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Complottheorieën  
 

Er is een hele groep mensen die geloven 
dat de aarde plat is. Er worden con-
gressen, symposia en ontmoetingsdagen 
georganiseerd. Zogenaamde pseudo-
wetenschappers delen daar hun laatste 
bevindingen en maken de algemene 
wetenschap belachelijk. Hoe deze mensen 
kunnen blijven geloven in een platte 
aarde, hoewel er zoveel overtuigend en 
waterdicht bewijs is? Ze geloven dat er 
één grote samenzwering of complot 
gaande is in de wereld. Alle regerings-
leiders, wetenschappers, media en scholen 
hebben samengespannen om het bewijs 
dat de aarde plat is te onderdrukken. De 
maanlanding zou nooit plaats hebben 
gevonden, foto’s van NASA zijn gedokterd 
en Columbus heeft nooit over het halfrond 
gevaren.  
 
Het zal je misschien verbazen maar 
volgens de krant Het Laatste Nieuws, zijn 
er telkens meer mensen die dit geloven. 
Onder degenen die geïnterviewd waren 
bevonden zich een ingenieur, een sociaal 
assistent en een interim-leerkracht. Men-
sen waarvan je toch anders zou ver-
wachten. De meesten waren overtuigd 
geraakt na het kijken van verschillende 
filmpjes op YouTube1.  
 
En voordat je denkt dat wij, waarheids-
getrouwe Christenen, hiervoor minder 
vatbaar zouden zijn. Volgens een artikel in 
het Nederlandse dagblad Trouw zouden 
20% van de stemmers op de SGP, een 
partij in Nederland van zeer conservatieve 
Christenen, geloven dat een coronavaccin 
best wel eens een chip zou kunnen 
bevatten waarmee mensen permanent 
gevolgd kunnen worden. 
 
In Amerika is de samenzweringstheorie 
"QAnon" bijzonder populair onder Evan-
gelisch-Christenen. Volgens deze theorie 
zou president Trump een strijd tegen een 
geheime wereldorde voeren. Deze wereld-
orde wordt geleid door Democraten en 
Hollywoodsterren die kinderen als seks-
slaven zouden verhandelen².  

Het is misschien allemaal te gek voor 
woorden, maar er is iets gemeenschap-
pelijks bij veel aanhangers van complot-
theorieën. Bijna allemaal hebben ze weinig 
vertrouwen in de overheid en de weten-
schap. Daarbovenop gedijen deze theo-
rieën het beste in tijden van onzekerheid, 
grote veranderingen en angst. Op het 
moment dat je eigenlijk de wetenschap en 
leiders zou moeten vertrouwen om ons 
door een crisis heen te leiden, lijken we 
juist meer ontvankelijk te zijn voor theo-
rieën die dit juist ondermijnen. Denk maar 
eens aan de klimaatontkenners, het hier-
voor genoemde coronavaccin en de hui-
dige twijfel rond de Amerikaanse verkie-
zingen.  
 
Het verschil tussen een werkelijk complot 
en een complottheorie is heel klein. Dat 
komt ook omdat een kenmerk van een 
complottheorie is dat het tegendeel heel 
moeilijk te bewijzen valt. Er wordt namelijk 
geclaimd dat er iets in het geheim plaats-
vindt, iets waar niemand iets vanaf weet 
behalve degene die de theorie deelt. 
Probeer maar eens te bewijzen dat iets 
niet bestaat wat in het geheim zou hebben 
plaatsgevonden. Het tegendeel van een 
complottheorie bewijzen is net zo moeilijk 
als een echt complot bewijzen. 
 
Al deze samenzwerings- en complot-
theorieën kun je ook afdoen als onschul-
dige onzin. Toch kunnen die theorieën een 
levensbedreigend effect hebben op men-
sen. Zo werden tijdens de zomer verschil-
lende techniekers aangevallen die GSM-
masten of apparatuur kwamen installeren. 
Er waren namelijk mensen die geloofden 
dat de nieuwe 5G technologie voor mobie-
le communicatie het Coronavirus zou ver-
oorzaken³. Of neem bijvoorbeeld de be-
roemde Pizzagate complottheorie, waarbij 
mensen geloofden dat in de kelder van 
Comet Ping Pong pizzeria in Washington 
D.C., Amerika, kinderen werden opgeslo-
ten door leiders van de Democratische 
partij. Het personeel werd aangevallen en 
kreeg doodsbedreigingen. Dit culmineerde 
uiteindelijk op 4 december toen een 28- 
jarige man met een machinegeweer 
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schoten loste op de pizzeria om de kinde-
ren te bevrijden. De pizzeria had zelfs 
geen kelder4.  
 
In Jezus' tijd waren er ook complotten. 
Eén daarvan vinden we terug in Matteüs 
28:13. De bewakers van het graf van Jezus 
krijgen een grote som geld in hun handen 
gedrukt door de hogepriesters en oudsten. 
Ze moesten over het lege graf van Jezus 
maar het volgende zeggen: "Zijn leerling-
en zijn 's nachts gekomen en hebben hem 
heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen." 
Machthebbers, omkoping en een grote 
leugen. Alle ingrediënten voor een heus 
complot. Volgens de Bijbel was het zelfs 
een succesvol complot: "En tot op de dag 
van vandaag doet dit verhaal onder de 
Joden de ronde."  
 
Als Adventisten hebben we altijd geloofd 
dat er een tijd komt van grote verwarring 
en misleiding. Er zijn zelfs enkelen onder 
ons die stellig beweren dat met de huidige 
coronacrisis die tijd is aangebroken. Als 
Adventisten zien we ook wel enkele 
complotten in de geschiedenis: de veran-
dering van Sabbat naar zondag, om er 
maar één te noemen. Het is dus ook niet 
vreemd dat de hiervoor genoemde 
complottheorieën ook ingang vinden in 
onze kerk. Want als er een werkelijk 
complot in het verleden heeft geplaats 
gevonden, waarom dan nu ook niet. 
 
Hoe moet je hier nu als Christenen mee 
omgaan? Hoe kunnen we het kaf van het 
koren scheiden? Hoe weet je of je met een 
werkelijk complot te maken hebt of een 
theorie die nergens op slaat? Als eerste 
worden we als Christenen niet opgeroepen 

om complotten te onderzoeken en bloot te 
leggen. We worden niet gevraagd om 
geschiedkundige detectives te zijn en 
achter elke deur een samenzwering te 
ontdekken. We worden ook niet gevraagd 
om te speculeren over wat er al dan niet 
misschien achter gesloten deuren in de 
toekomst zou kunnen gebeuren. We 
worden zelfs niet opgeroepen om anderen 
te oordelen, opdat we niet geoordeeld 
worden. 
  
We worden juist opgeroepen om de goede 
boodschap van vergeving en herstel te 
verkondigen (Titus 2:8). We worden opge-
roepen om God en onze naaste lief te 
hebben (Lucas 10:27). We worden opge-
roepen om hoop in bange tijden te geven 
(1 Timoteüs 4:10). Allemaal onderdelen 
die tegenover wantrouwen, angst en 
wanhoop staan. Complottheorieën hebben 
de schijn je controle, vertrouwen en hoop 
te geven, terwijl ze juist het tegen-
overgestelde bewerkstelligen. Ze geven 
geen hoop, maar creëren juist wanhoop, 
komt het allemaal nog wel goed? Ze 
nemen geen angst weg, maar maken die 
alleen maar groter, want wie kun je nog 
vertrouwen? Ze geven je geen controle 
over de situatie, want de theorie leeft juist 
op het idee dat jij niet in controle bent 
maar een geheime samenzwering.  
 
Als christenen en zeker als Adventisten 
dienen we ver te blijven van complot- en 
samenzweringstheorieën. Het is de waar-
heid die ons zal bevrijden (Johannes 8:32) 
en niet een theorie over wat er al dan niet 
misschien in het geheim zou kunnen 
gebeurd zijn. 

