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De Schouders en de Rug van de Kerk  
 

Wat volgt is een samenvatting van de toespraak van de 
voorzitter tijdens de afgelopen jaarlijkse Nieuwjaars-
receptie van de Federatie. 
 
Het is al laat in het jaar, maar toch wensen 
we jullie een gezegend, gezond, sterk en 
tof 2020. De Nieuwjaarsreceptie is een 
terugkerend fenomeen waar we de schou-
ders en de rug van de Adventkerk in België 
en Luxemburg uitnodigen om tijdens een 
maaltijd de waardering voor hun inzet te 
tonen. Zonder de inzet van ouderlingen, 
predikanten, bestuursleden, departe-
mentshoofden en niet te vergeten hun 
families, zou de Kerk niet kunnen func-
tioneren. En zonder al die vrijwilligers die 
tijdens de Sabbat en de week ook hun 
inzet tonen voor de Kerk, zouden deze 
mensen de Kerk niet kunnen leiden. 
Tijdens zo’n Nieuwjaarsreceptie is gebrui-
kelijk om terug en vooruit te blikken. 
Terugblikken is voor mij als relatief "early 
adaptor", niet altijd makkelijk. Een "early 
adaptor" is iemand die snel en vooral 
vroeg nieuwe technieken, ideeën en ont-
dekkingen omarmt. Terugblikken komt 
dan meer in dienst te staan van het voor-
uitblikken, om eerder nieuwe ideeën en 
ontdekkingen te kunnen omarmen. 
 
Toch zullen de meesten van u wellicht met 
wat weemoed terugdenken aan vroegere 
tijden in de Kerk. Het was niet een Kerk 
zonder problemen, het was ook geen Kerk 
zonder strubbelingen. Toch leek het delen 
van je geloof wat makkelijker te zijn. De 
maatschappij leek wat minder complex en 
meer ontvankelijk te zijn voor onze bood-
schap. Je had een meer homogene maat-
schappij. De taal die gesproken werd en 
de cultuur die gedeeld werd leek wat meer 
gelijk te zijn. Hoewel er toch al 3 verschil-
lende talen in België en Luxemburg 
gesproken werden.  
 
Ik gebruik heel bewust het woord "leek", 
want onze hersenen slaan herinneringen 
altijd beter op dan dat ze in de werkelijk-
heid waren. Het is een mechanisme om 
met trauma om te kunnen gaan. We 
filteren het slechte eruit en romantiseren 

de rest. Zo vermijden we een paniek-
aanval, iedere keer dat we onze herinne-
ringen induiken. Het nadeel hieraan is dat 
we eigenlijk heel slecht lessen kunnen 
trekken uit het verleden, om ze niet te 
herhalen in de toekomst. 75 jaar na de 
holocaust, krijgt het neonazisme weer voet 
aan de grond in Europa. Na 75 jaar lang 
relatieve vrede in West-Europa, steekt het 
nationalisme, de oorzaak van zoveel oor-
logen, weer de kop op. Als bijna elke 
familie wel een oom of tante heeft die naar 
Amerika of Canada is geëmigreerd, zou je 
toch verwachten dat we de nieuwkomers 
hier anders zouden behandelen.  
 
En ook binnen de Kerk, nadat er zoveel 
stappen waren gezet in de richting van 
gelijkheid, lijken we weer een beetje terug 
bij af te zijn. Nadat we zo lang gelijk liepen 
met de wetenschap, lijken we telkens 
meer anti-wetenschappelijk te worden; 
nadat het leek dat we eindelijk door-
hadden dat we elkaar de ruimte moeten 
geven en dat de Adventleer niet monoliet 
is, is soms de ruimte vandaag de dag ver 
te zoeken. 
 
Er gebeurt ook heel veel moois in de Kerk, 
hoe mensen ondanks alles toch hun weg 
weten te vinden naar de Kerk. Hoe 
mensen er op de juiste momenten echt 
voor elkaar zijn. Maar we moeten toege-
ven, het is er niet makkelijker op gewor-
den om richting te geven aan de Kerk, 
zowel bij de Federatie, maar misschien 
meer nog bij de lokale Kerken. Op beide 
niveaus is het moeilijk om mensen te 
vinden. Hoeveel van jullie zijn niet al jaren, 
misschien wel decennialang ouderling? 
Hoeveel van jullie hebben misschien al 
verschillende keren en voor jarenlang in 
verschillende commissies van de Federatie 
of de lokale Kerk gezeten. En helaas staan 
ze niet rijen dik aan te sluiten om je op te 
volgen als ouderling of lid van deze of 
gene commissie. 
 
We staan echt voor een uitdaging de 
komende jaren. Op dit moment zitten 13 
van de 36 Kerken zonder predikant, de 
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meesten daarvan in Vlaanderen. We heb-
ben op dit moment nog maar twee officieel 
Nederlandstalige predikanten over. Roe-
pingen onder de Vlaamse jongeren voor 
het predikantschap lijken stil te zijn 
gevallen. En over de grens in Nederland 
hebben ze dezelfde uitdaging. Veel van 
onze gemeenten die glorietijden hebben 
meegemaakt, staan op het randje om 
gesloten te worden en hebben moeite om 
leiding te vinden of soms zelfs de 
basistaken van een Kerk te vervullen. Het 
dagelijks leven vraagt ook steeds meer 
van ons, waardoor we minder tijd hebben 
om nog van alles voor de Kerk te doen. 
 
Toch is dit niet de eerste keer dat de Kerk 
in haar 2000 jaar bestaan voor grote 
uitdagingen heeft gestaan, ze heeft 
waarschijnlijk wel voor veel grotere uitda-
gingen gestaan. En iedere keer weer heeft 
de Kerk van Jezus Christus zich weer 
opnieuw weten uit te vinden, zich weten 
aan te passen, om te vormen en te 
transformeren. De Kerk van Christus is niet 
een statisch, monolithisch blok, maar juist 
een lichaam, dat zou moeten leven, voort-
bewegen. Maar net zoals met een echt 
lichaam, lopen we niet altijd even hard, 
blaken we niet altijd van gezondheid en 
moeten we zo nu en dan ook uitpuffen. Je 
moet zo nu en dan even stilstaan om te 
zien hoe je weer verder kunt. 
  

