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Een veilige kerk  

Een goede vriend van mij heeft een tijd 
lang één van onze kerken bezocht. Hij was 
geen Adventist, maar had interesse in het 
Christendom. Hij kon aardig zijn draai 
vinden en maakte contact met verschillen-
de leden. Zoals gebruikelijk is in verschil-
lende van onze gemeenten werd er tijdens 
de Sabbatschool gevraagd om je proble-
men of uitdagingen van die week met de 
groep te delen. Dit werd met alle goede 
bedoelingen gedaan. Zo konden de leden 
van de Sabbatschoolgroep er tijdens de 
komende week voor bidden. Ondanks 
deze goede bedoelingen was degene die 
dit voorstelde zich er helemaal niet van 
bewust dat deze vriend zich helemaal niet 
veilig genoeg voelde om zijn problemen te 
delen met een groep van relatief vreemde 
mensen. Bij mij riep dat de vraag op of ik 
me veilig genoeg voel in mijn gemeente 
om wellicht intieme problemen of uitda-
gingen te delen tijdens de Sabbatschool of 
andere groepsbijeenkomsten?

Voelt u zich veilig genoeg in uw gemeente 
om uw problemen of uitdagingen te delen? 
Zou u, als u huwelijksproblemen heeft, die 
delen? Of als u een verslavingsprobleem 
heeft? Of geld- of gokproblemen? Als u 
mentale problemen heeft? 

Ik denk dat de meesten van u nee ant-
woorden op de bovenstaande vragen. En 
dat is ook niet vreemd, want je deelt je 
huwelijks-, verslavings-, gok-, geld- of 
mentale problemen ook niet zomaar met 
iedereen. Alleen met goede vrienden en 
met mensen die je echt vertrouwd deel je 
je intiemste problemen, uitdagingen en 
zorgen. En helaas zijn dat veelal niet de 
mensen waarbij je in de Sabbatschoolklas 
of gebedsgroep zit. 

De kerk is ook vaak juist een onveilige plek 
gebleken. Heb je je uiteindelijk geopend 
dan bleek dat de informatie die je gedeeld 
had tegen je werd gebruikt. Op de 
momenten dat je de kerk nodig had, 
werden juist de deuren gesloten. Hoe vaak 
hebben we mensen die in een scheiding 
liggen, niet de deur gewezen, terwijl ze 
wellicht juist een liefdevolle gemeente 

nodig hadden? Hoe vaak hebben we niet 
juist mensen die worstelen met alcohol of 
drugs de rug toegekeerd, terwijl ze juist 
onze steun nodig hadden? En hoe vaak 
vertellen jongeren maar liever niets over 
hun liefdesrelatie of sociale leven uit angst 
veroordeelt of terechtgewezen te worden?

Helaas is het vaak zo dat de kerk geen 
thuis geeft op de momenten dat de men-
sen de kerk juist het hardst nodig hebben. 
En als de kerk wel thuis geeft, dan weet ze 
vaak niet goed om te gaan met problemen. 
Bij gevallen van seksueel misbruik zie je dit 
aan het licht komen. Het slachtoffer wordt 
of niet geloofd of weggezet als iemand die 
erom vroeg. "Had ze zich maar anders 
moeten kleden of had ze daar maar niet 
moeten zijn." De dader wordt vaak in be-
scherming genomen. "Hij heeft spijt ge-
toond of hij heeft zoveel goed werk ge-
daan voor de kerk gedaan." En het slacht-
offer wordt vaak veel te snel gevraagd om 
maar te vergeven. "We moeten het achter 
ons laten, we zijn christenen en moeten 
vergeven."

Helaas komen gevallen van seksueel mis-
bruik en geweld meer voor in onze kerk 
dan we lief zijn. En in onze kerkcultuur 
praten we liever niet over seks en hebben 
we nog een heel traditioneel beeld op de 
rolverdeling tussen man en vrouw. Twee 
elementen die bijdragen aan dit probleem. 
Doordat we niet praten over seks, blijft 
seks een taboe en krijgen veel van onze 
leden een verwrongen beeld hierover. En 
mocht het dan misgaan, een meisje of 
jongen wordt verkracht of misbruikt, de 
kerk is dan de laatste plaats waar hij of zij 
hulp zoekt. “Hoezo bevond hij of zij zich in 
een situatie waar seks mogelijk was?” De 
traditionele rolverdeling zorgt ervoor dat 
veel vrouwen onder de indruk zijn dat ze 
geen "nee" mogen zeggen. Dat de heer 
des huizes de baas is en niet tegengespro-
ken mag worden, zeker niet op seksueel 
vlak. 