Jeroen Tuinstra 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
1https://www.hln.be/wetenschap/steeds-meer-mensen-geloven-dat-de-aarde-plat-is-en-dat-is-de-schuld-
van-youtube~a960aace/ 
²https://www.trouw.nl/religie-filosofie/zijn-christenen-vatbaarder-voor-
complottheorieen~b9c11e5b/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.be%2F 
³https://www.theguardian.com/business/2020/may/07/5g-conspiracy-theories-attacks-telecoms-covid 
4https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/comet-pizza-gunman-to-appear-at-plea-deal-
hearing-friday-morning/2017/03/23/e12c91ba-0986-11e7-b77c-0047d15a24e0_story.html  
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Federale activiteiten en nieuws  
 
AANWERVING VAN NIEUWE PREDIKANTEN 
 
Ondanks de moeilijke omstandigheden met betrekking tot Covid-19, heeft het 
Federatiebestuur toch besloten enkele predikanten aan te werven. De Federatie probeert 
al enige tijd haar pastoraal team uit te breiden, vooral in het 
Vlaamse landsdeel. Twee Nederlandstalige predikanten verrijken 
het pastoraal team sinds 1 september. 
 
Leendert Brouwer bedient de gemeenten Antwerpen, Gent en 
Hasselt. Hij is een ingezegend predikant met ruime internationale 
ervaring, onder andere in Pakistan, China, Uganda, Peru en 
Nederland. Samen met mijn zijn vrouw Mary Louise wonen ze nu 
in België en willen ze bijdragen aan de groei van de kerk in onze 
Federatie. 

 
De tweede Nederlandstalige predikant is Alex Ibragimov. 
Zoals zijn naam al doet vermoeden komt Alex oorspron-
kelijk uit Kirgizië, waar hij zijn studie rechten heeft 
afgemaakt. Naast Nederlands spreekt hij ook vloeiend 
Russisch en Engels. Ongeveer 15 jaar geleden is Alex 
samen met zijn moeder naar Nederland geëmigreerd en 
heeft kort daarna zijn studie theologie in Engeland 
gevolgd. Alex bedient nu de gemeenten in Kortrijk, Ieper 
en De Panne en Oostende. 
 

In de maand september vond voor beide predikanten op respectievelijk 5 en 12 septem-
ber een digitale intrededienst plaats vanuit de gemeente Antwerpen. 
 
Een derde predikant, Fabio Luna, is deze zomer afgestudeerd aan 
onze universiteit in Collonges-sous-Salève. Sinds 1 oktober loopt hij 
stage in Charleroi onder leiding van Yves Pierre. Bijna 8 jaar lang 
was Fabio leraar aan de middelbare school "Prince de Liège" in 
Brussel. Vervolgens verhuisde hij naar Kinshasa, Congo, waar hij 
verschillende humanitaire projecten heeft opgezet. Hij ontmoette er 
zijn vrouw, Nadia. Sindsdien is de familie gegroeid. Ongetwijfeld 
zullen Elikya en Salem in de kerk van Charleroi in de watten worden 
gelegd. 
 

Een vierde predikant, die op 1 januari 2021 zal beginnen is 
Ebrard Da Costa. Hij zal de pastorale zorg overnemen in het 
Groothertogdom van Luxemburg. Hij werkt op dit moment als 
predikant en hoofd van het departement voor interreligieuze 
dialoog bij de Federatie van Baden-Württemberg, Duitsland. 
Ebrard heeft een gevarieerde loopbaan achter de rug. Van 
radio-technicus, computer-programmeur tot coördinator van 
het radiostation "Voix de l’Esperance". 
 
Door de komst van deze nieuwe predikanten en de benoe-
mingen van de Administratieve Vergadering van 2019 moesten 

er ook enkele verschuivingen plaatsvinden. Edouard Ajinça, Algemeen Secretaris van 
de Federatie, oefent nu zijn pastoraal ambt uit in de kerken van Luik en Verviers. De 
voormalige predikant van Luik, Carlos Rivero, is belast met de Spaanstalige kerk van 
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Bethel in het Brusselse Gewest. Dit naast zijn pastorale verantwoordelijkheid voor de 
gemeenten Bruxelles Centre, La Louvière en Woluwe. Naast de Spaanstalige kerk van 
Bizet en de Spaanstalige groep in Antwerpen is David Carballo nu ook verantwoordelijk 
voor de Internationale kerk van Brussel. We nemen ook afscheid van Anderson Bolaños, 
die tot nu toe de kerk van Bethel op vrijwillige basis heeft geholpen. Al deze 
veranderingen zijn sinds 1 november van kracht. 

Valérie Ballieux 
 

WELVERDIEND PENSIOEN VOOR JOHAN DELAMEILLIEURE 
 

Nieuwe predikanten komen, anderen minderen vaart en nemen 
een welverdiend pensioen. Dit is het geval voor Johan Delameil-
lieure, officieel gepensioneerd sinds 1 oktober. 
 
Meer dan veertig jaar pastoraal werk oplijsten is niet een-
voudig.  Johan was predikant van verschillende Nederlandstalige 
kerken: Hasselt, Ieper, De Panne, Brugge, Brussel, Gent en ten-
slotte Antwerpen, zonder huisgroepen en bijbelstudiegroepen te 

vergeten. Al deze kerken hebben hem veel vreugde bezorgd, onder andere door de 
samenwerking met mensen met talent, goede wil en enthousiasme. 
 
Onder de kerken waarvoor Johan verantwoordelijk was, vormde de kerk in Woluwe een 
keerpunt in zijn ambt. Daar ontdekte hij een nieuwe manier om de Bijbel te bestuderen, 
rijker, dieper, mooier.  En dit motiveerde hem om tal van artikelen te schrijven, maar 
ook de extra blaadjes voor de sabbatschool die nog steeds op prijs worden gesteld, ook 
buiten onze grenzen. 
 
Een groot deel van Johan's werk was ook gewijd aan de jeugd, waarvoor hij zo'n twintig 
jaar lang op federaal niveau verantwoordelijk was.  Het was een intense tijd vol uitda-
gingen maar ook met veel vreugde.  Het was duidelijk in dit kader dat Johan's 'bijna' 
beroemde creativiteit zich nog meer ontwikkelde, het kenmerk van zijn activiteiten, zijn 
prediking, zijn vormingssessies en zijn tuin. 
 
Enkele weken geleden, tijdens zijn laatste officiële prediking in de Kerk van Antwerpen, 
benadrukte Johan opnieuw de noodzaak van rechtvaardigheid, vrede en liefde, van een 
verfrissende mentaliteitsverandering, van een concreet engagement in de wereld van 
vandaag, van een kleurrijke en creatieve manier van leven naar het voorbeeld van 
Christus, van meer open en gastvrije leiders en instellingen, van goed nieuws van 
bevrijding...  Hij sprak ook zijn dankbaarheid uit aan zijn vele medewerkers en vrienden 
en onderstreepte het plezier om met hen samen te werken. 
 
Johan, het was zonder twijfel een gedeeld plezier. Nu is het onze beurt om onze dank-
baarheid en waardering te uiten.  En we weten dat je, ook al doe je het voortaan wat 
rustiger aan, je passie voor de bijbelteksten en je vele talenten met ons zult blijven 
delen. 

Valérie Ballieux 
 
OVERLIJDEN ROSA SAVENIERS 
 
Op vrijdag 11 september hebben we met verdriet afscheid moeten nemen van Rosa 
Saveniers. Geboren op 6 april 1932 in het Antwerpse Wommelgem is zij uiteindelijk op 
de respectabele leeftijd van 88 jaar vredig heengegaan. Zij laat een zus, Bertha 
Saveniers achter. 
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Na haar theologiestudie aan Collonges-sous-Salève en 
het toenmalige Oud Zandbergen werd Rosa op 
1 september 1978 in dienst genomen door de Federatie 
als geschriften-evangeliste. Zo werden in die tijd 
stagiaire-predikanten genoemd. Haar standplaats was 
Sint-Niklaas. Op Collonges en Oud Zandbergen werkte 
ze ook als hoofd van het meisjesinternaat. In 1980 is ze 
uiteindelijk begonnen als pastoraalwerker, wat een 
gebruikelijke benaming was voor vrouwelijke predikan-
ten. In haar carrière heeft zij verschillende Vlaamse 
gemeenten bediend waaronder de voormalige gemeen-
te Opvelp, en de gemeenten Oostende en Ieper-De 
Panne. 