We zitten nu in zo’n levensfase van de 
Kerk, waar we niet blaken van gezondheid, 
waar we even moeten stil staan om te zien 
hoe we verder kunnen. We moeten met 
elkaar gaan nadenken over de rol van de 
predikant, de rol van de ouderling, de rol 
van leden in de Kerk, de rol van de Kerk in 
de samenleving. Dit moeten we samen 
doen, want alleen samen kunnen we dit 
doen. In de komende tijd zullen we hier 
dan ook samen aan gaan werken, in goed 
overleg met elkaar. 
 
Het Federatiebestuur wil hier ook richting 
aan geven. Waar moeten we ons als 
Adventkerk op concentreren om weer 
relevant te zijn, wat vat onze bijdrage aan 
de samenleving het beste samen. Het 
Federatiebestuur hoopt dat Adventkerken 
gedreven door liefde  

Mensen helpen een zinvol leven te 
leiden.  
De gemeenschap te dienen. 
En Gods hoop te delen. 

 
Uiteraard in harmonie met de Bijbel. 
Uiteindelijk is de Kerk niet van ons, we 
hebben haar in bruikleen en het Federatie-
bestuur hoopt dat we dit geroepen door 
Gods liefde, werkelijkheid laten worden in 
het komende mandaat. 

Jeroen Tuinstra 

 

Federale activiteiten en nieuws  
 
OVERLIJDEN JOANNES 'JEAN' GEEROMS 
 
Met grote droefenis hebben we afscheid moeten nemen van 
Joannes ‘Jean’ Geeroms. Geboren op 2 februari 1932 in 
Meerbeek en heengegaan op 9 november 2019 in Brugge, na 
meerder langdurige complicaties met zijn gezondheid. Op 87 
jarige leeftijd is hij vredig heengegaan, omringd door zijn 
geliefden. Hij laat 4 volwassen kinderen en vele klein- en 
achterkleinkinderen na. Jean stond bekend om zijn lange 
actieve betrokkenheid bij de Kerk. 
 
In 1954 is Jean Geeroms begonnen als evangelist in Brussel 
en Opvelp voor de Adventkerk. Al direct na een jaar werd zijn 
organisatorische kant ontdekt en werd hij gekozen tot 
jeugdsecretaris voor de Federatie. Dit is hij blijven doen tot hij in 1971 gekozen werd tot 
voorzitter van de Federatie. Ondertussen was hij in 1965 ingezegend tot predikant. Tot 
hij gekozen werd als voorzitter heeft hij gediend als predikant in de gemeenten 
Antwerpen, Brugge, Oostende, Brussel en voor een zeer korte tijd in Gent. Zelfs tijdens 
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zijn voorzitterschap heeft hij nog de verantwoordelijkheid voor de gemeente Mersch in 
Luxemburg op zich genomen. Na zijn voorzitterschap heeft hij als predikant gediend in 
de gemeente Kortrijk, Roeselare en Ieper tot 1983. 
 
Vanaf 1983 begon er een nieuwe fase in het leven van Jean en zijn familie. Vanwege 
familiale omstandigheden kon hij niet verder werken als predikant. Kenmerkend voor 
Jean, keerde hij niet de rug naar de kerk, maar diende hij de kerk verder als directeur 
van de ontwikkelingshulporganisatie ADRA. Dit is hij blijven doen tot zijn pensioen in 
1995. Na zijn pension is hij dit blijven doen tot 2012 als vrijwilliger. 
 
Jean Geeroms zal herinnerd worden aan zijn tomeloze inzet voor de kerk en later voor 
ADRA. Jean was iemand die nooit verlegen zat om een verhaal en kon je uitgebreid 
vertellen over de verhalen in de Bijbel en de geschiedenis van de kerk. Een kort gesprek 
was eigenlijk niet mogelijk, maar altijd bijzonder gastvrij. Tot nog een paar maanden 
geleden was hij zeer actief in de gemeente Oostende, die hij ondanks z’n slechte 
gezondheid nog steeds via het openbaar vervoer probeerde te bereiken. Jean is 
zogezegd gestorven in “het harnas”, wat niet altijd positief uitpakte voor z’n familie. Toch 
zal Jean gemist worden, allereerst door z’n familie, maar ook door alle kerken waar hij 
gediend heeft. We wensen de familie alle sterkte en zegen toe met dit verdriet. 

Jeroen Tuinstra 
 
OVERLIJDEN JOSIANE BRANCHE-JEURISSEN 
 

Op vrijdag 27 september is Josiane Branche, echtgenote van 
Hubert Jeurissen, op 71-jarige leeftijd overleden in het woon-
zorgcentrum Hogevijf te Hasselt. 
 
Josiane is iemand die je niet snel vergeet. Niet groot van 
gestalte, maar zo bedrijvig en enthousiast actief dat je er echt 
niet naast kon kijken. Altijd in de weer voor haar man, haar 
dochter Hilde, haar zoon Jonathan. Voor hen had ze alles over. 
Niets was te veel. 
 
Ook de kerk, en vooral de jeugd lagen haar nauw aan het hart. 
Voor heel wat jongeren en jongvolwassenen uit het Gentse en 

het Hasseltse (waar haar man Hubert predikant was) heeft Josiane ontzettend veel 
betekend. Vicuna, dat was haar totem in de jeugdbeweging, was niet weg te denken uit 
de jeugdvergaderingen, de kampen en weekends. Menige jongere vond bij haar steun, 
raad (ze aarzelde niet om ook af en toe heel eerlijk te zeggen waar het op stond) en 
bemoediging.  
 
Sommigen zullen zich Josiane herinneren om haar sociaal en zelfs politiek engagement. 
Ze probeerde concreet dingen te verwezenlijken. Wat zeker zal bijblijven is de manier 
waarop ze erin slaagde om sponsorgelden te verzamelen voor het centrum waar haar 
dochter Hilde verblijft. Dankzij haar niet aflatende inspanningen kon een nieuwe vleugel 
worden gebouwd, waar mensen die speciale zorg behoeven, in de meest gunstige 
omstandigheden kunnen verblijven. 
 
De laatste jaren ging het helaas steeds moeilijker. Veel te snel heeft haar tomeloze inzet 
op zoveel fronten zijn tol geëist.  
 