Geen enkele gemeente kiest er bewust 
voor om een onveilige kerk te zijn. Het 
overvalt ons vaak doordat we niet goed 
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Nederlands zeggen we dat "we de kool en 
de geit willen sparen." We willen ook niet 
geloven dat mensen tot bepaalde dingen 
instaat zijn, of in ieder geval niet mensen 
in onze directe omgeving.  

Je moet als gemeente dus juist heel 
bewust kiezen om een veilige kerk te zijn. 
Je moet bewust kiezen om maatregelen te 
nemen om slachtoffers te beschermen. 
Bewust te kiezen om een plek te zijn waar 
een luisterend oor en geopende armen 
voorop staan in plaats van een veroor-
delend vingertje of een afkeurende blik. 
Een plek te zijn waar het vertrouwen niet 
beschaamd wordt. 

Natuurlijk hebben we liever een perfecte 
kerk met alleen maar perfecte mensen, 
maar dan hebben we volgens Jezus niet 
goed begrepen waarom de kerk bestaat: 
"Gezonde mensen hebben geen dokter 
nodig, maar zieken wel; ik ben niet 
gekomen om rechtvaardigen te roepen, 
maar zondaars." (Markus 2:17). De kerk is 
een plek waar gebroken mensen heling 
mogen vinden, waar als het niet goed gaat 
in het leven je op adem mag komen. Waar 
slachtoffers en zwakkeren weer kracht 
mogen vinden. En om dat te doen moet je 
als kerk een veilige plek zijn.  

Het is natuurlijk makkelijk om hierover te 
schrijven van achter een bureau en daar-
om willen hier ook echt handen en voeten 
aan geven. We zijn al begonnen met de 
predikanten om hen te leren hoe hun 

geloofsgemeenschappen, veilige goedaar-
dige plekken te laten zijn. Hoe te handelen 
als er misbruik aan het licht komt en hoe 
te voorkomen dat je nog meer schade aan 
het slachtoffer toebrengt. Volgend voor-
jaar zullen de predikanten enkele dagen 
doorbrengen met een trauma therapeut, 
die juist gespecialiseerd is in misbruik 
binnen de Adventkerk. We zullen tevens 
een training opzetten voor jullie als leden 
van de kerk, want alleen met de predi-
kanten zijn we er niet. Het vrouwen-
pastoraat van de Federatie onder leiding 
van Yvonne Ajinça-Briand, wil ook inzetten 
op meer lokale vrouwenpastoraten die als 
een veilige plaatst voor meisjes en vrouw-
en mag fungeren. Tevens wil ze ook de al 
sinds 2009 bestaande campagne "End It 
Now" onder de aandacht brengen. Een 
initiatief van het vrouwenpastoraat samen 
met het jeugd-, kinder-, gezins- en 
gezondheidsdepartement van de Generale 
Conferentie om bewust te worden van het 
misbruik in de kerk en hoe daar mee om 
te gaan.  

We zijn er nog lang niet als kerk, maar we 
moeten de eerste stappen zetten, als 
leden, als predikanten en als leidingge-
venden in de kerk. Hopelijk zullen we ooit 
een kerk worden waar we ons wel veilig 
genoeg voelen om met onze problemen, 
zorgen en uitdagingen van het leven 
naartoe te komen. Pas dan zijn we de kerk 
die Jezus voor ogen had; een veilige kerk. 