 
Rosa stond bekend als een zeer innemelijk persoon die heel natuurlijk over het geloof 
kon praten. Tijdens de jeugdkampen heeft zij ook verschillende keren gekookt, wat bij 
de verschillende deelnemers altijd is blijven hangen. Niet alleen om de smakelijke 
soepen, maar vooral voor de goede sfeer waar zij voor kon zorgen. 
 
Uiteindelijk is zij in 2002 vanuit de gemeente Opvelp met emeritaat gegaan. Samen met 
haar zus Bertha, die beeldhouwster is, heeft ze na haar pensioen nog geregeld voor de 
innerlijke mens gezorgd tijdens verschillende beeldhouwtrainingen. « Met volle teugen 
wist Rosa te genieten van hetgeen haar door het leven werd aangeboden», aldus Bertha 
Saveniers. 
 
Rosa zal op 21 september in besloten kring gecremeerd worden. Samen met Marie-Jo 
Piquet en Maria Delgado is Rosa Saveniers één van de weinige vrouwelijke predikanten 
in onze Federatie geweest. We wensen haar familie en vrienden alle sterkte en zegen 
toe met dit verdriet. 

Jeroen Tuinstra 
 
OVERLIJDEN ROGER LENOIR 
 

Roger Lenoir blies een paar dagen voor zijn 99e verjaardag 
zijn laatste adem uit. Omringd tot het einde toe door de 
zijnen... 
 
Een heel bijzonder persoon met zoveel facetten. Hij was 
Papy voor de leden van zijn uitgebreide familie. Hij was ook 
"Papy" voor iedereen die van hem hield. En er waren er 
zoveel in de kerken, zowel in Zwitserland als in België. 
 
Voor het publiek blijft hij de onvermoeibare en charis-
matische animator van de 5-dagenplannen voor rokers. Als 

pionier in Europa nam hij al in de jaren '60 het initiatief tot dit beroemde plan in 
Genève.  Vervolgens vanaf 1967 in België, waar hij tot zijn 91e levensjaar in een gestaag 
tempo doorging, tot twintig per jaar voor een publiek van vaak meer dan honderd 
mensen. Dit leverde hem in 1977 de titel van officier van de Belgische Orde van Sociale 
Verdienste op. 
 
Op 17-jarige leeftijd verliet de jonge Roger Lenoir het ouderlijk huis in Luik voor 
Collonges om er zijn baccalaureaat te halen. Hij volgde enkele bijbelcursussen die hem 
fascineerden. Maar dan brak de oorlog uit. De Belgische Federatie van Adventkerken 
vroeg hem onmiddellijk terug te keren naar België om er pastoraal werk te doen. Zo 
werd hij zonder veel voorbereiding in het predikantschap geduwd. 
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Al snel trouwde hij met Marguerite Cnockaert, een jonge Brusselse vroedvrouw. In alle 
haast, zodat zij niet naar Duitsland moest. Tijdens deze onrustige oorlogsperiode fietste 
hij door Frankrijk en nam zelfs de leiding over een groep jonge vluchtelingen in reserve 
voor het Belgische front. 
 
Hij beleefde een familiaal drama: zijn vader, een Luikse fotograaf, werd in 1944 door de 
Gestapo gearresteerd en stierf in een Duits kamp. Tijdens deze turbulente periode werd 
zijn eerste zoon Daniel geboren. Daarna werden er nog twee zonen geboren: Jean en 
André. 
 
Tot 1956 oefende hij een vruchtbaar ambt uit in België. Daarna riep Zwitserland hem. 
Eerst voor de kerk van La Chaux-de-Fonds. Een vierde zoon, Thierry, werd daar 
geboren.  Rond 1960 werd Roger Lenoir benoemd tot predikant in Genève. Daar leidde 
hij de werken aan een nieuw kerkgebouw. Hij kreeg ook de leiding over het jeugd-
departement van de Federatie Suisse Romande. 
 
In 1967 moest hij Zwitserland verlaten om Georges Steveny in Brussel te vervangen. 
Deze laatste zou het seminarie van Collonges dienen als docent theologie. En de 
voorwaarde van zijn komst hing af van de aanvaarding van Roger Lenoir. Met veel hart-
zeer lieten Roger en zijn vrouw Marguerite twee van hun zonen achter in Zwitserland... 
 
Gelukkig stelden de 5-dagenplannen hem in staat om zich te ontplooien en gaven ze 
hem een immense voldoening. Altijd bijgestaan door zijn lieve vrouw Marguerite, tot 
2011, het jaar van haar overlijden. Het echtpaar laat stralende herinneringen achter in 
alle kerken waar ze hun ambt uitoefenden, van La Chaux-de-Fonds tot Genève, van 
Brussel tot Luik... 
 
Met spijt en in rouw om zijn geliefde droeg hij in 2012 eindelijk de fakkel van het 
5-dagenplan over aan een Luikse tabacoloog. Zo probeerde hij tot het einde toe het 
leven en Hem, die de Meester van zijn leven was, te eren. 
 

Hij laat een diepe indruk na van een man die tot zijn 
laatste adem gedreven werd door het besef van een 
hogere roeping, gepassioneerd door het leven, 
gevoelig voor schoonheid, vooral voor muziek die hij 
met zijn viool prachtig in de verf zette, natuurlief-
hebber, dol op bloemen, en met meer en meer appre-
ciatie voor de tederheid van zijn kinderen en vele 
kleinkinderen. 
 

Hij blies zijn laatste adem uit in de nacht van dinsdag 12 november, in de vrede van zijn 
hemelse Vader... 

Thierry Lenoir 
 
 

  

Deze twee bijzondere eerbetuigingen laten ons helaas niet vergeten dat vele 
andere families, in onze kerken en onder onze tijdgenoten, door het Coronavirus 
nabestaanden hebben verloren.  We bieden hen onze oprechte medeleven aan  

en verzekeren hen van onze broederlijke sympathie. 
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ALS JE HET GEZICHT EN DE STEM VAN ROGER 
WILT TERUGVINDEN, BEKIJK DAN DEZE KLEINE 
VIDEO MET EEN KORT FRAGMENT VAN EEN 
INTERVIEW DAT TWEE JAAR GELEDEN DOOR 
MEDIADF WERD GEMAAKT:  
HTTPS://DAI.LY/X7XHMM0. 
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Woordje van de penningmeester  
 
In 2019 
Zoals aangekondigd in de Fede Info van maart jl., wordt de stijging van de tienden die 
we in 2018 hebben gezien, bevestigd.  Dit is uitstekend nieuws voor onze Fede-
ratie.  Ondanks een aanzienlijke daling voor sommige kerken of groepen, zijn de tienden 
die in 2019 werden ontvangen identiek aan de tienden van 2018.  Hierdoor kunnen we 
het jaar afsluiten met een positief resultaat van 62.410 €.  Bedankt voor uw steun. 
 
In 2015: 1.450.993 
In 2016: 1.446.060 
In 2017: 1.479.680 
In 2018: 1.639.731 
In 2019: 1.640.960  
 
In 2020 
Inmiddels werden we geconfronteerd met COVID-19. Sommigen onder ons zijn ziek 
geworden of hebben hun baan verloren, gelukkig vaak tijdelijk en gedeeltelijk. Wij 
denken aan hen en moedigen iedereen aan om solidair te blijven met elkaar. ADRA Local 
Solidarity, een nieuwe VZW die actief is in België, kan u ook bijstaan met raad en daad. 
 