Afscheid nemen is pijnlijk. Ook wanneer je gelovig bent. We putten echter troost uit de 
woorden van Paulus: "Alles vergaat, alleen geloof, hoop en liefde blijven… En de 
belangrijkste van de drie is de liefde." Liefde was er, liefde is er. En daarom durven we 
zeggen: "Tot weerziens, liefste Josiane!" 

Johan Delameillieure 
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NIEUWJAARSRECEPTIE – 2 FEBRUARI 
 
Op 2 februari had het Federatieteam de gelegenheid haar naaste medewerkers en de 
ouderlingen van de kerken te bedanken, door hen een gezellig samenzijn aan te bieden 
tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Ongeveer 80 personen hebben een smakelijke maaltijd 
gedeeld die met veel toewijding en enthousiasme door Ghislaine Heinze en haar team 
was klaargemaakt. Deze ontmoeting bood ook de gelegenheid om elkaar beter te leren 
kennen, de vreugden en problemen van het leiden van de gemeente uit te wisselen, 
maar ook de familieband te voelen die ons, over onze culturele of taalverschillen heen, 
samenbindt. 
 
Jeroen Tuinstra is in zijn welkomstwoord teruggekomen op de vele uitdagingen waar 
onze Federatie vandaag mee wordt geconfronteerd. Eén daarvan is het steeds kleiner 
aantal geschoolde predikanten in de Nederlandstalige regio. Een andere uitdaging 
bestaat uit het aangepast zijn, of blijven, aan onze maatschappij waarin onze kerk zich 
ontwikkelt en die helemaal niet meer dezelfde is als deze welke onze pioniers hebben 
gekend. Om deze reden heeft het Federatiebestuur drie assen willen voorstellen, waar-
rond de komende maanden zal worden nagedacht. Een Adventkerk die mannen en 
vrouwen helpt een zinvol leven te leiden, een Adventkerk ten dienste van de maat-
schappij en een Adventkerk die hoop in God deelt. Een uitgebreid programma die de 
gasten zeker tot nadenken stemde. 
 
Na de maaltijd en het dessertenbuffet hebben nog vele handen geholpen bij het 
opruimen van de zaal en, zelfs als iedereen weer vertrokken is naar zijn eigen hoekje 
van de Federatie, weten we toch dat we deel uitmaken van hetzelfde lichaam, gereed 
om door te gaan met het dienen van onze Heer. 

Valérie Ballieux 
 

Woordje van de penningmeester  
 
Voor het financieel beheer van de Federatie is het opmaken van een budget een 
belangrijke operatie. Dat moet zo dicht mogelijk de komende realiteit benaderen, en op 
de verwachtingen, de uitgaven en de inkomsten vooruitlopen. Het gaat er dus om de 
beschikbare middelen in te schatten om onze toekomstige verplichtingen het hoofd te 
kunnen bieden.  
   
De eerste verrichting is het schatten van de tienden die we zouden kunnen ontvangen 
en wel op basis van de ontvangen tienden van de voorgaande jaren.  
In 2015: 1.450.993 €,  
in 2016: 1.446.060 €,  
in 2017: 1.479.680 €,  
in 2018: 1.639.731 €  Deze buitengewone verhoging van meer dan 10% moet met 
voorzichtigheid beoordeeld worden.  
 
Het budget van 2020 is dus op basis van de ontvangen tienden in 2017 opgemaakt, 
hetgeen overeenkwam met de verwachte tienden van 2019 toen het budget werd 
opgemaakt, namelijk 1.481.824 €.  
   
In het uitwerken van dit budget, moest er rekening gehouden worden met enkele 
specifieke elementen:  
 
* Vanaf september 2016 heeft ADRA een voltijdse directeur in dienst genomen 

(Jonathan Lo Buglio) met de financiële steun van de Federatie (10.000 €), de Unie 
(15.000 €), en de Divisie (25.000 €). Laten we dadelijk de aandacht vestigen op het 
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feit dat in ons Adventistisch wereldsysteem het geheel gebruikelijk is dat, indien nodig, 
een Federatie bijdraagt aan de financiering van het salaris van de ADRA directeur. De 
Divisie echter had zich maar voor de duur van drie jaar verbonden (die afliep einde 
2019). Voor zijn budget heeft het Federatiebestuur besloten de salarisbijdrage van de 
ADRA directeur te verhogen van 10.000 € naar 30.000 € en aan de Unie te vragen ook 
haar bijdrage te verhogen. Het is te hopen dat de gaven op betekenisvolle wijze spoe-
dig zullen groeien, zodat uiteindelijk ADRA  Belgium zichzelf zal kunnen financieren.  

   
Verder in deze Fede Info zal u vernemen dat ADRA twee nieuwe personen in dienst 
heeft genomen. Hun indiensttreding (en dus het salaris), hangt niet af van de Fede-
ratie, maar is dankzij een partnerschap met ADRA Duitsland mogelijk geworden.  

   
* Een ander sleutelelement van het budget betreft de personeelslasten. De bestuurs-

leden hebben voor het volgende mandaat (juni 2019 tot juni 2023) een tabel onder 
voorbehoud opgesteld betreffende de vertrekken en aankomsten van onze predi-
kanten. In september 2019 is deze tabel aan het Federatiebestuur voorgelegd. Dit is 
natuurlijk maar een projectie op gemiddelde termijn, maar ze is essentieel voor het 
goede beheer  van de Federatie. Het is op deze basis dat het budget van 2020 en de 
plannen voor de budgetten van 2021 tot 2023 opgesteld zijn:  

   
2020:  Vermindering van werktijd van Luc Delameillieure op 20% (sinds september 

2019)  
De indiensttreding van een predikant op proef: Fabio Luna (augustus)  
De indiensttreding van een Nederlandstalige predikant (augustus)  

2021: Vertrek op pensioen van Ion Lascu en de vervanging door een predikant die, 
indien mogelijk, Roemeens spreekt (augustus)  
De indiensttreding van een predikant op proef Jérome Raucy (augustus, of later)  

2022: Vertrek op pensioen van Johan Delameillieure (juni of eerder)  
2023: Vertrek op pensioen van Luc Delameillieure (augustus)  

De indiensttreding van een Nederlandssprekende predikant (augustus)  
   
Intussen ligt het jaar 2019 al achter ons en kennen we nu het totale bedrag van de 
geboekte tienden. Een zeer goede verrassing: praktisch hetzelfde bedrag van het jaar 
2018, hetzij 1.640.960 €.  
   