Jeroen Tuinstra 

 
 

Wereldnieuws  
SESSIE VAN DE GENERALE CONFERENTIE – 6-11 JUNI 

Na twee keer uitstel en een verplaatsing vanwege de Covid-19 pandemie, ging de 61e 
zitting van de Generale Conferentie eindelijk van start in St. Louis, Missouri. Van de 2680 
afgevaardigden die dertien Divisies vertegenwoordigden, beleefden er ongeveer duizend 
deze sessie via hun computer, wat dit tot de eerste hybride sessie maakte. Naast deze 
prestatie maakte de technologie ook het elektronisch stemsysteem mogelijk. Tegelijker-
tijd werden echter ook de beperkingen duidelijk: in sommige gebieden viel het de afge-
vaardigden moeilijk om op elk uur van de dag en de nacht geconcentreerd en geïnte-
resseerd te blijven. 

Onze Inter-Europese Divisie had 108 afgevaardigden. Onder hen drie vertegen-
woordigers van de Frans-Belgische Unie afkomstig uit ons gebied: Jeroen Tuinstra als 
voorzitter van onze Federatie, predikant David Carballo en ikzelf als leek, zonder Joao 
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Martins te vergeten, directeur van ADRA Europa en lid van het EUD-comité. Ook al werd 
de zitting met twee dagen ingekort en tot het minimum beperkt, waardoor de ver-
schillende instellingen hun stands niet konden presenteren, was het toch een voorrecht 
deze belangrijke gebeurtenis in het leven van onze Kerk van binnenuit mee te maken. 

De eerste vier dagen waren voornamelijk gewijd aan administratieve taken. Het begon 
met een inleidend verslag van de aftredende voorzitter, Ted Wilson. Zijn verslag eindigde 
verrassend met de doop van een Filipijnse rebellenfamilie. Een ander deel van het ver-
haal van deze familie werd op sabbat beleefd met de doop van de vijand van de familie, 
namelijk de leider van het Filipijnse leger. Deze politieke verzoening en indrukwekkende 
bekeringen en dopen werden mede mogelijk gemaakt door Adventistische kerkleiders in 
samenwerking met vertegenwoordigers van de katholieke en islamitische gemeenschap-
pen. Het was beslist een ontroerend en breed besproken evenement. 

Andere activiteitenverslagen en statistieken werden tijdens de werksessies voorgelegd. 
Vastgesteld werd dat de Wereldkerk in aantal toeneemt, ook al blijft het in sommige 
gevallen moeilijk om nauwkeurige statistieken op te stellen, waarbij zogenaamde 
"vervuiling" dient te worden vermeden: administratieve onnauwkeurigheden, dubbele 
inschrijving van bepaalde leden en zelfs valse dopen. 

Naast de verschillende verslagen dienden de 
afgevaardigden te stemmen over voorstellen 
tot wijziging van de statuten en andere inter-
ne werkingsregels in de Working Policy of het 
Kerkelijk Handboek. Voor sommigen waren de 
specifieke woordenschat of de regels om het 
woord te nemen moeilijk te begrijpen, want 
die staan haaks op onze ontspannen en fami-
liale manier van werken. Op de GC wordt over 
alles onderhandeld via een subtiele mix van voorstellen, amendementen en suggesties, 
waarbij de voorzitter vaak de spil is, en tijd de vijand van beide partijen. De door-
gevoerde veranderingen zijn verre van spectaculair en gaven deze sessie een afwach-
tend karakter, waarbij elk voorstel tot verandering gedoemd was te mislukken. 

De weerstand tegen verandering werd weerspiegeld in de 
benoeming van ambtsdragers. Rekening houdend met de 
voorzitter (Ted Wilson) en zijn vicevoorzitters, de algemeen-
secretaris (Erton Köhler) en zijn adjunct-secretarissen, de 
penningmeester (Paul Douglas) en zijn adjuncten, de 
departementsleiders en de Divisie administrateurs, werd 
niet minder dan 68% van deze personen herkozen. Onze 
divisie vormde daarop geen uitzondering: Mario Brito, Barna 
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Magyarosi en Norbert Zens werden herkozen als respectievelijk voorzitter, algemeen- 
secretaris en penningmeester. Slechts 12% van deze leiders zijn vrouwen, waaruit blijkt 
hoe moeilijk het is om op alle niveaus de mooie slogan van deze 61e GC-sessie in praktijk 
te brengen: "Jesus is coming! Get involved!".

