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Beelddragers van God

Voorwoord

We leven niet in gemakkelijke tijden.
Lijken we eindelijk een beetje te ontsnappen aan de pandemie (hoewel de cijfers
allemaal weer omhooggaan), worden we
geconfronteerd met een oorlog aan de
grenzen van Europa in de Oekraïne. Werd
er de afgelopen 2 jaar in allerlei Bijbelteksten gespeurd om te zien of de pandemie een vervulling van de profetieën zou
zijn, worden diezelfde Bijbelteksten nu
nageplozen of wellicht de dreigende derde
wereldoorlog in de Oekraïne de vervulling
is. Je kan je best angstig gaan voelen aangezien we van de ene internationale ramp
in de volgende vallen.
Natuurlijk kijken we naar de Bijbel als een
bron van hoop en troost. En inderdaad
komen we teksten tegen die de bescherming van God tegen plagen en oorlogen
verklaren. Bijvoorbeeld Psalm 91. In vers
5 staat: "De verschrikking van de nacht

hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die
overdag op je afvliegt" en in vers 7: "Al
vallen er duizend aan je linkerzijde en
tienduizend aan je rechterhand jou zal
niets overkomen". Zo kun je er veel meer

vinden in de Bijbel. En eerlijk gezegd heb
ik daar best moeite mee. De stelligheid van
die teksten komen niet altijd overeen met
onze eigen ervaringen en de realiteit in ons
leven. Goede Christenen, goede Adventisten, die niet de bescherming kregen
tegen ziekte of oorlog waar de teksten
over spreken.

Hoe werkt dat dan, die bescherming van
God? Een sleutelconcept dat je terugvindt
in de Bijbel is het idee dat God zich intiem
verbindt aan de mens. Dat gebeurt al bij
de schepping. "Laten wij mensen maken
die ons evenbeeld zijn" (Genesis 1:26). De
mens als beelddrager van God. Later bij de
roeping van het volk Israël zegt God: "Ik

zal jullie aannemen als mijn volk, en ik zal
jullie God zijn" (Exodus 6:7). God kiest

ervoor om zijn beeld afhankelijk te laten
zijn van de mens. Wat de mens doet zal
een effect hebben op het beeld van God.
Hoeveel mensen hebben niet moeite om in
God te geloven vanwege hun ervaring met
mensen die wel in God geloven. Wat wij

doen zegt iets over de God waar we in
geloven.
Het Nieuwe Testament laat die innige
band tussen God en de mens ook zien in
de vorm van de kerkelijke gemeente. "U

bent het lichaam van Christus en ieder van
u maakt daar deel van uit" (1 Korintiërs

12:27). Wij vormen het lichaam van
Christus, niet alleen symbolisch, maar ook
concreet en praktisch. Wij zijn de handen
en voeten van God hier op aarde. Wil God
handelen dan zal Hij in eerste instantie
door de mens handelen.
Als de discipelen van Jezus bij zijn intocht
in Jeruzalem "Gezegend hij die komt als

koning, in de naam van de Heer!"

uitroepen, zijn er enkelen in het publiek
die dit niet bevalt en Jezus vragen om hen
te berispen. Jezus antwoordt dan: "als zij

zouden zwijgen, dan zouden de stenen het
uitschreeuwen." (Lucas 19:38,39). Na-

tuurlijk kan God ook handelen zonder
mensen, Hij kan de stenen het laten
uitschreeuwen of zelfs uit stenen kinderen
van Abraham creëren. Maar iedere keer
weer kiest God ervoor om zijn schepselen
te gebruiken om zijn beeld te reflecteren.
Wat wij doen, wat we zeggen, hoe we
anderen behandelen moet het beeld van
God reflecteren. Dat is makkelijker gezegd
dan gedaan. Het afgelopen jaar heeft wel
laten zien dat we het soms verdraaid
moeilijk vinden om de ander voorop te
zetten, en niet onze eigen belangen.
Onder het mom van eigen vrijheid werd er
door sommigen geweigerd mondmaskers
te dragen of zelfs maar vaccinatie te
overwegen. Ons eigen welzijn en onze
eigen vrijheid vonden we soms maar
moeilijk weg te strepen ter bescherming
van de ander z’n welzijn en vrijheid. Onze
eigen rijkdom en onze eigen luxe vinden
we soms moeilijk weg te strepen om
minderbedeelden en vluchtelingen een
kans of een toekomst te geven.
In goede tijden is het minder moeilijk om
beelddragers van God te zijn. Als God staat
voor liefde, vergeving en verdraagzaamheid, dan is dat beeld uitleven niet moeilijk
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als je niet in conflict bent met iemand.
Liefde, vergeving en verdraagzaamheid is
veel moeilijker toe te passen als je ruzie
hebt met iemand. Je naaste liefhebben is
niet zo moeilijk als hij je goed ligt, maar je
vijanden lief hebben vraagt toch wel heel
wat meer moeite.
Toch is dát werkelijk christelijk leven: Gods
beelddrager zijn tijdens goede en slechte
tijden. De bescherming van God waar de
Psalmen over spreken is niet een bovennatuurlijke bescherming. Maar de bescherming waar de Psalmen over spreken is de
bescherming die komt van mensen die
door alle omstandigheden heen Gods
beeld blijven uitdragen. Natuurlijk zijn er

voorbeelden te vinden in de Bijbel waar
God wel een bovennatuurlijke bescherming geeft, maar de meerderheid van het
handelen van God gaat via de mens.
Zijn wij bereid om die opdracht, in ons
gelegd vanaf de schepping, serieus te
nemen en zo in de wereld te staan? Zijn
we bereid om de handen en voeten van
onze Schepper te worden? In betere tijden
en in moeilijkere tijden. En misschien, als
we die uitdaging oppakken, gebruikt God
ons om een ander de bescherming te
geven die Hij in zijn Woord heeft beloofd.