Ik maak van dit artikel gebruik om de penningmeesters van de Kerken en Groepen te 
bedanken, die, week na week, mij helpen bij deze soms delicate taak van financieel 
beheer.  

Christian Sabot 
 

Enkele besluiten in 't kort  
 
* Tijdens zijn laatste zittingen heeft het Federatiebestuur de samenstelling van twee 

werkcommissies ter ondersteuning van het bestuur in het kader van dit nieuwe 
mandaat goedgekeurd.  Zo zal de Commissie Personeelszaken, bestaande uit de 
voorzitter, de algemeen secretaris, de verantwoordelijke van de Pastorale zorg en 
4 leden (Christian Bultinck, Madalina Ciupitu, Michel Thomsin en Chantal Verwee) 
zich voornamelijk bezighouden met de aanwervingsdossiers en personeelsgerela-
teerde kwesties.  Tegelijkertijd zal de Financiële Commissie, bestaande uit de 
penningmeester, de voorzitter en vier leden (Jean de Oliveira, Claude Gilles, Jackie 
Mubedi en Mihai Tomescu), optreden als adviesorgaan voor financiële aangelegen-
heden en de voorbereiding van de begroting. 
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Een derde commissie, genaamd de Klachten- en Verzoeningscommissie, komt 
alleen tussenbeide in geval van een klacht over geweld, pesterijen of een conflict 
tussen werknemers, of tussen de administratie en haar werknemers.  Ze bestaat uit 
een vertegenwoordiger van de Frans-Belgische Unie, twee leden die door de werk-
nemers werden benoemd (Valérie Ballieux en Yves Pierre) en twee leden die door 
het Federatiebestuur werden benoemd (Marie-Jo Piquet-Pierre en Gilbert Praet). 
 

* Tevens werden de verantwoordelijken van vier departementen verkozen door het 
Federatiebestuur: 
- IEBC: Isabelle Willekens-Raucy 
- ESDA: Inge Pollin-Decock 
- Gezondheid: Violeta Tudor-Decouttere 
- Communicatie: Jeroen Tuinstra 
- Kinderpastoraat (NL): Ghislaine Vanrusselt-

Heinze. 
 
*  Na 7 jaar dienstverband in de Federatie, waarvan 4 jaar als Algemeen Secretaris, 

heeft Chris Bultinck besloten zijn contract als werknemer te beëindigen. Hij hervat 
nu zijn werk als gevangenisaalmoezenier en zet zijn werk verder als godsdienstleraar 
in een school in Dendermonde.  Wij danken Chris van harte voor zijn inzet, het 
geleverde werk, zijn goede humeur, en wensen hem – en zijn familie – het allerbeste 
voor de komende jaren. 

Jeroen Tuinstra 
 

Kinderpastoraat 
 

SABBAT VAN HET KIND – 19 NOVEMBER 
 
De monitrices en ouders van de kerk 
van Namen hebben samengewerkt om 
op 19 november een   speciale Sabbat 
voor te bereiden waarbij de kinderen 
en jongeren een speciale dienst aanbo-
den aan de hele gemeente. Ze hebben 
hun klein lichtje gedeeld met de grote 
mensen. We zijn trots om hun ouders 
te zijn. Een sabbat die ons nog vuriger 
deed hopen op een spoedige terug-
komst van Jezus. 
 
De ‘Sabbat van de kinderen’ is een dag voor al onze gemeenten met als doel het belang 
van de kinderen in het kerkleven in het daglicht te stellen. Een Sabbat waarop de 
kinderen de gelegenheid krijgen op het podium te staan en het evangelie op hun eigen 
manier te verkondigen. Het is een dag waarop een toekomstige predikant, leraar of 
leader zijn roeping zal ontdekken. 
 
Lofliederen en dialogen gaven het ritme aan van de drie preken die de jongeren 
animeerden. Het thema draaide om de wonderen van Jezus aan de kant van het meer, 
de genezing van de vrouw die leed aan bloedverlies en de opwekking van het dochtertje 
van Jaïrus. Vandaag zijn wij zijn handen om hoop te brengen aan mensen om ons heen 
die lijden, om hen te troosten en goedheid en liefde te tonen zoals Jezus dat meer dan 
2000 jaar geleden heeft gedaan. 

Elizabeth Gonzalez-Liénard 
 
  

WE HERINNEREN ERAAN DAT 
ELK GEMEENTELID VAN ONZE 
FEDERATIE DE BESLUITEN KAN 
RAADPLEGEN OP DE KANTOREN 
VAN DE ERNEST ALLARDSTRAAT. 
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VORMING OVER DE ADOLESCENTIE – 15-16 FEBRUARI  
   
Het weekend van 15 en 16 februari 2020 heeft het Departement MAE (Kinderpastoraat) 
een speciale vorming gegeven in de Kerk van Woluwe, met als speciale gasten Elsa 
Cozzi, (MAE, EUD) Pascal Rodet, (MAE, FBU) en Mariarosa Cavalieri (MAE, Italiaanse 
Unie).  
   
Buiten de leden van de plaatselijke gemeente, 
waren we met veel anderen gekomen uit Spaans-
sprekende en Roemeenssprekende gemeenten om 
deel te nemen aan een gezamenlijke sabbatschool 
met de verschillende generaties. Mariarosa heeft de 
principes van het handboek "Gracelink" gede-
monstreerd tijdens een sabbatschoolles over het 
leven van Daniël, op een speelse, levendige en 
boeiende manier voor zowel de aanwezige volwas-
senen  als ook de kinderen. Elsa Cozzi en Pascal 
Rodet hebben een boodschap gedeeld over het leven van Jozef, met de nadruk op het 
belang van de vergeving binnen het gezinsleven.  
 
Na een gezamenlijke maaltijd, hebben de 50 deelnemers zich gebogen over de preventie 
van zelfmoord, het slaapgebrek en de 5 talen van de liefde bij de jongeren.  
Zondag waren we met wat minder mensen, maar de kwaliteit van de presentatie was 
op de afspraak.  
 
Ik wil speciaal de verantwoordelijken van de gemeente van Woluwe hartelijk danken 
voor hun goede ontvangst en hun bijdrage aan de voorbereiding en het welslagen van 
deze bijeenkomst.  