De kerken hebben hun deuren moeten sluiten en we zijn op de sabbat thuis geble-
ven.  Daarna konden we elkaar weer ontmoeten, maar onder zulke omstandigheden dat 
slechts een paar mensen daarvan konden "profiteren". Velen van ons zijn gewend om 
hun tienden en gaven in cash naar de kerk te brengen. Maar niet iedereen. Anderen 
hebben al de gewoonte om hun tienden over te schrijven op de rekening van de kerk of 
van de Federatie. En sinds enkele maanden ook hun gaven. Tot dusver hebben de kerken 
hun rekeningen op deze manier kunnen betalen. Laten we echter hopen dat er snel een 
einde komt aan deze situatie, want de meeste gaven worden nog steeds opgehaald 
tijdens de erediensten.  
 
De goede verrassing die we eind september uit de balans hebben kunnen opmaken, is 
dat we op uw loyaliteit kunnen rekenen: de tienden van dit jaar zullen niet meer dan 3 
à 4 procent dalen. We kunnen zelfs zeggen dat we voor de eerste negen maanden van 
het jaar, dus tot september, waarschijnlijk evenveel tienden zullen ontvangen als vorig 
jaar voor dezelfde periode. Daarnaast zijn er enkele grote kerken die de daling van een 
aantal andere kerken sterk compenseren. Het wordt wel moeilijker om projecties te 
maken. 
 
U moet ook weten dat de Federatie besloten heeft om het personeel in de maanden 
april, mei en juni tijdelijk werkloos te verklaren aangezien de kerken volledig gesloten 
waren. We hebben de werkloosheidsuitkeringen aangevuld, zodat niemand benadeeld 
werd. Hierdoor konden we een aanzienlijke besparing van ongeveer 80.000 euro 
realiseren. 
 
Gezien de daling van het aantal werknemers dit jaar ten opzichte van vorig jaar, zullen 
we het jaar afsluiten met een aanzienlijk overschot, zeker van meer dan 100.000 €.  Dit 
bedrag zal worden gereserveerd voor de komende twee jaar, die, zoals u zult merken, 
jaren van zware tekorten zullen zijn. 
 
In 2021, 2022 … 
Inderdaad, naast de twee predikanten die reeds aangenomen werden zoals gebudget-
teerd (Fabio en Leendert), besloot het Federatiebestuur om nog twee predikanten aan 
te werven die niet gebudgetteerd waren (Ebrard en Alex). Een kans die we niet wilden 
missen. Ze werden aan het begin van deze Fede Info voorgesteld. Twee extra 
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predikanten is een grote kostenpost. Niet in 2020, maar voor de komende jaren.  Als de 
tienden niet stijgen, krijgen we een tekort van 141.000 € in 2021 en 75.000 € in 2022. 
Uiterlijk in 2023, het jaar van de Algemene Administratieve Vergadering, moeten en 
willen we in elk geval een financieel evenwicht vinden. In het slechtste geval zullen we 
"onze verantwoordelijkheid" nemen door middel van overdrachten, vermindering van 
toewijzingen en de verkoop van activa. De komende jaren zullen stressvol zijn voor de 
Federatie én voor de penningmeester. Hopelijk zal met de hulp van onze Heer alles naar 
wens verlopen. 

Christian Sabot 
 

Enkele besluiten in 't kort 
 
• Sinds de laatste Fede Info heeft het Federatie-

bestuur zich vooral beziggehouden met het zoeken 
naar en aanwerven van nieuwe predikanten, alsook 
met de herverdeling van de predikanten over het 
grondgebied van de BLF. Deze stemmingen en hun 
implicaties worden grotendeels beschreven in de 
artikelen "Aanwerving van nieuwe predikanten" en "Woordje van de penning-
meester". 

 
• Ghislaine Heinze-Vanrusselt heeft ontslag genomen als hoofd van het depar-

tement  Kinderpastoraat aan Nederlandstalige zijde.  De functie is nu vacant. 
 
• Het bestuur heeft Yvonne Ajinça-Briand benoemd tot hoofd van het departement 

Vrouwenpastoraat. 
Jeroen Tuinstra 

 

 

Jeugddepartement 
 
Midden in de gezondheidscrisis kwam eind mei het goede nieuws: de regering stond toe 
dat er in de zomer jeugdkampen zouden worden gehouden. Tweede goed nieuws de 
dag erna: terwijl we half april de reservering van de kampinfrastructuur hadden afge-
zegd, nam de beheerder opnieuw contact op om te vragen of onze afzegging nog steeds 
van kracht was...  
 
Na nog twee dagen (en nachten) van nadenken, schoten alle verantwoordelijken in actie: 
kampleiders, animatoren, koks, logistieke helpers en alle andere mensen van goede wil 
om twee mini-zomerkampen op te zetten in minder dan 30 dagen tijd, een record! 
Zonder de sanitaire beperkingen te vergeten waarmee rekening moest worden 
gehouden.  Petje af voor de inzet en de goede wil van alle medewerkers. De beste 
beloning was de glimlach op de gezichten van de kinderen en hun ouders aan het einde 

van deze twee mini-kampen, die natuurlijk een beetje kort 
waren, maar die ons in staat stelden om het contact met zowel 
de jongeren als onze Schepper te hernieuwen. De kampen 
waren te snel voorbij, maar dat kan de ploegen alleen maar 
motiveren om de volgende activiteiten voor te bereiden.  

Valérie Ballieux 

WE HERINNEREN ERAAN DAT 
ELK GEMEENTELID VAN ONZE 
FEDERATIE DE BESLUITEN KAN 
RAADPLEGEN OP DE KANTOREN 
VAN DE ERNEST ALLARDSTRAAT. 
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INFORMATIE EN INSCHRIJVING 
VIA DE SITE AJ-JA.BE. RAADPLEEG 
OOK ONZE SOCIALE MEDIA. 

DE BESTUURDERS EN DE LEDEN VAN HET FEDERATIEBESTUUR DANKEN 
ALLEN HARTELIJK DIE IN DEZE MOEILIJKE TIJDEN ONZE KERKEN EN 
PREDIKANTEN ZIJN BLIJVEN STEUNEN MET HUN TIENDEN EN GAVEN. 
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MINI-VONKJESKAMP – 1-5 JULI 
 
Op het Vonkjeskamp van deze zomer 2020 konden de 
kinderen een nieuw avontuur beleven: de zoektocht naar 
een onoverwinnelijk harnas. Uiteindelijk zijn 33 enthou-
siaste kinderen op de uitnodiging ingegaan. 
 
Het harnas dat we zochten wordt beschreven in de brief 
aan de Efeziërs (6:10-20): "Zoek uw kracht in de Heer, in 
de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God 
aan..."  
 
Om het harnas te vinden, moesten de Vonkjes per patrouille verschillende proeven 
uitvoeren. Daarbij waren durf, verbeeldingskracht, moed en samenwerking onmisbaar. 
De proeven waren immers zeer gevarieerd: hindernisbanen, speurtochten, gebak, water-
spelen, knutselwerk (met name om zelf schilden en zwaarden te maken), sport-
wedstrijden, raadsels om op te lossen en nog vele andere. Zonder hun identificatiepasje 
met al hun persoonlijke gegevens te vergeten, want dat maakte ook deel uit van hun 
pantser. 
 

 
 
Het was een onvergetelijk avontuur, waarbij de kinderen in ploeg konden samenwerken 
en zichzelf konden overtreffen. De boodschap van het kamp was duidelijk: met Gods 
harnas zijn we onoverwinnelijk! Ik kijk er al naar uit om alle Vonkjes volgend jaar weer 
te zien! 

Karen Andrade 
 
MINI-VERKENNERSKAMP – 5-10 JULI 
 
Na een hele periode geen Vonkjes en Verkenners te hebben 
gehad in de lokale groepen is er uiteindelijk toch een mini 
zomerkamp gekomen. Voor de verkenners was dit een luxe 
5-daagse. Wat normaal een verkennerskamp van 10 dagen 
in een tent is, was nu 5 dagen in chalets.  
 
