijden van hun naaste, 
hebben ze zich gemobiliseerd 
om hun steun te verschaffen 
en hebben het project "Samen 
zijn we sterker" gelanceerd.  
 
Op Sabbat 26 januari is het 
ondersteuningsconcert "Redden van een Ziel" georganiseerd en meer dan een 
honderdtal mensen hebben aan het project "Samen zijn we sterker" deelgenomen. 
 
Gods zegen is duidelijk gevoeld: door hun liederen hebben de jongeren de harten van 
de aanwezigen geraakt en de opgehaalde som geld heeft alle verwachtingen over-
schreden. Alle winst van dit liefdadigheidsconcert is geheel overgeschreven naar Andrei 
Florea. 
 
Het doel van het project "Samen zijn we sterker" is "de hand reiken" aan jongeren in 
nood en/of in lijden. Het is de uitdaging die onze jongeren stimuleert om zich in te zetten 
voor andere humanitaire projecten door te steunen op Gods belofte in Spreuken 19:17 
"Als je zorgt voor arme mensen, ben je goed voor de Heer. Hij zal je daarvoor belonen."  

Simona Batrinu 
 
 

CONCERT VAN ANA GERMAN – LUXEMBURG – 2 MAART 
 

Op 2 maart heeft er in Luxemburg een concert ter nagedachtenis 
van Ana German plaatsgevonden, een Poolse zangeres die zeer 
beroemd was in de voormalige Sovjet Unie in de jaren 70-80. 
 
Vertolkt door Vlaislava Vdovichenko uit Odessa (Ukraine) wiens 
stem veel lijkt op die van Anna, en ingeleid door Andrey Schamray, 
adventpredikant van de Russischsprekende kerk van Praag 
(Tchechië) en zijn vrouw, hebben de liederen de 80-tal aanwezigen 
geroerd. Zo heeft het publiek de herinnering aan de liederen van 
Ana German kunnen terugvinden en de geschiedenis van haar 
moeilijke leven en haar bekering tot God kunnen horen. Zij heeft 
een christelijke opvoeding gekregen dankzij haar adventistische 
grootmoeder en aan het einde van haar korte leven, is ze gedoopt 
in de Adventkerk, en vervolgens heeft haar hele familie dezelfde 
beslissing genomen. 

 
Een mooi moment van nostalgie voor de naar Luxemburg verbannen Russischsprekende 
gemeenschap, maar tevens een sterk moment van getuigenis, dat ongetwijfeld vele 
clichés en vooroordelen heeft doen wegvallen ten opzichte van het protestantisme en, 
in het bijzonder, ten opzichte van de Zevendedagsadventisten. 
  

N
ie

uw
s 

va
n

 d
e

 g
e

m
e

e
n

te
n 



Pagina 23 

Met een hart vol dankbaarheid hebben de bezoekers de kerk van de 7dedags adventisten 
in Luxemburg bedankt voor de organisatie van dit concert en de wens geuit zo’n pro-
gramma bij een andere gelegenheid opnieuw te beleven. 

Igor Myagchev 
 
 

CONCERT VAN ANA CARAM - SOLEUVRE - 6 APRIL 2019 
 

De oud-zangeres van de Populaire Bossa 
Nova, Ana Caram, die nu een lid van de 
Adventkerk is, heeft onze kerk in Soleuvre 
een bezoek gebracht. 
 
Tijdens een tournee langs verschillende 
Portugeessprekende kerken in Europa, 
heeft zij aan ons haar bekering tot 
Christus verteld, en daarbij kwamen de 
woorden "vrede" en "waarheid" regelma-
tig terug. Haar sterke en ontroerende 

getuigenis waren rijke momenten op muzikaal gebied als ook door de diepzinnige 
woorden. 
 
Door middel van vragen/antwoorden en samenzang heeft Ana Caram een interactie met 
de vijftig aanwezigen willen en weten tot stand te brengen. Het was een gezegende 
sabbatnamiddag! 

Ruben De Burgo Mendes 
 

 
2 SIDES OP TOURNEE  
 
De Summer Tour 2019 van 2 Sides 
Band zit erop. We blikken terug op 
enkele toffe optredens op 3 
Christelijke campings in het zuiden 
van Frankrijk die, ondanks dezel-
fde setlist, erg verschillend waren. 
We zijn dankbaar dat we mensen 
met gospelliedjes konden beroe-
ren. We blikken terug op een week 
van samen onderweg zijn, muziek 
maken, evalueren, praten en luis-
teren, genieten en lachen. Kortom, 
een gezegende week! 