Elizabeth Gonzalez-Liénard 
 

Jeugddepartement 
 
BIJBELRAADSELNAMIDDAG – 25 JANUARI 
 
Al meer dan 10 jaar valt het Bijbelraadsel op de laatste sabbatnamiddag van januari.  Na 
enkele pogingen om de impact van deze speelse en verrijkende activiteit uit te breiden 
tot buiten de grenzen van de Frans-Belgische Unie en Zwitserland, is het concept 
uiteindelijk in Nederland beland.  Met enig succes.  Oordeel zelf maar… 
 
« Het waren weer drie hectische uurtjes tijdens de landelijke Bijbelquiz op sabbat 25 

januari. De vragen waren soms pittig, 
maar de deelnemers beleefden er ook 
veel plezier aan. Vind het goede 
antwoord! En dat deed de Advent-
gemeente Amsterdam Ghana als 
eerste. Gefeliciteerd! 
 
De Bijbelquiz wordt steeds popu-
lairder. Dit jaar deden er weer meer 
deelnemers mee dan vorig jaar: 23 
gemeenten met 48 groepen volwas-

senen en 16 groepen kinderen. De vragen gingen over verschillende categorieën en de 
deelnemers moesten de antwoorden op de vragen gaan zoeken. Google was deze 
uurtjes weer zeer populair. De antwoorden werden vanuit de verschillende locaties 
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doorgebeld naar Adinne Labasti van ons Landelijk Kantoor. "Altijd spannend voor de 
deelnemers of ze het goede antwoord naar mij doorbellen. Bij een fout antwoord hopen 
ze op een tip, maar dat kan uiteraard niet. Heel leuk is als ze het goede antwoord 
gegeven hebben. Dan klinkt aan de andere kant van de lijn een enorm gejuich. Je merkt 
gewoon dat de deelnemers er heel veel lol aan beleven." 
 
Kortom: de Bijbelquiz was ook dit jaar een enorm succes. Het gaat in een positieve sfeer 
om een gezellig samenzijn van jong en oud waarin de onderlinge band wordt verstevigd, 
Bijbelkennis wordt uitgebreid en veel gemeenten zijn via Bijbelstudie met elkaar 
verbonden. »  

Jan Spijk en Valérie Ballieux 
 

Hier volgen de uitslagen van onze Federatie: 
 
Volwassenen  Kinderen 
 
1. Brussel (16u18) (3 min vóór Amsterdam) 1. Ranst (16u31) 
2. Brugge (16u44) 
3. Antwerpen (16u52) 
 
Adultes Jeunes Enfants 
 
1. Woluwe (16u22) 1. Harmony (16u35) 1. Liège (16u21) 
2. Liège (16u38) 2. Thulin (17u15) 2. Bxl-Woluwe-EAF (16u33) 
3. Thulin (17u54)  3. Thulin (16u49) 
4. Mouscron (18u05)  4. Namur (16u49) 
5. Bruxelles-c (18u08)  5. Charleroi (17u19) 
 
 
 

INVESTITUUR IN CHARLEROI – 11 JANUARI  
 
Een dag vol van emoties, 
blijdschap en lofzang. God 
heeft ons gezegend met een 
talrijke jeugd van 3 tot 33 jaar. 
Kinderen en jongeren die 
klaarstaan, met eigen mid-
delen en gaven, om de Heer te 
dienen. Met in het vooruitzicht 
samen te zijn, te groeien in de 
Heer, mee te doen aan de 
activiteiten van Groot Charleroi 
en om de opvolging te vormen 
van Gods volk, zijn de moedige 
verantwoordelijken samengekomen om de Adventjeugd van Charleroi op te richten. 
 
Als hoogtepunt van alle inspanningen van voorbereiding of start, heeft de investituur 
van 11 januari een zo lang verwachte verfrissing gebracht. De uniformen, badges, 
speldjes, vlaggen, beloftes, gebeden, liederen en de glimlachen: het was een morgen 
vol kleur onder leiding van Philippe Leduc en de groepsleiders Michaël en Hangy. 
   
Wij danken alle helpers van goede wil van het team van 6 verantwoordelijken, de kinde-
ren die dit nieuwe avontuur aangaan en in het bijzonder onze Heer die nieuwe personen 
toevoegt aan de groep. Laten we voor onze kinderen bidden 

Mariana Stoyanova 
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Pijler Vorming & Missie 
 
Op 9 februari heeft onze Federatie een vormingsdag  aangeboden in de kerk van La 
Louvière, gepresenteerd door predikant  Paolo Benini, de directeur van de Pijlers 
Zending, Evangelisatie en Sabbatschool. De 27 aanwezige leden vertegenwoordigden 
verschillende kerken van onze Federatie. Het programma werd in het Frans gebracht en 
vertaald naar het Engels.  
 
De voornaamste onderwerpen die predikant Benini heeft gebracht, betroffen de vorming 
van de discipelen, hetgeen de kern van de taak van de Adventkerk  en het Sabbatschool-
programma is. Hij heeft veel voorbeelden aangehaald, waar zijn benadering van het 
begrip discipelschap met succes in Europa is toegepast. Kerken zijn opgestaan, op veel 
plaatsen zijn er een groot aantal leden, die de kerk verlaten hadden, teruggekeerd. Dat 
was mogelijk geworden dankzij actiegroepen van de Sabbatschool.  
 
Alle deelnemers kregen de kans hun gezichtspunt te delen op een moment van 
dynamische uitwisseling in kleine groepjes. De tegengekomen problemen tijdens de 
sabbatschool werden voorgelegd en de mogelijke oplossingen werden eveneens 
besproken. Aan het einde werd er besloten dat dit belangrijke onderwerp nog eens 
aangehaald zou worden, zodat de kerken het toepassen van dit programma in hun eigen 

gemeente verder kunnen bestuderen.  
 
De Pijler Vorming & Missie van de Federatie zal binnenkort een 
andere datum vastleggen om een tweede deel van dit 
programma te presenteren.  

Ricardo Pereira 
 

Nieuws van ADRA 
 
"STRIJD VAN DE ARMEN" – 26 OKTOBER 
 
Op 26 oktober 2019 hebben de verenigingen ADRA Belgium en La Marnière iets geheel 
nieuws voorgesteld: een theaterstuk over de thematiek van de armoede in België. 
 