Dit waren de 5 meest intensieve dagen voor de leiders, 
maar ook de 5 meest plezante dagen. De Verkenners heb-
ben deelgenomen aan een wereldkampioenschap per 
patrouille en ook de leidingsgroep was een patrouille. De deelnemende landen kwamen  
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van verschillende kanten van de wereld. Van Cuba naar IJsland, van Hawaï naar de 
Filipijnen, van Nieuw-Zeeland tot Madagaskar en last but not least Japan. Van de 
ochtendgym tot het groot spel met leuke uitdagingen, was het een top kamp! Het was 
een zeer spannende strijd die gestrand is op een gelijkstand. De wereldkampioenen van 
2020 zijn Hawaï en Nieuw-Zeeland. Een kort kamp boordevol gelach, plezier, korte 
nachtjes, lekker eten en last but not least onze deelnemende verkenners! We hopen 
jullie volgend jaar zeker terug te zien! 

Claudia Verreydt 
 

Pijler Vorming en Missie 
 
HERVATTING VAN DE VORMINGSSESSIES 
 
Het jaar 2020 was zeer moeilijk voor de hele kerk. Helaas zijn we niet in staat geweest 
om onze erediensten te organiseren zoals we gewend waren, en alle andere aspecten 
van het kerkelijk leven werden ook getroffen. De departementen van onze Federatie 
waren ook niet in staat om de kerken en leden de geplande vormingen en speciale 
programma's aan te bieden, zoals lezingen, praktische activiteiten en evangelisatie-
campagnes. Ze moesten allemaal worden afgelast en de gastsprekers moesten hun 
komst uitstellen. 
 
Gelukkig kunnen we van elke slechte ervaring iets goeds leren. Zo hebben we geleerd 
dat we nog steeds kerk kunnen zijn door gebruik te maken van de beschikbare 
technologie. We kunnen online vergaderen en cursussen, lezingen en preken volgen. 
 
Voor 2021 plannen we zes vormingssessies met fysieke aanwezigheid. Maar als we ze 
om welke reden dan ook, inclusief Covid-gerelateerde beperkingen, niet kunnen organi-
seren, dan gaan we over op de audiovisuele modus.  Deze trainingen starten in februari 
en zullen om de twee maanden plaatsvinden. Zelfs als face-to-face-sessies worden 
toegestaan, zullen ze live worden uitgezonden via Zoom, zodat een maximaal aantal 
mensen kunnen deelnemen. 
 
Er wordt een tijd voorzien voor de presentatie van het onderwerp en vervolgens een tijd 
voor vragen en antwoorden. Elk van de zes bijeenkomsten zal zich richten op een 
specifiek onderwerp: Zending, Prediking, Liturgie, Sabbatschool, Leiderschap en Christe-
lijk Rentmeesterschap. Een andere nieuwigheid is dat deze bijeenkomsten zullen 
plaatsvinden in ten minste vier verschillende talen (Frans, Nederlands, Roemeens en 
Spaans) met sprekers uit elke taalgroep. Op deze manier worden de kerken beter 
uitgerust voor hun specifieke behoeften en vermijden we de noodzaak van vertaling. 
Een ander belangrijk punt is dat alle vormingen zullen worden opgenomen en later zullen  
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worden gepubliceerd op het YouTube-kanaal van de Federatie. Wie op de geplande dag 
niet beschikbaar is, kan op deze manier de video's later bekijken. 
 
Parallel aan dit alles wordt er een vormingshandboek samengesteld, zodat alle leden op 
de hoogte zijn van het vormingsprogramma en hun deelname kunnen bijhouden. Noteer 
deze bijeenkomsten nu in uw agenda (zie de algemene kalender van de Federatie in het 
midden van deze Fede Info) en moedig de leden van uw kerk aan om bij te leren en hun 
kennis en vaardigheden te ontwikkelen om de Heer beter te dienen. 

Ricardo Pereira 
 

Nieuws van ADRA 
 
ADRA LUXEMBURG HELPT EEN WEESHUIS IN MERSCH 
 
Aan het begin van de pandemie 
had een groot IT-bedrijf in Luxem-
burg een enorme hoeveelheid 
voedsel van allerlei aard opgesla-
gen, uit angst voor een mogelijke 
schaarste. De dagen gingen voorbij 
en het tekort bleef uit.  Dus namen 
de verantwoordelijken contact op 
met verschillende humanitaire 
organisaties om hen te helpen dit 
voedsel uit te delen aan arme 
kinderen in het Groothertogdom. 
Aangezien ADRA Luxemburg be-
gonnen was met het samenstellen 
van voedselpakketten voor gezinnen in nood, hebben we onze interesse getoond. 
 
Op 6 juli konden we een grote bestelwagen laden met niet-bederfelijke levensmiddelen, 
voor een totale waarde van +/- 10.000 Euro. Al deze goederen werden naar het 
weeshuis "Kannerduerf" in Mersch gebracht, waar 150 kinderen worden opgevangen. 

Paul Junker 
 
 

COVID-19: ONZE KERKEN ZIJ AAN ZIJ MET ADRA IN DEZE 
WERELDWIJDE GEZONDHEIDSCRISIS! 
 
Vanaf het begin van de crisis in maart heeft ADRA een Nationaal Solidariteitsplan 
opgezet door partnerships aan te gaan en onze vrijwilligers in het hele land te 
mobiliseren. Met aandacht voor de nodige hygiënemaatregelen en geschikte materiële 
ondersteuning (handschoenen, stoffen maskers, enz.) kwamen onze teams de meest 
kwetsbare mensen in deze pandemie te hulp: geïsoleerde ouderen, gezinnen in moei-
lijkheden, daklozen en mensen in migratiesituaties. 
 
Het Nationaal Solidariteitsplan, de Kerken in Actie 

Ondanks de moeilijkheden als gevolg van de sluiting van gebedshuizen, hebben een 
tiental Kerken zich samen met ADRA gemobiliseerd om maaltijden te verdelen aan 
de daklozen, voedselpakketten te bereiden en te bezorgen aan gezinnen en alleen-
staanden in moeilijkheden (inkomensverlies, moeilijkheden om zich te verplaatsen, enz.) 
en om maaltijden te verstrekken aan de vluchtelingen in het opvangcentrum. 
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Maar dat is niet alles. Al vanaf 
het begin van deze crisis waren 
we ook bezorgd over het 
welzijn van de ouderen die, 
tijdens deze lockdownperiode, 
geïsoleerd zijn en geen bezoek 
meer kunnen ontvangen van 
hun familie of kennissen. Daar-
om hebben we, naast de 
verdeling van voedselpakketten, 
via al onze communicatienet-
werken onze vrijwilligers, dona-
teurs en supporters aange-
moedigd om aandacht te 
besteden aan de ouderen in hun 
omgeving. Door hen te helpen 
met hun dagelijkse benodigd-
heden, zoals boodschappen 
doen of naar de apotheek gaan, 
maar vooral door met hen in 

contact te blijven via kleine gebaren (kaartje opsturen, berichtjes sturen, enz.). 
 
Het Nationale Solidariteitsplan in cijfers 

• 3.850 maaltijden bereid en verdeeld 
• 1331 begunstigden waarvan 75 kinderen 
• 501 voedselpakketten verdeeld 
• 144 gezinnen ondersteund 
• 50 uitstekende vrijwilligers 

 
Hoe gaat het nu verder? 

Met de steun van de kerken en onze donateurs zetten we ons werk voort in een nieuwe 
fase van het Nationale Solidariteitsplan. Deze fase II zal zich richten op voedselhulp via 
voedselpakketten, maar ook op het ondersteunen van hygiënemaatregelen door gezin-
nen in moeilijkheden te voorzien van materialen zoals maskers, gel of handschoenen. 
 
Kerken die dat wensen, kunnen dus contact opnemen 
met onze teams (info@adra.be) voor praktische infor-
matie en voorwaarden rond partnerships en onder-
steuning door onze nieuwe structuur voor sociale 
actie in België 'ADRA Local Solidarity'. 
 
Waarom samenwerken met ADRA Local Solidarity?  
In deze moeilijke tijden houden wij de tekst van 
1 Petrus 4 verzen 7-11 in gedachten en willen wij 
ondersteuning bieden aan onze Kerken die een con-
crete impact willen creëren voor de meest kwets-
baren, dit is de mooiste manier om te getuigen van 
ons geloof.   
 