Jeroen Tuinstra

Federale activiteiten en nieuws
HET BIJBELRAADSEL OP HYBRIDE WIJZE
Op 29 januari jl. mochten liefhebbers van
bijbelpuzzels de smaak van speurwerk en
competitie weer proeven. Een bijzonder
kenmerk van dit seizoen was dat verscheidene groepen op een hybride manier
werkten: een deel in de kerk en de rest
thuis achter de computer.
Twee interessante vaststellingen: ten
eerste was er een zeer hoge participatiegraad van kinder- en jeugdgroepen. En ten
tweede, een bijzonder hoog aantal volwassen groepen vonden het juiste antwoord. In
vergelijking met onze Nederlandse vrienden, waar slechts 4 van de 26 groepen het juiste
antwoord vonden, kunnen we onze Belgische teams alleen maar feliciteren voor hun
bijbelkennis en scherpzinnigheid.
Hier volgen enkele fragmenten uit de ontvangen reacties:
"De kerk van Charleroi is blij
dat ze dit jaar heeft deelgenomen en het raadsel heeft
opgelost. Wat een geweldig
moment
van
uitwisseling,
speurwerk, geluk onder invloed
van de Heilige Geest. We waren
niet met velen, maar dit
gezellig moment was rijk aan
emoties.
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Antwerpen: "We waren met 15 personen om het raadsel te ontrafelen en werden
uiteindelijk 2de van Vlaanderen. Niet alleen was het resultaat een succes maar de sfeer
in de ploeg was ook opperbest. We kunnen in ieder geval spreken van een heel
geslaagde namiddag en zien al uit naar volgend jaar. Laat de vragen maar komen."
Brussel: "Bijbelraadseldag = laatste
sabbat van januari, sinds 2002 (behalve
2004 en 2013 ) spanning, inspanning,
ontspanning, samen zijn, samen werken,
leren, weten, zoeken, vinden, concentratie, hersengymnastiek, aardrijkskunde,
geschiedenis, fauna, flora, coronaproof
(2021–2022), ontdekken, puzzelen, oplossen, blijdschap, taart en zoveel meer …"
Ieper/De Panne volwassenen: "Wat is mooier dan samen met broers en zussen te
grasduinen in Gods Woord? De jaarlijkse bijbelquiz, knap georganiseerd, bood ons
daartoe opnieuw een mooie gelegenheid. Het ging niet om bekers, goud, zilver of
brons,… Het samenzijn zowel live als via zoom zorgde voor vernieuwde energie om er
weer een volle week tegenaan te gaan. Al uitkijkend naar een volgende editie, danken
we hen die dit opnieuw mogelijk
maakten en ons hielpen om vaak
vergeten of onbekende elementen uit
Gods Woord terug in de picture te
brengen."
Ieper/De Panne kinderen: "Ik vond
het erg leuk en ik ga volgend jaar weer
meedoen aan deze quiz! Hoop dat er
dan nog meer Bijbelkennis vragen bij
zijn. Ik vond het erg leuk, maar het was
ook erg moeilijk!"

Resultaten:
ADULTES
1. Woluwe (16h28)
2. Namur (17h02)
3. Liège (17h09)
4. Charleroi (17h27)
5. Bizet-Ambassadeurs (17h38)

VOLWASSENEN
1. Brussel (16u29)
2. Antwerpen (16u37)
3. Ieper/De Panne (16u57)
4. Familie Vanbrabant (17u03)
5. Kortrijk (17u52)
6. Gent (17u57)

TISONS-ENFANTS
1. Liège (16h06)
2. Bxl-Wol-EAF (16h37)
3. Namur (16h37)
4. Thulin (16h42)

JEUNES-EXPLOS
1. Namur (16h16)
2. Harmony (16h19)
3. Thulin (16h32)
4. Bxl-Wol-EAF (16h34)
5. Bizet (17h17)

KINDEREN-VONKJES
1. Ieper/De Panne (16u50)

Valérie Ballieux
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Op maandag 14 maart is Miejef Vande
Casteele op 84-jarige leeftijd in alle
rust overleden. Miejef verbleef de
laatste tijd in het woonzorgcentrum
"De refuge" waar zij werd verzorgd
door onder andere dr. Carl Besard en
dr. Danielle Derdeyn.
In de jaren 80 werkte Miejef (we zien
haar rechtstaand links op de foto in
het gezelschap van Daniëlle Boumann,
Mimi Bormans en Mireille Hodister) als
assistente van Mimi Bormans in de boekhandel van de Federatie. Daar was ze onder
andere verantwoordelijk voor het versturen van de abonnementen van "Leven &
Gezondheid", een tijdschrift dat in die tijd werd uitgegeven door de kerk.
Miejef stond bekend als een stil persoon, trouw aan haar werk en met een rijk geloofsleven. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 26 maart in de SintMartinuskerk in Gent.

Jeroen Tuinstra

REGELMATIGE PASTORALES
Als de kerken sinds het begin van de lockdown de gewoonte hebben genomen hun
bijeenkomsten en erediensten te plannen op Zoom, dan geldt dat ook voor het pastorale
team. De verschillende bijeenkomsten, de zogenaamde "pastorales", hebben het
mogelijk gemaakt dat de predikanten elkaar tijdens de moeilijke maanden steunen en
aanmoedigen.
Maar de hervatting van de activiteiten heeft echter hun behoefte en verlangen om elkaar
te ontmoeten niet vertraagd. Onder impuls van Rudy Van Moere en Luc Delameillieure,
respectievelijk hoofd en adjunct van het departement Pastorale Zorg, bieden de
regelmatige bijeenkomsten de predikanten de mogelijkheid om virtueel bijeen te komen,
maar ook om van de administratoren of andere verantwoordelijken de nodige informatie
voor hun werk te ontvangen. Er is dus een belangrijk administratief luik aan hun
pastorales verbonden.
Maar dat is niet alles. Er worden ook regelmatig theologische vormingen georganiseerd.
Een onderwerp wordt dan gepresenteerd - hetzij door een predikant van het team of
door een gastspreker - waardoor predikanten een bepaald thema kunnen ontdekken of
herontdekken. Deze presentatie wordt gevolgd door een moment van uitwisseling of
debatten. Dit alles gebeurt in een klimaat van vertrouwen en goede wil.
Tijdens de pastorales van januari werden onze nieuwe predikanten verwelkomd. Dit was
de gelegenheid om een groepsfoto te maken, zodat u het hele federale team kunt zien
in afwachting van een echte groepsfoto in de komende weken.
Laten we blijven bidden voor onze predikanten. Hun taak is verre van gemakkelijk, maar
zij weten dat zij samen en met God in staat zullen zijn - zoals het themalied van de
Verkenners zo mooi zegt - grote daden te doen!