Gedurende anderhalf uur heeft de 
theatergroep "Art & tça", met poëzie en 
humor het grote publiek weten te raken 
en ontroeren. Meer dan 200 personen 
waren inderdaad komen genieten van dit 
buitengewone optreden. Het debat 
daarna heeft de toeschouwers, die dit 
wensten, toegestaan het brede onder-
werp van de armoede uit te diepen door het delen van hun ervaringen en getuigenissen. 
 
Deze gebeurtenis heeft het ook mogelijk gemaakt bijna 1300 € op te halen dankzij de 
vrijgevigheid van het publiek. Dit bedrag zal geheel bestemd zijn voor het sociale werk 
van ADRA in België. Dank aan het grote aantal toeschouwers die gekomen zijn, aan de 
gulle schenkers en aan de VZW "La Marnière", zonder wie dit evenement niet zou kunnen 
hebben plaatsgevonden. 
 
Het volgende evenement dat we u voorstellen, zal een concert van klassieke muziek zijn 
in partnerschap met het Koninklijke Conservatorium van Brussel eind april !  

Jonathan Lo Buglio 

DE PRESENTATIE IS OPGENOMEN 
EN ZAL BINNENKORT BESCHIK-
BAAR ZIJN VOOR ELKE GEÏNTE-
RESSEERDE. 
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ADRA VERSTERKT ZIJN TEAM! 
 
Sinds januari 2020 zijn er twee nieuwe 
medewerksters toegevoegd aan het team 
van ADRA Belgium als verantwoordelijken 
"Communicatie en Fondsenwerving": Zoé 
Nolis en Sevil Yigit. 
 
Gedreven door dezelfde wens zich in te 
zetten voor een betere wereld, hebben deze 
twee vrouwen besloten zich bij het ADRA 
Belgium team te voegen om het verschil te 
maken. Na meerdere jaren gewerkt te 
hebben op ander gebied (Market Research Consultant voor Sevil en banken sector voor 
Zoé), hebben ze allebei de behoefte gevoeld zin te geven aan hun professionele leven. 
 
Dankzij hun komst, kan ADRA Belgium nu in een andere fase stappen: de tot op heden 
in de wachttijd gezette projecten en activiteiten ontwikkelen en haar samenwerking met 
de kerken versterken. 
 
"De bescherming van de waarden van de Adventkerk heeft me direct aangetrokken bij 
ADRA. Omdat ik zelf gelovig ben, beschouw ik het helpen van je naaste als een verant-
woordelijkheid die we in deze wereld dragen. (…) De lokale behoeften als uitgangspunt, 
het betrekken van de begunstigden in onze projecten om een duurzaam resultaat te 
verkrijgen zijn evenzeer elementen die me aangezet hebben te solliciteren bij ADRA. 
Daarbij voelde ik me direct welkom in het team, en ik ben er trots op deel uit te maken 
van de ADRA-familie !" (Sevil) 

Jonathan Lo Buglio 
 

ADRA LOCAL SOLIDARITY, EEN NIEUW INSTRUMENT OM HET 
SOCIAAL WERK TE ONDERSTEUNEN 
 
Meer en meer kerken en groepen 
richten zich tot ADRA om sociale 
acties op touw te zetten in België. 
Jammer genoeg had ADRA tot nu 
toe niet de mogelijkheid om op het 
Belgisch grondgebied te werken, bij 
gebrek aan een aangepaste officiële 
goedkeuring. Deze realiteit ligt nu 
achter ons dankzij een nieuw instru-
ment in samenwerking met de Fede-
ratie: de Vereniging "ADRA Local 
SOLIDARITY".  
 
Deze nieuwe vereniging zal het optreden van ADRA versterken en zal er voornamelijk 
naar streven  de kerken in het hele land, die een sociaal project wensen op te zetten of 

zich willen aansluiten bij een reeds bestaande actie, te 
ondersteunen. Vanaf de maand maart zal iedere kerk infor-
maties ontvangen die de mogelijkheden van partnerschap 
zullen verduidelijken met deze nieuwe structuur van ADRA, 
om haar actie ten gunste van de meest behoeftigen te 
versterken: ondersteuning in de vluchtelingencentra, voed-

selinzameling voor de meest behoeftigen, het opzetten van gemeenschapscentra… 
Sevil Yigit 

OM ER MEER OVER TE WETEN AARZEL 
NIET ONZE WEBSITE WWW.ADRA.BE - 
RUBRIEK ADRA LOCAL SOLIDARITY 
– TE BEZOEKEN. 
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Nieuws van La Marnière 
 
MAALTIJD EN VOORDRACHT – 10 NOVEMBER 
 

Op 10 november werd in Nivelles de 
traditionele ontmoeting van onze 
senioren gehouden. Een buffet en een 
voordracht over het thema van het 
behoud van de gezondheid ondanks de 
veroudering, heeft deze dag gekleurd. 
Onze spreker was Daniel Gramme, 
natuurgenezer, kruidenverkoper en 
schrijver. Ook al zijn er geen wonder-
middelen tegen het ouder worden, toch 

bestaan er eenvoudige oplossingen die iedereen direct kan toepassen. Na een dertigtal 
jaren van waarneming, heeft Daniel ons zijn recepten van lang leven gepresenteerd, tot 
groot enthousiasme van onze ouderen. 
 
In de maand juni 2020, zal de liefdadige vereniging van La Marnière haar 25jarig bestaan 
en dienst aan onze senioren vieren. 

Colette Rase 
 

Nieuws van hier en daar 
 

BRUSSEL ZINGT – 5 OKTOBER 
 

Op 5 oktober hadden de kerken van 
het Brussels gewest een geweldige 
tijd om deel te nemen aan "Brussel 
zingt". Deze bijeenkomst, een 
primeur in België, bracht meer dan 
150 mensen samen in het gebouw 
van de Ernest Allardstraat. Het 
basisconcept was om de verschil-
lende adventistische gemeenschap-
pen van Brussel samen te brengen 
om een moment van lofzang te 
delen tot eer van God. Door tradi-

tionele maar krachtige hymnes begeleid door getalenteerde muzikanten, konden de 
mensen hun vreugde uiten over het samenzijn en het prijzen van God. 
 