In het kader van deze samenwerking zal het dus 
mogelijk zijn voor uw kerk om een project voor te stellen of om reeds lopende acties 
van ADRA te ondersteunen. U kunt ook een beroep doen op logistieke, structurele, 
financiële steun, bij het inzamelen van fondsen of bij het opzetten van evenementen, 
enz. 

Jonathan Lo Buglio 
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FOTOTENTOONSTELLING, EEN UITZONDERLIJK EVENEMENT 
 
In de week van 5 oktober kreeg ADRA de kans om samen met de Stad Brussel een 
exclusieve fototentoonstelling, getiteld "Second life", te organiseren rond een van onze 
topprojecten in het kader van de Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit. Het 
project "El Emel", dat op de tentoonstelling werd voorgesteld, is een innovatief initiatief 
waarbij huizen worden gebouwd met gerecycleerde plastic flessen voor een leprage-
meenschap in Mauritanië. 
 
Het evenement dat plaatsvond in de prachtige zaal van de Kerk van Bruxelles-centre 
was een groot succes met meer dan honderd bezoekers, waaronder vertegenwoordigers 
van de stad Brussel, nieuwsgierige buurtbewoners en toevallige bezoekers.  
 

 
 

We willen van deze gelegenheid gebruik maken om de 
Federatie, het Comité van de Kerk van Bruxelles-centre en onze 
talrijke vrijwilligers te bedanken voor hun steun bij de realisatie 
van dit geslaagde evenement. 

Jonathan Lo Buglio 
 
 

De Kerken en Covid 
 
SAMENKOMST VOOR OUDERLINGEN 
 
Het is duidelijk dat Covid onze kerkbeleving en -visie veranderd heeft.  Van 'blijf in uw 
kot' tot een paar pogingen om fysieke ontmoetingen zo goed en kwaad als mogelijk te 
hervatten, hebben de kerken zichzelf moeten heruitvinden, vernieuwen en hun 
creativiteit moeten ontwikkelen. 
 

Tijdens twee bijeenkomsten, 
eind oktober, die werden bij-
gewoond door een groot aantal 
ouderlingen en predikanten, 
kon elke verantwoordelijke de 
ervaringen van de afgelopen 
maanden vertellen. 
 
Het woord dat tijdens deze 
twee bijeenkomsten het vaakst 
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werd aangehaald was ongetwijfeld "Zoom". Deze tool voor online bijeenkomsten, stelde 
alle vertegenwoordigde kerken in staat om contact te houden, om voor alle leeftijden 
sabbatschool te organiseren, bidstonden, administratieve of organisatorische bijeenkom-
sten te houden, zonder de erediensten te vergeten die ook via andere platformen werden 
uitgezonden.  Maar ook al was deze aanpak in meerderheid, toch is ze verre van 
volmaakt en heeft ze haar grenzen laten zien, ofwel door het gebrek aan 
verbindingsmogelijkheden bij sommige leden, ofwel door de moeheid om voortdurend 
voor een beeldscherm te zitten, ofwel juist door de beperking die een externe verbinding 
met zich meebrengt, namelijk zonder vriendelijk lichamelijk contact.   
 
Daar ligt duidelijk het grootste gemis:  het plezier om elkaar persoonlijk te ontmoeten, 
om knuffels en maaltijden te kunnen delen, om menselijke warmte te voelen tijdens een 
gebed, om de persoon naast je hetzelfde lied te horen zingen, om te kunnen dopen 
zonder bang te zijn voor besmetting.   
 
Sinds juli heeft ongeveer 70% van onze kerken geprobeerd gedeeltelijk te heropenen, 
zowel liturgisch als sociaal.  Vaak in openlucht, in een tuin of park, tijdens wandelingen 
in de natuur.  Maar de daling van de temperatuur en de stijgende besmettingsniveaus 
hebben een einde gemaakt aan deze initiatieven. 
 
Isolement vormt meer dan ooit een bedreiging. Te meer door de verplichte sluiting van 
onze kerken minstens tot medio januari. Alles moet in het werk gesteld worden om het 
contact met alle leden te hervatten, zonder de jongeren en kinderen te vergeten.  In 
afwachting van betere dagen kan informatica hierbij helpen! 

Valérie Ballieux 
 
 

WANNEER HASSELT ZIJN DEUREN WEER OPENT... 
 
Op 14 maart sloot de Adventkerk te Hasselt net als de andere kerken de deuren. De 
lockdown duurde langer dan verwacht. Niet alleen de Sabbat erediensten, maar ook de 
woensdagavonden voor de bidstond werden een enorm gemis. Door de media geraakten 
we via zoomcall in de mogelijkheid elkaar terug te zien en te bemoedigen in gebed. 
Jammer genoeg had niet iedereen de mogelijkheid hieraan deel te nemen.  
 

 
 
Groot was dan ook ons aller vreugd toen we op woensdagavond 26 augustus elkaar 
terug mochten ontmoeten voor de wekelijkse kleine Bijbelstudie en gebed. 

Monique Pluym 
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DE 'NIEUWE' KERK VAN THULIN 
 
Neem de banken van uw kerk en maak er campingstoelen van en neem allerlei dekens. 
Breek de muren af en vervang ze door bloemen, bomen en grote groene ruimtes. 
Verwijder het plafond en vervang het door een soms wisselende azuurblauwe lucht. Dat 
is wat we deze zomer hebben gedaan! We verruilden onze kerk in Thulin voor het park 
van Jemappes, zodat we na lange weken achter onze computers eindelijk op een 
innovatieve manier onze God konden verheerlijken... Het was zo goed! 
 
Ook met respect voor het afstand 
houden, was de vreugde om 
elkaar terug te zien compleet. 
Allen samen God loven midden in 
zijn schepping, door onze gebe-
den, lofzang, het lezen van het 
woord en momenten van Bijbelse 
bezinning. De Heer heeft ons 
steeds weer gezegend. Het weer 
was soms dreigend, maar de 
regen kwam altijd aan het eind 
van onze bijeenkomsten. God is groot, dat geloven wij ! 
 
Veel dank aan de gastsprekers die ons vervoegden in deze ongewone openluchtkerk. 
Omdat de winter voor de deur stond, moesten we aan het eind van de zomer een 
oplossing vinden voor onze bijeenkomsten. En ook daarvoor heeft God alles weer geleid. 
Deze keer was het de katholieke kerk in ons dorp Thulin die met grote broederlijkheid 
haar deuren voor ons opende. 
 
Aan het begin van een nieuwe lockdown moeten we helaas weer op zoek gaan naar 
nieuwe manieren om elkaar te ontmoeten en zo onze God te verheerlijken. Maar we 
weten al één ding: "Niets is onmogelijk voor onze God !". Laten we dus volharden in ons 
geloof, laten we de moed erin houden: als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons 
zijn ?  
 

 
 
De kerk van vandaag is niet meer zoals de kerk van gisteren en zeker niet zoals die van 
morgen, maar zolang we onze ogen op onze God gericht houden, zal de Heer zijn 
schapen thuis bewaren tot Hij terugkeert. 

Rachelle De Clercq-Ruelle 
 

 

IEPER-DE PANNE GEEFT DE VOORKEUR AAN ONLINE 
ONTMOETINGEN 
 
Een Nederlandse voetballegende heeft eens gezegd dat elk nadeel zijn voordeel heeft. 
Welnu, de nadelige tijden die wij vandaag de dag in het spel van het leven doormaken 
brengt toch ook zekere voordelen voor het kerkelijk leven met zich mee.  
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Waar we op sociaal vlak die 'socialdistancing' ervaren, merken wij echter met de online 
vergaderingen van de kerk dat er juist meer onderlinge betrokkenheid tot stand komt, 
er leden van verschillende gemeenten bij elkaar aanschuiven en de deelname veel groter 
is.  
 