Valérie Ballieux
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In 2022 mochten we verschillende nieuwe predikanten verwelkomen. Over Jérôme
Raucy, die begonnen is op 15 januari als stagiair predikant in de kerk van Woluwe, heeft
u reeds in de vorige Fede-Info mogen lezen.
Op 1 december 2021 mochten we nog iemand verwelkomen
in het pastorale team: Dussan Cevallos. Oorspronkelijk uit
Ecuador woonde Dussan samen met zijn vrouw Karin al
geruime tijd in Zandhoven waar hij nauw betrokken was bij
de Adventkerk Hasselt. Dussan heeft z’n opleiding genoten
in Argentinië waar hij ook als begeleider op een Adventschool en als assistent predikant in een Adventziekenhuis
heeft gewerkt. De laatste 4 jaar voordat hij naar België
kwam is hij een zendeling geweest in de Verenigde
Arabische Emiraten waar hij zendingswerk deed onder
moeilijk bereikbare mensen op het Arabisch schiereiland.
Naast z’n zendingswerk heeft hij daar ook zijn vaardigheden
voor grafisch ontwerp ontwikkeld. Dussan zal enerzijds
deeltijds werkzaam zijn in de gemeenten Hasselt en Gent en anderzijds ook zijn master
in de Theologie voltooien aan de Faculteit van Protestantse Godgeleerdheid in Brussel.
We wensen hem samen met zijn vrouw en dochtertje Gods zegen toe in deze nieuwe
fase van hun leven.
Op 1 januari is ook Adelin Lucian Costache begonnen.
Hij heeft Ion Lascu opgevolgd in de Roemeense
gemeenten Laken, Brussel, Harmony en Braine-l’Alleud.
Adelin komt oorspronkelijk uit Roemenië en is samen met
zijn vrouw Diana hierheen verhuisd. Sinds 2013 heeft hij
gewerkt als assistent Aalmoezenier aan onze middelbare
school in Bukarest, en vanaf 2015 als predikant in de
Muntenia Federatie van Roemenië. Naast zijn werk als
predikant in de 4 Roemeense gemeenten zal hij ook zijn
doctoraat in Theologie aan de Babes-Bolyai Universiteit
in Roemenië voltooien. We zijn ontzettend blij dat we
Adelin mogen verwelkomen in het team van predikanten
en wensen hem Gods zegen toe met al het werk hier in België.

Naast het verwelkomen van nieuwe predikanten zijn er ook enkele wijzigingen in de
pastorale toewijzingen geweest bij bestaande predikanten. Zo heeft Carlos Rivero
afscheid genomen van de gemeente Bruxelles-Centre en heeft hij de verantwoordelijkheid gekregen voor de gemeente Braine-l’Alleud naast het
WE HERINNEREN ERAAN DAT ELK
mentorschap van Jérôme Raucy.
GEMEENTELID

FEDERATIE

VAN

ONZE

DE BESLUITEN KAN

Johan Delameillieure heeft na lange tijd ook afscheid
genomen van de gemeente Brugge en heeft de verantwoordelijkheid gekregen over de gemeente Antwerpen. Johan is reeds
met pensioen maar werkt nog voor 20 % voor de Federatie. Helaas blijven de gemeenten
Bruxelles-Centre en Brugge nog zonder predikant.

RAADPLEGEN OP DE KANTOREN
VAN DE ERNEST ALLARDSTRAAT.

Minder leuk nieuws is dat het Federatiebestuur heeft besloten het contract van Alex
Ibragimov, die op 1 september 2020 was begonnen, niet te vernieuwen. Hij zal nog
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tot eind juni werkzaam zijn in de gemeenten Ieper/De Panne, Kortrijk en Oostende. We
wensen hem ook alle zegen toe in de komende moeilijke periode.

Jeroen Tuinstra

ADVIESCOMMISSIE

Nieuws van de Federatie

Tijdens de vierjaarlijkse Algemene Vergadering van 2019 stelde de Commissie
Oriëntaties het volgende punt voor:

"Opzetten van een adviescommissie bestaande uit mensen jonger dan 35 jaar die
geregeld bijeenkomen om het Federatiebestuur en het predikantencorps te assisteren
en adviseren over hoe de kerk relevanter kan zijn voor deze maatschappij en de huidige
generatie jongeren."
Deze maatregel werd toen in stemming gebracht en goedgekeurd door alle aanwezige
afgevaardigden.
Met enkele maanden vertraging als gevolg van de pandemie is deze raadgevende
commissie nu eindelijk opgericht. Een tiental jongeren werd voorgesteld en benaderd.
Doop was geen selectiecriterium, maar wel dat men zich moest inzetten voor de kerk,
wat een belangrijke nuance is. De meesten van hen reageerden met groot enthousiasme
op het idee om aan dit denkproces deel te nemen, maar ook met dankbaarheid dat zij
"eindelijk" de kans kregen om hun stem te laten horen.
Een eerste vergadering vond plaats onder supervisie van de voorzitter van de Federatie,
Jeroen Tuinstra. Aan de hand van het organisatieschema van de Federatie hebben de
jongeren verschillende toelichtingen gekregen over de administratieve entiteiten en
mechanismen. In de volgende zittingen zullen zij zelfstandiger onderwerpen kunnen
bespreken die voor hen van belang zijn, evenals onderwerpen waarover het Federatiebestuur graag hun mening zou vernemen.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze jongeren, die de Kerk een warm hart toedragen en er
actief bij betrokken zijn, ons zullen verrassen met relevante suggesties en geëngageerde
overwegingen.