Ondanks de muzikale onvolmaaktheden of het mompelen als het ging om zingen in een 
onbekende taal, telde alleen de muziek die uit het hart kwam. Tijdens het laatste lied 
liep een rilling van emotie over de hele vergadering waar, over taalbarrières en cultuur-
verschillen heen, handen en stemmen zich hebben verenigd ter ere van onze Heer.  
Herinnert de Bijbel er ons niet aan dat God de heilige is en troont op Israëls lofgezangen 
(Psalm 22:4)? 
 
Een speciale dank aan Martine Segers en Adina Butnaru die met wijsheid, toewijding en 
talent dit programma hebben opgezet en de organisatie tot in detail hebben geleid. 
Gezien de glimlach op het gezicht aan het einde van de namiddag, is er geen twijfel: de 
volgende editie wordt reikhalzend verwacht! 

Valérie Ballieux 
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CONGRES VAN DE KERKEN VAN LUXEMBURG - 5 OKTOBER  
 
Het is in de jeugdherberg van Echternach, aan het meer, dat zich op 5 oktober het 
geestelijk congres van de adventisten van Luxemburg heeft plaatsgevonden. De sporthal 
die omgebouwd was tot een plaats van eredienst werd gevuld met ongeveer 250 
broeders en zusters uit Luxemburg en België, maar ook uit Frankrijk en het naburige 
Duitsland. 
 

 
 
John Graz, die gedurende 20 jaar verantwoordelijke was bij de Generale Conferentie 
voor de Godsdienstvrijheid, was de gast voor de geestelijke boodschap. Hij heeft onze 
gedachten geleid naar het belangrijke thema over "Waarheid of vrijheid? Moet de vrijheid 
beschermd worden voor de vijanden van de waarheid?". Eigenlijk gaan de waarheid en 
de vrijheid samen en kunnen in de verkondiging van het Evangelie niet gescheiden 
worden. Kunnen we iemand dwingen te geloven? 
 
Tevoren hadden Patrick Victor, directeur van de vere-
niging Portes ouvertes, en Marc Moretti, de regionale 
verantwoordelijke, de activiteiten van hun vereniging 
gepresenteerd, die zich tot doel heeft gesteld de 
vervolgingen van de christenen in de wereld te tellen. 
Cijfers en pakkende getuigenissen op het scherm 
maakten iedereen duidelijk hoe bevoorrecht we zijn 
nog over godsdienstvrijheid in onze westerse landen 
te beschikken. 
 
Na de maaltijd heeft John Graz de visie van Portes 
ouvertes aangevuld door uit te leggen "waarom  
christenen in de huidige wereld vervolgd worden". 
Door met name Asia Bibi als voorbeeld te nemen, die jonge Pakistaanse vrouw die in 
haar land beschuldigd werd van heiligschennis, heeft hij aangetoond hoe het werk van 
de Verdediging van Godsdienstvrijheid een constante inspanning betekent om mee door 
te gaan en een belangrijke spil voor de Kerk en zijn opdracht in de wereld. 
 
Tijdens het miniconcert van het Roemeense koor van Brussel Echo, dat daarop volgde, 
werden we door melodieuze liederen letterlijk meegesleept naar een voorsmaak van de 
hemel. 
 
Het was een gezegende dag: ondanks het grijze weer is de regen ons bespaard 
gebleven. En met een blij hart werden de gasten natuurlijk bedankt, maar ook al 
degenen die achter de schermen meegewerkt hebben aan het succes van deze mooie 
dag, met name de teams die zich met de kinderen hebben bezig gehouden.  
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En om het congres te beëindigen, is de hele vergadering opgestaan om samen, 
meerstemmig en meertalig, het welbekende lied te zingen over "de hoop in ons hart op 
de wederkomst van onze Heer" als een gebed aan onze God. 

Edouard Ajinça 
 

KERSTMARKT IN ANTWERPEN – 21 DECEMBER 
 
Op 21 december vond 
onze kerstmarkt ten 
voordele van ADRA weer 
plaats. De Adventjeugd 
van Antwerpen haalde 
weer alles uit de kast om 
er een supergezellige 
avond van te maken. Dit 
resulteerde in een zaal vol 
lichtjes, sfeermuziek en 
leuke gesprekken. Zoals 
elk jaar was er ook van 
alles te eten en te drinken. De kerstmarkt heeft op deze manier alvast de toon gezet 
voor de komende feestdagen: gezelligheid, liefde en verbinding met elkaar!  Er is veel 
volk langsgekomen en dit is ook te merken aan het bedrag dat we hebben opgehaald: 
785,72 euro. De centjes gaan integraal naar ADRA, om de warmte van die avond toch 
een beetje te kunnen doorgeven en verspreiden naar de mensen om ons heen. 
 
Graag bedanken wij alle bezoekers en helpers om van deze avond weer een succes te 
maken. In het bijzonder, een dikke pluim aan onze jeugd om dit project te organiseren! 
Fijne feestdagen en tot volgend jaar! 

Jessie Liekens 
 

KERSTCONCERT - 14 DECEMBER 
 
Ja, wij zijn de vaste bezoekers van het bejaardentehuis Le Trianon in Gilly (Charleroi) 
geworden. Ze kennen en verwachten ons. 
 
De zanggroep Maranatha van de kerk van Charleroi is samengekomen, voor het derde 
jaar op rij, om het Goede Nieuws te brengen aan de bewoners en het personeel. Een 
boodschap overgedragen met behulp van Kerstliederen, een kleine video van 6 minuten 
over het verhaal van de geboorte van Jezus, op eenvoudige manier gebracht. Ieder 
moment van zang werd afgewisseld met een niet te vermijden Kerstquiz: ieder jaar met 
nieuwe vragen. 
 

 
 
Partjes mandarijnen waren voor het einde voorzien. Op dat moment kwam de eerste 
verrassing van die 14de december: één van de bewoners is bij me in de keuken gekomen 
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om een spontane geloofsbelijdenis te doen en het accent te leggen op Jezus! Zulke 
situaties zetten ons er toe aan om God te loven. Na verschillende gesprekken en 
samenzang hadden we als afsluiting een vraag: Wat betekent Kerstmis voor jullie? 
Harten hebben zich opengesteld. We kregen een spontaan geestelijk lied te horen… Dat 
was onze tweede aangename verrassing. 
 
Het vervolg van het programma bestond uit het uitdelen van kerstknutselwerkjes voor 
iedereen, enkele momenten voor een praatje of een bemoediging met de één of de 
ander die behoefte had aan een luisterend oor. Jongeren en minder jonge mensen 
hebben hun taak ter harte genomen. 
 