Zo verwelkomt de gemeente Ieper-De Panne in de online gebedsavond en sabbatschool 
ook deelnemers van buiten de eigen gemeente. Terwijl leden vanuit onze gemeente 
bijvoorbeeld de Bijbelstudie en de livestream van het naburige Anzegem volgen, samen 
met anderen vanuit Vlaanderen en zelfs ook Nederland.  
 
Een belangstellende die Bijbelstudies krijgt vertelde dat hij vrijwel alles van deze beide 
gemeenten volgt. Hij voelt zich gesterkt door een Bijbelstudie in de diepte op de maan-
dag; als op dinsdag elke deelnemer een gekozen Bijbeltekst deelt en vertelt waarom die 
betekenisvol is bemoedigt hem dat om door te gaan; het bidden met de groep op 
woensdag is inspirerend en op vrijdag samen de Sabbat openen vindt hij opbouwend.  
 
Maar er zijn nog meer zegeningen. Want al voordat we ons de gewoonte hebben eigen 
gemaakt om op onze sloffen in de zetel of aan de keukentafel aan te schuiven voor de 
online kerkdiensten, waren de voorbereidingen daarvoor reeds gedaan. Het inrichten 
van de benodigde livestream faciliteiten was namelijk al eerder geïnspireerd. U ziet: de 
Heer voorziet.   
 
Zo kunnen we dus concluderen dat inderdaad het nadeel van niet naar het kerkgebouw 
te kunnen gaan toch bepaalde voordelen heeft. Want alhoewel de online bijeenkomsten 
eerst wat onwennig waren, is onze ervaring wel dat de opkomst, intensiteit en betrok-
kenheid groter geworden is.   
 
En omdat deze zegen zo gewaardeerd wordt, is intussen al besloten dat het digitaal 
ontmoeten (waarbij afstand geen rol speelt) ook zal blijven doorgaan als we straks weer 
'gewoon' kunnen samenkomen.  

Iwan Voerman 
 
FAMILIEWEEK IN VIRTUELE MODUS 
 
De term 'Kerk' duidt in feite hen aan die een uitnodiging of oproep ontvangen, en die 
van overal vandaan komen om elkaar ergens te ontmoeten om samen geestelijke en 
broederlijke gemeenschap te beleven. Maar hoe kunnen wij kerk zijn als wij elkaar niet 
kunnen ontmoeten? Dit is momenteel de realiteit waarin we leven.  Maar wanneer de 
werkelijke situatie niet meer functioneert, rest ons nog de virtuele wereld. Daarom 
hebben we daar onze toevlucht in gezocht, ook al moet ik toegeven dat het tegen wil en 
dank was! 
 
In de maand november beleefden de kerken van Luik en La Louvière een speciale 
gebedsweek rond het thema van het gezin. De animatoren waren predikant Philippe 

Leduc en ikzelf. Het moet gezegd worden dat het materiaal voor 
de gebedsweek over de familie bijzonder interessant is en ik 
kan u alleen maar aanmoedigen om het te raadplegen. Volgen-
de thema's werden behandeld: 

 
- Ouders die discipelen maken 
- Jongeren opvoeden in de wereld van vandaag 
- Onze gezinnen van geweld vrijwaren 
- Huwelijksbegeleiding 
- Sociale media: zegen of vloek?  
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De vergaderingen gebeurden virtueel, maar dat belette ons niet om samen te zingen, te 
bidden en Gods leiding te zoeken in de Schrift... en we hebben Gods genade ervaren! 
We hebben echte gemeenschap beleefd en gevoeld, een band, één zelfde Geest die ons 
verenigt. Het weerzien was oprecht, de liederen waren kakofonisch maar met heel ons 
hart gezongen, de gebeden waren intens, de goddelijke openbaring verrijkend! Virtueel 
waren we slechts enkele centimeters van elkaar verwijderd, geografisch waren we 
allemaal ver weg, maar wat slechts virtueel was, werd werkelijkheid.  
 
We konden elkaar niet fysiek ontmoeten, maar dat weerhield er ons niet van (en dat zou 
ook niet mogen!) om als kerk verenigd te zijn. Het verhinderde ons ook niet om ons in 
gemeenschap te voelen met God en ons beter te wapenen om onze missie, om anderen 
te vertellen over de spoedige wederkomst van Jezus voort te zetten. Lockdown? Het 
maakt niet uit! Maak de overstap naar een virtuele kerk! De Kerk van God is en moet te 
allen tijde, op alle plaatsen en onder alle omstandigheden, een realiteit blijven! 
 
Andere belangrijke kwesties moeten nog worden behandeld.  Het thema seksualiteit 
wekte bijvoorbeeld grote interesse op. Ondanks de tijdsdruk pleitten de twee betrokken 
kerken ervoor om deze thema's in de toekomst te kunnen behandelen. Een goede 
verstaander heeft maar een half woord nodig! 

Carlos Rivero 
 
 
GODDELIJKE VONKEN IN CHARLEROI 
 
Na lange maanden van fysieke scheiding en van afgeslankte erediensten voelde de kerk 
een sterke behoefte om de relationele dimensie nieuw leven in te blazen. 
 
Eerst een idee... Een eenvoudige vonk die oplicht en dan een vlam wordt die zich heel 
snel verspreidt onder de broeders en zusters van de kerk. Al vlug werd het warme project 
geboren: één keer per maand samenkomen om momenten van uitwisseling, lofprijzing 
en getuigenis te beleven tot eer en glorie van onze God. 
 
We hebben de eerste editie al kunnen meemaken, en die was adembenemend. Hoe 
kunnen we zoveel warmte ervaren in zo weinig tijd om het programma voor te bereiden? 
Eenvoudigweg door het vuur van de Heilige Geest. Iedereen had zijn plaats in de 
sabbatmiddagactiviteit. De kinderen werden verwend met een videobijbelverhaal, de 
jongeren konden "Wie wil het eeuwig leven winnen" spelen, de anderen werden 
opgebouwd door bemoedigende getuigenissen, liederen en gebeden. Plotseling ging de 
telefoon van een lid over. "Hij had beter zijn microfoon kunnen uitschakelen!"  Ja... en 
nee; want via de microfoon van de telefoon kon de beller met de groep spreken die aan 
de Zoom vergadering deelnam. En met een prop in de keel begon hij te vertellen over 
zijn moeilijkheden. Het duurde niet lang vooraleer de verzamelde kerk voor hem begon 
te bidden. Wij geloven dat God zijn troostende aanwezigheid aan hem geopenbaard 
heeft. 
 
"Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven", zei David. Ook wij bevestigen 
Psalm 23 met een glimlach die niets of niemand ons kan afnemen. Misschien wekt God 
vonken op in sommige harten om zijn kerk op te bouwen. We bidden dat die vonken 
Gods Kerk en de wereld omhelzen. 

Fabio Luna 
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VAN BELGIË TOT DE WERELD 
 
Enkele jaren geleden startten de Spaanstalige kerken in België met een vormingscursus 
voor lekenpredikers, aangeboden door Andrews University. Een paar maanden geleden 
werd besloten om een nieuwe cursus te starten, deze keer om bijbelleraren op te leiden. 
Andrews University ging akkoord om de cursus online te geven. Toen dit project de oren 
van Spaanstalige kerken in de buurlanden bereikte, vroegen zij om ook deel te mogen 
nemen. Zo werd het project uitgebreid naar alle Latijns-Amerikaanse kerken in Europa 
via AIALE (een organisatie die de Spaanstalige kerken in Europa ondersteunt). De 
Generale Conferentie besloot het project te sponsoren om bepaalde uitgaven te 
subsidiëren en de cursus gratis aan te bieden aan de deelnemers. 
 
Het doel was om ongeveer 80 deelnemers te werven, maar het nieuws ging viraal, niet 
alleen in Europa, maar ook in heel Latijns-Amerika. Naarmate de dagen verstreken, 
zagen we het aantal inschrijvingen toenemen. Eerst 300, toen 500, 1000... Uiteindelijk 
hebben we nu meer dan 3800 deelnemers van over de hele wereld. 
 