Valérie Ballieux

Woordje van de penningmeester
EN DE TIENDEN?
Na een door COVID19 verstoord 2020, geeft het jaar 2022 ons hoop. Althans wat de
gezondheidstoestand betreft. Daartussen ligt het jaar 2021 en haar vraagtekens. Financieel gezien is 2021 een goed jaar voor de Federatie: de tienden zijn met 7,20%
gestegen ten opzichte van 2020 (2,22% ten opzichte van 2019):
2019 : 1.640.960 EUR
2020 : 1.564.708 EUR
2021 : 1.677.425 EUR
Wij willen alle leden nogmaals bedanken voor hun trouw en vrijgevigheid. Ook voor hun
vertrouwen. Want het geven van tienden of een gave aan de Federatie maakt niet alleen
de aanstelling van predikanten mogelijk, maar financiert ook een veelheid van projecten,
departementen, verenigingen... Het ondersteunt evangelisatie, jeugd, sociale en
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humanitaire activiteiten. De middelen worden verdeeld naargelang de behoeften. Nieuwe voorstellen gedurende het jaar kunnen positief worden ontvangen...
Geven zonder een specifieke bestemming aan te duiden, is geven aan allen, terwijl
gerichte gaven slechts aan één bepaalde actie ten goede komen. Daarom ontmoedigen
wij individuele oproepen tot de leden, om te voorkomen dat bepaalde noden worden
vergeten, en om concurrentie tussen onze departementen te vermijden. Een foto van
een kind zal altijd meer giften opleveren dan een foto van een stoel... Zowel voor de
Federatie als voor onze kerken raden wij aan om op een globale en systematische manier
te geven. Laten we niet vergeten dat de financiële beslissingen vervolgens collectief
worden genomen: onze comités verdelen de middelen via begrotingen die zij bij
stemming goedkeuren.

Christian Sabot

Jeugddepartement
START VAN DE AMiCUS BIJEENKOMSTEN
Na twee maanden van gezondheidscrisis, kwam een groep studenten op sabbat
26 februari samen voor de allereerste AMiCUS-dag van onze Federatie. Want jawel, we
hebben nu een departement specifiek voor ons!
Wat een genoegen om (eindelijk) wat tijd samen te kunnen doorbrengen en vrienden
weer te zien! Het thema van de dag in de kerk van Bruxelles-Centre was "Ik zal gaan".
Na de traditionele wachttijd voor laatkomers (geen haast op sabbat, beste vriend...), en
een glaasje fruitsap, begonnen we met samenzang. Een plezier dat we niet per se
gewend waren tijdens online diensten. Het was een gelegenheid om vrolijk klassiekers
te zingen en nieuwe liedjes te leren.
Toen begonnen we te praten... en te praten... en nog meer te praten... zonder op te
houden. Het was zo fijn dat we onszelf moesten dwingen te stoppen om te gaan eten!
We deelden onze ervaringen als Adventistische studenten aan onze respectievelijke
universiteiten en hogescholen, het leven aan de universiteit, met alle uitdagingen en
vreugdes, hoe we als studenten ons geloof kunnen beleven, hoe we de missie kunnen
vinden die God van ons verwacht, onze invloed op onze families en de kerk, en nog veel
meer andere onderwerpen. En dat alles onder het genieten van heerlijke cupcakes en
andere lekkernijen.
We gingen uit elkaar met de belofte elkaar in mei weer te ontmoeten voor de tweede
dag, en vrienden mee te brengen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Egide Izere

EEN KAMP MET STERREN IN DE OGEN…
Van 27 februari tot 2 maart 2022 richtten 21
Vonkjes uit alle kerken van België en daarbuiten
vier dagen lang de ogen op de hemel. Op de
maan gestrande astronauten deden een beroep
op de Vonkjes van het krokuskamp 2022 om
hun raket, die door een spion gesaboteerd was,
te herbouwen. De Vonkjes zochten die spion vol
geestdrift, maar hij was niet voor één gat te
vangen…
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Dankzij de spelen en workshops die door een team van dynamische en enthousiaste
animatoren waren opgezet, ontdekten de kinderen de sterrenbeelden en het
zonnestelsel, leerden knopen leggen, enz. Zij leerden ook hun kooktalenten ontwikkelen.
Dit alles werd afgewisseld met momenten van Bijbelse bezinning over de hemel en met
liederen, waaronder ons themalied "In de hemel van Abraham". Zo stonden we stil bij
de opdracht van Vonkjes om hun licht altijd zo goed mogelijk te laten schijnen. Zo zag
hun vierdaagse programma eruit, waarbij ze grote momenten van vriendschap en gelach
beleefden.
INSCHRIJVINGEN VOOR DE

ZOMERKAMPEN ZIJN OPEN OP
DE WEBSITE WWW.AJ-JA.BE.

De afspraak is gemaakt om elkaar weer te zien op het zomerkamp
van 1 tot 10 juli 2022!

Nieuws van pijlers

Rachelle De Clercq-Ruelle

KROKUSKAMP VOOR VERKENNERS – 27 FEBRUARI-2 MAART
Na veel obstakels zijn we in de Hoge Rielen beland, een kampplaats die welbekend is bij
de AJ'ers van vroeger. Dertig verkenners hebben zich ingeschreven voor plezier, gelach,
uitdagingen en het ontmaskeren van een gemaskerde leider. Om het personage achter
het masker te ontmaskeren moesten de verkenners verschillende opdrachten uitvoeren
tijdens een groot spel of een namiddagspel bijvoorbeeld. Als ze de opdracht goed
volbrachten, kregen ze tips over de persoon achter het masker. Zes patrouilles gingen
op pad en verzamelden info over die bewuste leider.
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Aan de vooravond van het einde van het kamp hield elke patrouille een pleidooi waarin
ze haar beschuldiging onderbouwde met de informatie die ze verzameld had. Elke
verkenner liet de innerlijke advocaat of advocate in zich naar boven komen en
beschuldigde iemand. Verschillende personages kwamen op de beklaagdenbank
terecht: de burgemeester, de pater, de secretaresse, de rechter, de dief, de speciale
(lees: rare) dorpeling of de oude boer. Uiteindelijk hebben de verkenners de schuldige
ontmaskerd: de oude boer, alias Bouvier. Het was een top kamp en dat hebben we met
een kampvuur afgesloten om de maskers in het vuur te gooien en onszelf te zijn. Want:
de waarheid komt altijd naar boven. Het eerste krokuskamp sinds 2015 zit erop. Zien
we jullie in de zomer terug?

Claudia Verreydt

ALLE

FOTO’S VAN DE

KROKUS-

KAMPEN KAN JE VINDEN MET DEZE
TWEE

QR CODES.
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AJ OPLEIDINGSWEEKEND – 4-6 MAART
Wat een plezier om tijdens dit opleidingsweekend voor AJ-animatoren als in een luchtbel
buiten de tijd te leven, ver van de alledaagse stress! In een idyllische omgeving,
omringd door bomen en velden, gewekt door de ezel in de aangrenzende weide, konden
we even ontsnappen aan ons dagelijks leven. De zon was ook van de partij en we hebben
van haar stralen genoten door veel tijd buiten door te brengen.