Verena Cools 
 

 
EERSTE DIENST VAN DE SPAANSSPREKENDE JONGEREN 
 
Op 24 augustus heeft de eerste eredienst van de Spaanssprekende jongeren plaats 
gehad. Meer dan 60 jongeren, die de 3 Spaanssprekende kerken van de Federatie 
vertegenwoordigden, waren aanwezig: de kerken van Bizet, Bethel en de groep 
Antwerpen. Voor deze speciale dag was de jonge predikant Dussan Cevallos uitgenodigd 
de voornaamste boodschappen te presenteren. Hij heeft gesproken over de kenmerken 
van de generatie Y (in het Engels Millenials) en de kracht, dankzij de globalisering, een 
relevante en positieve boodschap aan de wereld over te brengen.  
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Wij hebben ook gesproken over de sociale netwerken en de invloed die ze op ons leven 
kunnen hebben. Tijdens het programma waren er momenten van lofzang in het Frans, 
Nederlands en Engels. Er werden vragen gesteld aan jongeren van verschillende 
achtergronden om hen beter te leren kennen en om de ervaringen te delen die een 
stempel op hun geloof hadden gedrukt. Er waren ook gezellige momenten voorzien 
tijdens de picknick gevolgd door een dynamische namiddag. 
 
Deze dienst was een zegen voor de jongeren en de kerken hopen met dit initiatief 
regelmatig te kunnen doorgaan. 

Maria Delgado 
 

WAT LEKKERNIJEN 
 
Voor iedereen die een kerkdienst in de Ernest Allardstraat bijwoont, is het niet ongewoon 
om met Kerstmis of Pasen een klein pakketje chocolaatjes te ontvangen.  Dit wordt 
mogelijk gemaakt door een heel netwerk van toegewijde en gulle mensen. 
 

Het begint allemaal met het benaderen van chocolatiers 
en andere leveranciers.  Elk jaar worden er meerdere 
brieven verstuurd en die blijven zelden onbeantwoord.  
De opeenvolging van feestdagen en andere gelegenhe-
den met lekkers versterken jaar na jaar de banden met 
de gulle gevers en maken de contacten steeds vriend-
schappelijker.  Sommigen hebben zelfs belangstelling 
getoond voor de boodschap en acties van de Adventkerk.  
 
Dan schieten ploegen in actie om de kleine pakketjes te 
maken en uit te delen.  In 2019 werden er al 490 pakket-
ten aangeboden.  Binnen onze kerken en voor onze kinde-
ren natuurlijk, maar ook in weeshuizen, in een opvang-
centrum voor tienermoeders, in een school voor kinderen 

met leermoeilijkheden, aan mensen die gesteund worden door Spullenhulp, in een 
centrum voor gehandicapten, een ziekenhuis, een bejaardentehuis…  
 
Achter al dat lekkers en de vele glimlachen vinden we het bekend gezicht van Emilienne 
Dubois, zonder wie deze acties niet zouden ontstaan en snel weer zouden vergeten zijn. 
Haar doel: plezier doen, maar ook getuigen van de Verlosser door ook en vooral te 
denken aan hen die het leven en de maatschappij aan de kant van de weg laten staan. 
Dank je wel, Emilienne, en dank aan je gulle gevers en medewerkers! 

Valérie Ballieux  
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GEESTELIJKE RETRAITE MAAR NIET ALLEEN DAT… 
 
Van 30 augustus tot en met 1 september heeft de kerk van Thulin zijn eerste kamp van 
het nieuwe seizoen georganiseerd in het protestants centrum van Amougies. Het 
organisatieteam heeft voorgesteld dit weekend open te stellen voor de andere kerken 
van onze Federatie. Ze hebben positief gereageerd en tot ieders vreugde is dit weekend 
het openingsweekend van de kerken van Henegouwen geworden. De kerken van La 
Louvière en Mouscron hebben met ons intense momenten van vreugde, meditatie, gebed 
en… spelen gedeeld, geleid door de liefde van onze Heer. Momenten van lofzang en 
bijbeloverdenkingen hebben dit weekend gemarkeerd, maar daarnaast ook een 
recreatieve en familiale sabbatnamiddag afgesloten met het door iedereen verwachte 
hoogtepunt: een kampvuur.  
 

 
 

Dank u Heer voor dit weekend maar vooral om ons te vereren met uw aanwezigheid. 
We bidden dat uw geest ons dit jaar uitstuurt om onze opdracht met ijver en door-
zettingsvermogen te vervullen om discipelen te maken. Maar vooral dat het de Heer mag 
zijn die al onze keuzes en plannen begeleid voor onze gemeenten, enkel voor zijn eer! 
Wij hebben ons voorgenomen het niet daarbij te laten… We zullen elkaar weerzien, dat 
is zeker! Wij wensen u allen een gezegend jaar en spreken nu al met u af voor volgend 
jaar… 

Rachelle Ruelle 
 

De lezershoek 
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CHRISTELIJK DENKEN EN DOEN 
Hoe geloof je leven richting geeft 
Reinder Bruinsma 
 
20,50 € - Te kopen via internet of via onze Federatie 

VAN CHAOS TOT TOEKOMSTPERSPECTIEF 
Een frisse kijk op de eerste elf hoofdstukken van Genesis 
Laurence Turner 
 
12,95 € - Te kopen bij www.adventist.nl of via onze Federatie 
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