Maar ook al heeft dit jaar de techniek ons niet in de steek gelaten, toch hebben we een 
uur voor het concert ons afgevraagd of er wel een concert zou zijn. Er waren maar 4 
koorleden. En de vijfde had geen stem. Met een bang hart hebben we gebeden en het 
antwoord kwam onmiddellijk: de groep werd snel verrijkt met schuchtere leden en het 
echtpaar Jaros die voorstelden mee te zingen. In de home heeft Julien Jaros de plaats 
van een zieke broeder ingenomen en heeft een kostuum van de kerstman aangetrokken. 
Hilarische stemming verzekerd! 
 
Dank aan iedereen die aan dit avontuur heeft deelgenomen door op de Heer te 
vertrouwen. 

Mariana Stoyanova 
 
BIJEENKOMST VOOR VROUWEN IN DUITSLAND 
 
Van 8 tot 11 november 2019 vond in Neustadt/Weinstraße een 
jaarlijkse vrouwenbijeenkomst plaats. Een vrouw van onze Federatie, 
Yvonne Ajinça Briand, vertelt ons erover. 
 
FDI: Yvonne, waarom nam je deel aan deze bijeenkomst? 

YAB: Het is de tweede keer dat ik deelneem aan deze vrouwen-
bijeenkomst in Duitsland. Eerlijk gezegd was ik de eerste keer een beetje terughoudend. 
Ik dacht: Maar hoe kan het voor mij nuttig zijn om deel te nemen aan deze bijeenkomst? 
Wat zal het mij bijbrengen? Maar al snel voelde ik me goed, op m'n gemak. 
 
Wat heeft het jou bijgebracht? 

Wel, op dezelfde locatie waren er twee gescheiden bijeenkomsten: één voor vrouwen 
en een andere voor meisjes (girls4christ). Het was voor mij een echte zegen om al die 
vrouwen bij elkaar te zien komen om elkaar te bemoedigen. Ik ontdekte hoe leuk en 
nuttig het voor ons vrouwen was om af en toe samen te komen om elkaar aan te 
moedigen. Het stelt vrouwen in staat om hun geloof in het dagelijks leven te blijven 
beleven en om uitdagingen aan te gaan, om vriendschapsbanden te smeden. 
 
Wat waren de activiteiten en thema's? 

Verschillende onderwerpen werden gepresenteerd vanuit een vrouwelijk perspectief. 
Maar het hoofdthema was dit jaar het gebed, zowel voor de vrouwen als voor de meisjes. 
Bovendien hebben de meisjes zich aan het einde van het programma bij ons aangesloten 
en hun werk aan ons voorgesteld. Van de ongeveer veertig deelneemsters waren zij 
goed voor ongeveer de helft. Ze waren erg gemotiveerd en leken erg gelukkig. Elk jaar 
worden er nieuwe onderwerpen gekozen die hen persoonlijk raken. En door middel van 
verschillende workshops hadden ze de mogelijkheid om zich op te bouwen in een veilige 
omgeving en hun creativiteit te ontwikkelen. Ik vind het prachtig dat ze door deze 
ontmoetingen de gelegenheid hebben gehad om hun waarde in de ogen van Christus te 
ontdekken.  
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Wat wil je hier nog meer toevoegen? 

Het gaat om een jaarlijks terugkerend 
programma voor vrouwen in Duitsland, 
georganiseerd door de departementsver-
antwoordelijke  in een Duitse Federatie 
in de buurt van de grens (de Middenrijn 
Federatie). Er heerste een zeer respect-
volle sfeer waardoor iedereen zichzelf 
kon zijn. Het departement van de 
vrouwen wordt vaak verwaarloosd door 

de Federaties. Toch is dit werk essentieel. Het doel van deze bediening is om vrouwen 
aan te moedigen zich in te zetten, hun talenten te beseffen en nuttig te zijn voor de eer 
van God. En dit kan een zegen zijn zowel voor hen als voor de kerk. Ik zou willen dat 
we dit vaker konden beleven in onze kerken. 

Interview met Edouard Ajinça 
 
 
TRADITIES HEBBEN IETS GOEDS….  
   
Zo’n twintig jaar geleden had de kleine doch dynamische kerk van Verviers de gewoonte 
genomen de jongen "van lichaam en geest" uit te nodigen voor een speciale dag met, 
in de namiddag, een wandeling in de Hoge Venen. Na een intermezzo van enkele jaren 
kreeg deze traditie in 2019 weer nieuw leven ingeblazen. En op 1 februari hebben een 
vijftigtal jongeren, voornamelijk gekomen uit de Spaanssprekende gemeenten van Luik 
en Charleroi, vol enthousiasme deelgenomen.  
 
In de voormiddag, na een bijbel-
bespreking over het boek Daniël, 
gebracht door de lokale predikant 
Yves Pierre en het zingen van heel 
mooie liederen door een mannen-
koor uit Luik, heeft de boodschap 
van Jeroen Tuinstra de vergadering 
aangemoedigd na te denken over 
het begrip Kerk. Een samenkomst 
van gelovigen, hoe groot of klein ze 
ook is, moet allereerst een geest 
van dienstbaarheid en wederzijdse 
hulp weerspiegelen naar elkaar toe.  
 
Na een gezellige picknick zijn de moedigsten vertrokken richting Mont Rigi, het vertrek-
punt van de wandeling. In een wonderschoon landschap, waar je de indruk had dat de 
lucht, volgeladen met regenwolken, de aarde raakte die bezaaid lag met talrijke 
riviertjes, hebben onze onverschrokken wandelaars de stortbuien, de modder en de 
regenvlagen getrotseerd. Maar wat heerlijk om van de buitenlucht en de zo typische 
natuur van de Hoge Venen te genieten!  Na twee uur wandelen, waarbij de deelnemers 
tevens de tijd hadden samen te praten, is de stoet teruggekomen naar het lokaal waar 
pannenkoeken en chocolademelk de meest kouwelijke zielen hebben opgewarmd.  
 
De kerk van Verviers geeft u al een nieuwe afspraak op 1 augustus 2020 voor een andere 
traditie, die van "de blauwe tong". Dat houdt in: een dag gewijd aan een ander wonder 
van de Hoge Venen, namelijk de bosbes.  

Valérie Ballieux 
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