De overgemotiveerde animatoren hebben zichzelf durven overtreffen en hebben het
beste van zichzelf gegeven om ons onvergetelijke momenten te laten beleven! Tussen
het gelach en het harde werk om hun activiteiten voor te stellen, brachten we een
weekend door dat rijk was aan emoties en uitwisseling.
We hadden het genoegen om de pas gediplomeerden die al aan 3 weekends hadden
deelgenomen te feliciteren, maar ook om nieuwe deelnemers vol
humor en levenslust te verwelkomen, zonder hen te vergeten
die er voor de tweede keer bij waren.
We kijken ernaar uit om het avontuur volgend jaar voort te
zetten. Aarzel niet om mee te doen, hoe meer zielen hoe meer
vreugd!

Maud Exsteen-Lerandy
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GYD EN CDSZ – 19 MAART
Voor wie niet vertrouwd is met deze twee acroniemen volgt hier enige uitleg: GYD staat
voor "Global Youth Day" , maar heeft veel meer nuances dan een eenvoudige
Adventistische Wereldjongerendag. Het concept van deze jaarlijkse sabbat is namelijk
om mooie woorden om te zetten in concrete daden, waarbij jongeren worden
uitgenodigd om zelf de prediking te zijn. En zo worden overal ter wereld duizenden acties
georganiseerd ten gunste van de medemens, van onze naaste, en dit jaar meer bepaald
van hen die door de samenleving worden vergeten, de verworpenen...
CDSZ is een ander acroniem dat "Coucher De Soleil - Zonsondergang" betekent. Op
initiatief van Philippe Leduc, federaal AJ-verantwoordelijke, brengt deze Zoombijeenkomst - uiteraard gepland bij zonsondergang - jong en oud samen voor een
sabbatopening of -sluiting, voor een moment van bezinning-zang-gebed, van dialoog,
om herinneringen met elkaar te delen en nieuwe herinneringen op te doen.
Op 19 maart zijn deze twee acroniemen samengesmolten tot prachtige vonken van
uitwisseling en solidariteit. Om 18.57 uur precies lichtten de schermen in de
Lambertinezaal op om de getuigenissen te verwelkomen van de deelnemers die de
verschillende acties van de dag toelichtten en becommentarieerden. Hier volgt een korte
samenvatting:
In Living Hope, een Engelstalige groep in het Brusselse randgebied, verzorgden de
jongeren de eredienst van begin tot einde. De prediking en de zang werden bijzonder
gewaardeerd.
In Namen begon de Global Youth Day een week eerder met het uitdelen van folders ter
voorbereiding van de inzameling van niet-bederfelijke voedingsmiddelen in het kader
van de Operatie Regenboog. Een
week later mobiliseerden Vonkjes,
Verkenners, Ambassadeurs en
ouders zich om van huis tot huis te
gaan om de pakketten klaargemaakt door de gezinnen op te
halen.
Diezelfde in Wallonië en Brussel
welbekende en gemediatiseerde
Operatie Regenboog werd op zondag 20 maart ook gesteund door de
leden van de kerk van Charleroi.
Nog in Namen werd de GYD voortgezet met een liefdadigheidsavond voor Oekraïense
vluchtelingen, waar spelletjes, animaties en diverse hapjes 561 € opbrachten.
In dezelfde geest hebben de jongeren van de Daniel Club van de Roemeense Harmonykerk broodjes, soep en snoep klaargemaakt en uitgedeeld in de rijen vluchtelingen op
de Heizel.
In Thulin stond de ochtend in het teken van creativiteit. Er werden wenskaarten,
gehaakte bloemen en snoepzakjes gemaakt. Ook werden er liedjes ingestudeerd.
s' Namiddags ging de hele kerk naar de overkant van de straat naar het dichtstbijzijnde
bejaardentehuis om de bewoners te ontmoeten, hen een beetje op te beuren en hen de
pakjes te brengen die 's morgens waren klaargemaakt. Het was voor het eerst sinds de
pandemie dat dit initiatief weer mogelijk was.
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De motivatie om vluchtelingen op te vangen
deed in Kortrijk de kracht van de jongeren
aanzwellen om de kerklokalen te ontruimen
van allerhande voorwerpen en renovatiemateriaal.
De jongeren van de kerk van Esch-Soleuvre
begonnen de dag met een overdenking over
het thema van de AJ-gebedsweek en gingen
daarna de straat op om voorbijgangers
bloemen aan te bieden. Sommigen zongen ook liederen en baden met zij die dat wilden.
In Bruxelles-centre hebben jongeren boeken uitgedeeld en een straat schoongemaakt.
De jongeren van de Spaanstalige kerken
van Bizet en Antwerpen en van de Internationale kerk van Brussel kwamen bijeen
in Schaarbeek, in het vluchtelingencentrum
dat zij goed kennen. Sinds enkele jaren
ondersteunen deze jongeren het centrum
ongeveer één keer per maand door te helpen
in de keuken, de kamers en de toiletten schoon
te maken en duizend en één nuttige taken uit
te voeren.
Al deze initiatieven kunnen ongetwijfeld alleen maar leiden tot nog meer, en GYD
overstijgen...

Valérie Ballieux

Departement ESDA
ESDA-DAG – GENT – 16 OKTOBER
Op 16 oktober 2021 organiseerde de Pijler Vorming & Missie, verantwoordelijk voor de
afdeling Schriftelijke bijbelcursussen, de eerste "ESDA-dag" in de stad Gent. Dit
evenement kwam tot stand met de steun van de Nederlandstalige en Engelstalige leden
van Gent en met de medewerking van andere leden uit Kortrijk en Antwerpen.
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' s Morgens stond aan de Gentse bibliotheek, waar veel mensen even langskwamen voor
wat lectuur, een mooie tafel vol boeken, tijdschriften en Bijbels opgesteld. Terwijl een
groep bonnen uitdeelde voor een gratis appel, deelden achter de tafel een paar leden
boeken, tijdschriften en Bijbels uit aan de vele mensen die hun appel kwamen ophalen.
Zij die naar de tafel kwamen, konden kiezen wat zij mee wilden nemen uit de geboden
keuzemogelijkheden, maar bijna iedereen ging weg met ten minste een ADRAtijdschrift. Sommige mensen toonden belangstelling en kwamen vragen stellen in
verband met het onderwerp van het tentoongestelde materiaal, wat soms tot lange
gesprekken leidde.
‘s Namiddags ging een groep van ongeveer 50 mensen naar verschillende delen van de
stad om mooie uitnodigingskaarten voor een bijbelcursus in de brievenbus te stoppen.
In totaal werden 18.000 kaarten verspreid. Meerdere mensen volgen momenteel
bijbelstudies als gevolg van deze bijzondere actie. De "ESDA-dag" zal om de 6 maanden
in een andere stad worden herhaald. De volgende vond overigens plaats op 12 maart in
Antwerpen en verliep volgens hetzelfde principe. Het is de bedoeling ook in Wallonië een
dergelijk evenement te organiseren.
Bid voor hen die door dit project geraakt zijn, voor de leden die deelnamen en voor hen
die de volgende keer zullen meedoen. Wij kunnen de liefde van Christus op vele
manieren delen en deze manier is effectief en lonend gebleken voor de betrokkenen.