Deze seminar behandelt de volgende onderwerpen : inleiding tot de theologie, het 
begrijpen van moeilijke teksten, de pedagogie van de Bijbel, enz. Het project gaat 
dankzij God verder en is een grote zegen voor alle deelnemers. 

Paola Condemayta 
 
 
GEBOUWEN GESLOTEN, KERKEN OPEN 
 
Als gevolg van de gezondheidssituatie in de wereld heeft het jaar 2020 ons verrast met 
talloze veranderingen en uitdagingen. Alle activiteiten en projecten werden afgelast, de 
kerkverantwoordelijken en leiders moesten snel en vrijwel onmiddellijk actie 
ondernemen om de roeping van de kerk om het licht van God te delen met de 
gemeenschap te kunnen voortzetten. 
 
De verplichte sluiting van de kerkge-
bouwen heeft ons niet tegengehouden; 
ieder lid heeft zijn werk verder gezet met 
als doel de studie van het Woord actief na 
te streven. Ze blijven elkaar op een andere 
manier ontmoeten dan gebruikelijk, maar 
altijd met hetzelfde verlangen en gevoel 
om God te ontmoeten door middel van 
gemeenschap met onze broeders. 
 
Een van de diverse programma's die we 
ondanks de nieuwe voorschriften konden 
opzetten, was het concert dat de Spaans-
talige kerk van Bizet (Brussel) op zaterdag 
7 november presenteerde. Getiteld "Juntos, unidos alabemos a Dios" (Samen, verenigd 
in lofprijzing van God). Dit evenement, georganiseerd door het muziekdepartement, was 
bedoeld om onze lokale gemeenschap te verbinden met die in andere landen, door 
middel van de taal van de muziek, met het uiteindelijke doel om God te aanbidden. 
Uiteindelijk hebben we 17 verschillende interventies gehad, waaronder het koor van de 
kerk van Bizet dat al heel lang betrokken is bij deze bediening.  Andere muzikanten uit 
Spanje, Oostenrijk, Colombia, de Verenigde Staten, de Dominicaanse Republiek, Mexico 
en België hebben zich bij het project aangesloten. 

Linda Agudelo  
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OPENING VAN HET JAAR TE BRUSSEL 
 

Op zaterdag 17 oktober had ik afspraak in het Woluwepark om 
deel te nemen aan de opening van het seizoen 2020-2021 van 
de AJ-groep Bruxelles-Woluwe-Botanique. In aanwezigheid van 
enkele ouders en het gehele pedagogische team van de Vonkjes 
en de Verkenners, begon de middag met een ceremonie van 
overgang en welkom, maar ook van dank naar aanleiding van 
het vertrek van enkele animatoren. 
 

Liederen, geschenken, gebe-
den en spelletjes volgden 
elkaar op tot groot genoegen 
van iedereen en onder een 
vrolijk zonnetje. Dank aan de 
animatoren en een gelukkig 
nieuw AJ-jaar! 

Philippe Leduc  
 
 

GOD DOET ALLE DINGEN MEEWERKEN TEN GOEDE - 
Romeinen 8:28  
 
De heersende gezondheidscrisis en de sluiting van onze kerken hebben gezorgd voor 
een groot aantal problemen en nieuwe uitdagingen. We werden er allemaal door over-
vallen. Voor de Franstalige Afrikaanse Kerk van Brussel leidde de verrassing van de 
lockdown tot de mogelijkheid van gezinsdiensten. Zoals veel van onze zusterkerken 
organiseerden we vervolgens predikingen, eerst offline en daarna live. De technologie 
stelde ons in staat om een verscheidenheid aan predikers te horen die we normaal 
gesproken niet ter plaatse hadden kunnen krijgen. 
 

We hebben zelfs visumproblemen kunnen vermijden om 
ons gebruikelijke evangelisatieprogramma verder te 
zetten. Elk jaar organiseert de kerk begin augustus een 
evangelisatiecampagne. Dit jaar vond deze plaats van 23 
tot 29 augustus. De spreker, Paulin Niyonzima, is een zeer 
actief lekenlid in onze kerk in Rwanda. De campagne was 
gericht op: "Jezus Christus, onze gerechtigheid" met 
betrekking tot Jeremia 23:6. Elke dag konden we gemid-
deld 100 enthousiaste deelnemers verzamelen, zowel 
kerkleden als bezoekers. 
 

Wat ik van deze ervaring heb geleerd is dat, net toen we ineens klem leken te zitten om 
onze erediensten te organiseren, God ons de mogelijkheid bood om elkaar online te 
ontmoeten, wat ons een overvloed aan zegeningen opleverde: 

- We waren in staat om meer mensen uit te nodigen die positief reageerden en het 
evangelie van Jezus met ons deelden. 

- Onze leden met gezondheidsproblemen waren en zijn nog steeds in staat om de 
vergaderingen online te volgen. 
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Tenslotte, wij die wachten op de wederkomst van onze Heer, laat ons vasthouden aan 
het advies dat Hij ons gaf in Lucas 21:28: "Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je 
dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij". Alle dingen werken mee ten 
goede voor hen die God liefhebben. Laten we blijven vertrouwen in onze Heer Jezus. 

Dan Kananiza 
 
VIRTUELE INVESTITUURDIENST TE BIZET 
 
Al maandenlang had de Spaans-
talige Kerk van Bizet in november 
een investituursdienst gepland. 
Door de tweede lockdown dreigde 
dit mooie project helaas in het 
water te vallen.  Maar dankzij de 
creatieve inzet van de animatoren 
en technici werd de uitdaging aan-
gegaan om deze speciale eredienst 
onder bijzondere omstandigheden 
te organiseren.  Ja, ze hadden het 
lef om het concept te 'herdenken'... 
Ja, ze hadden het lef om het anders 
te doen... Ja, het is mogelijk om 
verbonden te blijven en een spe-
ciaal moment samen te beleven, ook al is het via een beeldscherm. 
 
Op 28 november jl. kwam de kerk dus virtueel bijeen voor deze op afstand gehouden 
investituur. Aan elk gezin van de betrokken kinderen was gevraagd om een hoekje van 
de woonkamer te versieren en er een kleine kampplaats van te maken. De kerk van Bizet 
was ook versierd in hetzelfde thema om de predikant en meestergids van de dag, 
Philippe Leduc, federaal verantwoordelijke, welkom te heten. Na een moment van 
bezinning over de metafoor van potlood, gom en slijper, deden een vijftiental Pagadders 
en Vonkjes hun belofte, elk met hun eigen woorden en begripsvermogen, maar allemaal 
met evenveel enthousiasme. Van elk kind werd vervolgens een korte video getoond met 
de proeven die moesten worden uitgevoerd om een specialiteit te verkrijgen. En, als een 
donderslag bij heldere hemel, arriveerden de zo verdiende insignes direct in de handen 

van de kinderen. Zij zullen vast en zeker niet lang 
wachten om ze op hun uniform te (laten) naaien. 
 
Het was zonder meer een gezegende sabbat. En het 

zou niet mogelijk zijn geweest zonder grondig denkwerk, creatieve inzet en een 
enthousiast technisch team.  Het lijdt geen twijfel dat deze ervaring andere groepen en 
kerken in onze Federatie op ideeën kan brengen. 

Valérie Ballieux 
 

De lezershoek 
 

IK HEB EEN TOEKOMST - Reinder Bruinsma 
 
In dit vijfde deel van de serie Adventistische Perspectieven is de 
schrijver, Reinder Bruinsma (emeritus-predikant), op zoek naar 
antwoorden op vragen over dood, opstanding en eeuwig leven. Dit 
boek probeert eerlijke en bijbels gefundeerde antwoorden te geven 
op deze en veel verwante vragen.  
 

12,95 €  Te kopen via onze Federatie of adventist.nl 
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De medewerkers van de
Belgisch-Luxemburgse Federatie

wensen u prettige kerstdagen
en een gezegend nieuwjaar!

Psalm 121:1-2

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
  van waar komt mijn hulp?

   Mijn hulp komt van de HEER
  die hemel en aarde gemaakt heest.

https://wp.me/P85LBa-1g6
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