Ricardo Pereira

Nieuws van ADRA
CONFLICT IN OEKRAÏNE: ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP IN
ACTIE ALS NOOIT TEVOREN!
Terwijl ik dit schrijf, is het conflict in
Oekraïne al aan zijn derde week bezig.
Het maakt duizenden slachtoffers,
dwingt miljoenen mensen om te
vluchten en dompelt de wereld onder
in onzekerheid en angst. Geschat
wordt dat elke seconde een kind
vluchteling wordt als gevolg van deze
oorlog en dat meer dan 7 miljoen
mensen uiteindelijk ontheemd zullen
raken...
Maar terwijl ik deze regels schrijf, mobiliseert zich ook een andere wereld: een enorme
golf van solidariteit heeft zich over heel Europa verspreid. In Polen, Roemenië, Slovakije,
Duitsland... en zelfs in Oekraïne zetten duizenden broeders en zusters zich in voor de
vrede. Adventisten uit heel Europa tonen hun medeleven met de slachtoffers van dit
conflict door te helpen vertalen, kleding te sorteren, maaltijden te bereiden, de
activiteiten van ADRA financieel te steunen of ontheemden op te vangen.
ADRA is actief sinds de eerste dagen van het conflict, met honderden initiatieven in
Oekraïne en in de buurlanden (Polen, Hongarije, Roemenië, Rusland, Slovakije,
Moldavië). Naast onze lokale kantoren werden verschillende gespecialiseerde crisismanagementteams ingezet om onze ploegen in de verschillende bovenvermelde landen te
ondersteunen. De activiteiten spitsen zich toe op opvang, vervoer, verstrekking van
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eerste levensbehoeften en van psychosociale bijstand aan
de ontheemden. Vanuit Roemenië zijn ook tientallen
humanitaire konvooien met tonnen essentiële goederen
naar de opvangcentra in West-Oekraïne gestuurd.
Ook in België heeft de hele Adventgemeenschap blijk
gegeven van een ongelooflijke vrijgevigheid! U was (en
bent nog steeds) talrijk om onze acties ten voordele van
Oekraïne te steunen door een donatie, het organiseren
van liefdadigheidsevenementen of door vrijwilligerswerk
voor opvang, vertaling, kledinginzameling... Sommige
kerken hebben zelfs aangeboden hun deuren te openen
om Oekraïense gezinnen op te vangen. Onze afdeling voor
actie in België
(ADRA Local Solidarity) heeft zich ook gemobiliseerd om het opvangproces in samenwerking met de Federatie te ondersteunen.
Ik wil graag afsluiten door te onderstrepen
dat, net als bij de indrukwekkende solidariteit
tijdens de overstromingen in juli, onze
geloofsgemeenschap opnieuw gehoor heeft
gegeven aan de oproep tot solidariteit aan de
zijde van ADRA. Als directeur van de Adventistische humanitaire organisatie kan ik u
verzekeren: ik ben trots op het daadkrachtig
getuigenis dat Adventisten in België en
Europa geven!

"Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, en een
van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te
voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met
geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood." Jakobus 2:15-17
Jonathan Lo Buglio

Nieuws van hier en elders
KERSTDIENST IN HASSELT
In onze eigen Sabbatschoolklassen vormen onze jongeren en
kinderen doorgaans een kleine
groep. Maar op een dag als die
morgen, kerstochtend, mochten
ze ervaren met velen te zijn, met
jonge en oudere volwassenen
samen de kersteredienst te
beleven.
Onder leiding van onze predikant
Dussan hebben ze met z’n allen
ons een mooie Sabbatmorgen bezorgd. Door hun zang en dans en profeterende rol
hebben ze een lichtje uitgedragen als getuige van het Grote Licht Gods en dit alles door
het gezamenlijk enthousiasme en vrolijkheid, maar ook door stil te vallen, te luisteren
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naar Gods Woord en samen te bidden. Zo mochten onze jongeren en kinderen ervaren
hoe heilig God is en hoe goed het is te vertoeven in Zijn bedehuis.
We bidden voor hen dat ze mogen blijven ervaren dat God er altijd is. Er wordt zoveel
van hen verwacht en de lat ligt zo hoog, al te vaak zijn ze “hardlopers” in het leven.

Nieuws van de gemeenten

We willen hen en ook onszelf dan even laten stilstaan bij enkele vragen;
•
Waar haalt een mens de veerkracht om gezond met die druk om te gaan en
rechtop te blijven?
•
Wat kan ons weerbaar maken tegen de stormen van het leven?
•
Wat of wie kan ons dan helpen om weer op te staan?
Dank aan iedereen die zich inzette voor het slagen van deze mooie Sabbatmorgen waarin
de vrede en liefde zo zicht- en voelbaar was.

Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons Zijn liefde heeft getoond
en ons door Zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen
en sterken in al het goede dat u doet en zegt. - 2 Tessalonicenzen 2 vers 16-17
Monique Pluym

HERFSTFEEST IN LA LOUVIÈRE
In oktober jl. organiseerde de kerk
van La Louvière voor de vierde maal
een dag van dankzegging aan God.
Dit feest dateert bij ons van 2017,
maar vindt zijn oorsprong in
Roemenië. Onze broeders en
zusters van Roemeense afkomst
stelden voor om iets dergelijks te
organiseren in onze kleine gemeente in La Louvière.
‘s Ochtends was er de gelegenheid
om God te danken voor al zijn zegeningen door middel van liederen,
gebeden, giften... 's Middags werd
de term "Auberge espagnole" (potluck) aangevuld met andere internationale gerechten,
zoals Colombiaanse, Mexicaanse, Roemeense, Italiaanse en Belgische. In de namiddag
konden de deelnemers zich vermaken met bijbelse en recreatieve spelletjes.

Raquel Archila Silva

DAG VAN VREUGDE VOOR DE KERKEN VAN CHARLEROI,
NAMEN EN THULIN
4 december 2021: een datum die onze gemeente niet snel zal vergeten... Het begon
allemaal meer dan twee jaar geleden, toen jonge mensen die al goed actief waren in het
jeugdwerk van onze gemeente, besloten hun vriendschap samen te beleven tot in het
doopwater: Timna Simon van Namen (totem: Ara) en Geoffrey De Clercq van Thulin
(totem: Karagan).
Omdat onze kerk te klein is en niet over een doopvont beschikt, gingen we dus op zoek
naar een gemeente die ons kon ontvangen. De beginnende pandemie maakte alles al
snel een stuk ingewikkelder, want voor elke aanwezige moest een bepaald aantal
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vierkante meter worden voorzien, zodat de zaal groter moest zijn dan oorspronkelijk
gepland... Vervolgens werd de pandemie steeds erger, waardoor dopen niet meer
toegestaan waren, net zomin als kerkdiensten, die toen via Zoom werden gehouden.
Maar onze gemeente in Thulin verloor deze belangrijke vraag niet uit het oog en bleef
zoeken naar oplossingen, en legde dit in gebed aan de voeten van onze God.

Nieuws van de gemeenten

In september 2021 legde het kerkbestuur de datum van 4 december 2021 vast, ook al
mocht er toen alleen gedoopt worden indien het water tussen elke doopkandidaat
vernieuwd werd, wat niet haalbaar was. Maar we bleven oplossingen zoeken. De
baptistenkerk "La Colombe" in Bergen stemde er zeer broederlijk mee in ons haar lokalen
te lenen (een mooie grote kerk die plaats biedt voor 300 personen, met een doopvont).

Onze harten zijn verheugd, want naast onze twee jongeren besloten ook drie andere
mensen, die door de liefde van onze God zijn geraakt, hun hart aan Jezus te geven
(Valerie Carette, Rolande Djeri en Tubay Mubedi). De kerk van Charleroi deed met ons
mee in het avontuur...
Het werd een prachtige dag vol vreugde, uitwisseling, gedichten en lofprijzing tot eer
van onze God, onder leiding van de predikanten Yves Pierre, Fabio Luna en Philippe
Leduc. Wij bidden nu dat God nog veel meer dopen mogelijk maakt in onze respectieve
gemeenten en bovenal dat Hij de Rots zal zijn waarop onze dopelingen elk moment van
hun leven zullen kunnen steunen. De Heer heeft ons eraan herinnerd dat Hij alles wat
goed is op zijn tijd doet voor hen die op Hem vertrouwen! Laten we Hem dus persoonlijk
en in onze gemeenten blijven vertrouwen, want voor onze God is niets onmogelijk! Mag
dit jaar 2022 vervuld zijn met de zegeningen van onze God voor elk van zijn kinderen!

Rachelle De Clercq-Ruelle

NIET ALLEDAAGSE INVESTITUUR IN NAMEN
Op 18 december jl. kwamen jong en oud bijeen in een bomvolle kerk in Namen voor een
investituurceremonie. Allereerst leidde Michel Rase de vergadering in een relevante
overdenking over het dienstmeisje van Naäman. Dan was het de beurt aan Marie-Jo
Pierre-Piquet om een link te maken tussen de AJ-vlag en de jongeren die hun
engagement uitspraken. Daarna was Jean-Luc Liénard aan zet om de uitreiking van de
badges te leiden voor de Vonkjes en Verkenners die enkele specialiteiten hadden
voorbereid en daarvoor geslaagd waren. Tot nu toe, niets bijzonders voor een
investituurceremonie, zou men zeggen..
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Maar wat waarschijnlijk het opvallendste was van deze ochtend kan in één woord worden
samengevat: WELWILLENDHEID. Wat te zeggen wanneer Marie-Jo niet alleen alle
jongeren aanmoedigde om vast te houden aan hun engagement, maar bovendien ook
alle jongeren bedankte die hun belofte niet hadden gedaan. Ze feliciteerde hen omdat
ze de zaken ernstig hadden genomen, omdat ze hun beslissing misschien hadden
uitgesteld omdat ze zich er niet klaar voor voelden... Nooit eerder gezien (of gehoord),
maar hoe rustgevend en deugddoend.
Wat kan er nog gezegd worden, zoniet de aanmoedigingen voor een kind dat, bang om de blik
van de hele menigte te trotseren, heeft geweigerd
naar het podium te komen. Ook hier heeft de
welwillendheid het gehaald en het kind kreeg
's namiddags een meer intieme ceremonie.
Hoe kun je niet geraakt zijn door de woorden van
de vertegenwoordigers van het kerkbestuur die
vanaf het preekgestoelte bevestigen dat jongeren dé prioriteit zijn van de kerk, hun kerk,
de kerk van vandaag... Dat ze hen steunen en willen blijven steunen evenals hun
animatoren, voor wie ze trouwens een klein cadeautje hadden voorzien.
Welwillendheid tenslotte wanneer een knipoogje naar de ouders en grootouders OAJ
(lees 'Oude' Adventjongeren) wordt gericht, door aan hun totem en hun vroegere
engagement te herinneren.
Bedankt aan allen om aan deze investituur te hebben deelgenomen en in het bijzonder
aan de kerkleden van Namen voor deze mooie les van de Kerk.

Valérie Ballieux

DE VERKENNERS VAN KORTRIJK WINNEN DE "PATHFINDER
BIBLE EXPERIENCE 2022"
De "Pathfinder Bible Experience" is een officieel programma van de Noord-Amerikaanse
Divisie. Het is ontwikkeld om jongeren te helpen de bijbel te begrijpen en hoe ze de
bijbel dagelijks kunnen toepassen in hun leven. Eén van de onderdelen daarvan is om
jongeren te stimuleren de bijbel te bestuderen. Elk jaar leren de jongeren een ander
bijbelboek en hun bijbelcommentaren. Daaraan hebben ze een quiz gekoppeld die
doorgaat op niveau van de Unies en Divisie. En onze jongeren van Kortrijk nemen daar
regelmatig aan deel.
Dit jaar concentreerde de quiz zich op de boeken
Ruth en 1 Koningen. Het was zwoegen om het
boek 1 Koningen onder de knie te krijgen, de
afmetingen van de tempel van Salomo, alle
koningen van Israël met hun specifieke gebeurtenissen, tijden van regeringen, de verschillende
namen, het leven van verschillende profeten,
enz… Deze moesten allemaal onthouden worden.
Na weken van goede voorbereiding was het
zover. Op sabbat 19 februari 2022 stonden we
met z’n allen vroeg op en gingen op weg richting
de Adventkerk van Den Haag waar de wedstrijd van de Nederlandse Unie zou doorgaan.
Vol spanning en zenuwen werden in de auto nog de laatste moeilijkheden herhaald.
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In de ochtend kwamen de Vonkjes aan de beurt. Zij waren vol enthousiasme en hebben
1.5 uur gequizd. Hun kennis van wat ze geleerd hadden werd beloond : ze werden 2e.
In de namiddag mochten de Verkenners aan de slag gaan in de grote zaal van de kerk.
Er volgden 2 rondes van telkens 45 gedetailleerde vragen uit de geleerde boeken. Ze
mochten tegen 9 andere ploegen strijden en tegen een ploeg die al 3 maal na
elkaar gewonnen had. De quiz duurt 3
uur. Na de pauze werd de uitslag van de
1e ronde bekend gemaakt, daaruit bleek
dat 'degene die van het verst kwamen'
aan de leiding stonden met 10 punten
voorsprong. De tweede ronde was
moeilijk. Na het tellen van de punten en
de nodige spanning die gecreëerd werd
door de quizmaster, bleek dan toch dat
geen enkele andere ploeg de 10 punten
voorsprong had ingehaald. Gezegend
voor hun voorbereidingen en inspanning, mogen de Verkenners de Nederlandse Unie
gaan vertegenwoordigen op niveau van de Divisie in Ierland op 16 april 2022.
Dank aan de Here om Zijn woord aan de jongeren te brengen en dank aan de Nederlandse Unie voor deze ervaring en mogelijkheid.

Gerrit Decock

DOOP IN ANTWERPEN
Claudia Verreydt wilde al twee jaar geleden in de
Antwerpse Adventkerk gedoopt worden, maar
corona verplichtte haar om tot sabbat 6 februari
jl. te wachten. Na een kinderverhaal over de
doop van de dienaar van de Ethiopische koningin,
dat onze predikant Johan Delameillieure had
geschreven, lazen haar broer Andreas en zus
Chloë uit Gods Woord voor (Hebreeën 11:7 en 1
Petrus 3:20b-22). In de prediking schetste Johan
levendig en energiek Noachs keuze in een tijd vol
geweld om op Gods uitnodiging "door het water
heen te gaan". Vol vertrouwen kon deze daardoor van een nieuwe wereld dromen, die ook
Jezus in het verschiet stelde. God wil ook jongeren en volwassenen, die er bewust voor
kiezen, dragen als Noach. Als bondgenoot wil hij ook met iedereen meegaan, die in het
hier-en-nu aan die nieuwe wereld wil bijdragen en hem van veel kleuren wil voorzien.
Claudia vertelde dat haar geloof vorm kreeg toen ze dertien was en haar grootmoeder
in coma lag. Toen ging zij erop vertrouwen en hopen dat het goed met haar zou komen.
Later ontdekte zij hoe God in haar leven werkt. Geloof werd voor Claudia: vertrouwen
op God, op de ander, op en in zichzelf. Voor haar draait alles om vertrouwen op God,
hopen op het beste en handelen met liefde. Ze hoopt dat mensen dit zullen zien bij alles
wat zij doet. Na deze geloofsbelijdenis doopte Johan haar met water, waarna hij en de
hoofdouderling Frank Jacobs geknield en met handoplegging God vroegen om haar met
de heilige Geest te dopen. De kerkleden namen haar op in hun gemeente en de jongeren
benadrukten hoe belangrijk zij als jeugdleidster voor hen is en gaven haar een
aandenken met daarop een afbeelding van haar totem Wolf.

Rudy Van Moere
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DOOP IN WOLUWE
Op 5 februari 2022 was de kerk van Woluwe blij
om samen de doop van Nicole (ook bekend onder
haar totem Lémure) te vieren. Heel wat mensen
kwamen bijeen om samen met haar deze
feestelijke dag te beleven. Tijdens dit speciale
moment getuigde Nicole over de invloed van
spiritualiteit op haar levensbalans en het belang
van Gods aanwezigheid in haar leven, vooral om
haar door de Covid-crisis van de laatste jaren
heen te helpen.
Nicole is een jonge vrouw vol energie, enthousiasme en creativiteit, die ze nu al inzet bij de jongeren van de jeugdgroep BrusselWoluwe-Botanique. Jeugdwerk is belangrijk voor haar omdat zij er zelf vriendschap,
geestelijke rijkdom en waarden heeft geleerd. De jeugdgroep was erbij om dit blij
moment met haar te vieren, en de kerk van Woluwe verwelkomde Nicole met grote
vreugde als nieuw lid dat nu al een verrijking is voor de gemeente.

Jérôme Raucy

INVESTITUUR IN DE KERK VAN WOLUWE
Op 19 maart kwam de Brusselse jeugdgroep bijeen voor een speciale investituursabbat.
Predikant Ruben de Abreu, voorzitter van de Frans-Belgische Unie, was de gast van de
dag. Aangezien enkele vonkjes en verkenners hun belofte zouden afleggen, sprak hij
over het belang van keuzes. Symbolisch verbond een touw de nieuwe verkenners met
de anderen. De nieuwe vonkjes staken elk een kaars aan, als verwijzing naar hun naam.

De ceremonie werd opgeluisterd met zang van de AJ'ers. Het was een mooie geestelijke
viering. De aanwezigen verheugden zich over de inzet van de groep en toonden hun
steun voor het werk van de animatoren. Dank aan hen!

Ana Leduc
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