Een positieve stap voorwaarts was wel de oprichting van het departement "Pastoraat 
voor Bijzondere Noden". Dit moet mensen met fysieke beperkingen (zoals doofheid, 
blindheid of invaliditeit) in staat stellen in de Kerk de plaats te krijgen die zij verdienen.  

De vijfde dag, na alle administratieve werkzaamheden, kregen 
de 13 Divisies de gelegenheid hun activiteitenverslag te presen-
teren door middel van een video en/of een presentatie vanaf 
het podium. Onze Inter-Europese Divisie deed het bijzonder 
goed met een sober en aangrijpend verslag, in contrast met de 
grote en kleurrijke campagnes van andere werelddelen. Via 
deze kwaliteitsvideo werd een diepgaande boodschap over-
gebracht, die veel relevanter is voor onze geseculariseerde 
westerse samenleving. 

De verschillende presentaties geven ook 
de gelegenheid om de Adventwereld 
door een andere bril te bekijken dan die 
van de plaatselijke kerk. Deelnemen aan 
een plenaire vergadering van de Gene-
rale Conferentie maakt je bewust van de 
mondiale dimensie van de kerk en de 
daarmee gepaard gaande multiculturele 
uitdagingen. Dit was vooral duidelijk 
tijdens de Parade der Naties op zaterdag-
middag, waar elk land met zijn vlag en in 
zijn nationale kostuum aantrad. Dankzij deze internationale mengelmoes konden we ook 
enkele bekende gezichten weerzien (zoals Ngoy Kyala, Mario Oliveira of Otavio Barreto, 
om er maar een paar te noemen) en andere geëngageerde leden van de Adventwereld 
leren kennen. Het lijdt geen twijfel dat in communicatie, dialoog en ontmoetingen de 
projecten en samenwerkingsverbanden van morgen worden opgebouwd. 

De wereldwijde dimensie van de Adventkerk wordt duidelijk zichtbaar tijdens een sessie 
van de Generale Conferentie, maar het echte zendingswerk vindt plaats op het niveau 
van de plaatselijke kerken. Meer nog, op het niveau van elk individu. Want eenieder 

heeft de mogelijkheid de ander te aanvaarden of af te wijzen, de keuze 
hem te begeleiden op zijn weg naar Christus of hem aan de kant te 
laten staan, de mogelijkheid hem te beoordelen of hem toe te 
vertrouwen aan de Heilige Geest. Het is aan ons om te kiezen welke 
kerk we willen zijn! 

Valérie Ballieux 

Administratieve besluiten  
 
VERSCHUIVINGEN PREDIKANTEN 

Op 1 september heeft Fabio Luna het einde bereikt van zijn stage onder mentor Yves 
Pierre. Vooruitlopend op zijn eindevaluatie is hij al zelfstandig begonnen te werken. Hij 
zal voor de komende de gemeente Namur en de groep Geraardsbergen onder zijn 
pastorale zorg krijgen. Met de aankomende Algemene Vergadering en de veranderingen 
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die dan plaats kunnen hebben, is besloten hem tot die tijd tot deze twee taken te 
limiteren.  

Na vele jaren de pastorale zorg voor Namur te 
hebben gedragen, heeft Yves Pierre het stokje 
overgegeven aan Fabio, zijn stagiaire. Yves zal de 
pastorale verantwoording krijgen over Bruxelles-
Center. Tevens behoudt hij de verantwoording over 
Charleroi en Bruxelles Francophone Africaine 
(Botanique). Naast deze taken onderhoudt hij ook contacten met één van de Russische 
groepen. 

Jeroen Tuinstra 

OFFICIËLE ERKENNING VAN EEN NIEUWE GROEP 

Tijdens het Federatiebestuur van 11 september mochten we een nieuwe erekende groep 
verwekomen. Vanuit de moedergemeente Antwerpen Ghana, de eerste Ghanese kerk in 
België, is er een Ghanese groep ontstaan in Brussel. De groei van de Ghanese gemeente 
in Antwerpen en de afstand die sommige leden moesten overbruggen vanuit Brussel 
naar Antwerpen, heeft bijgedragen tot het starten van deze groep. Groepen, in 
tegenstelling tot kerken, kunnen niet zelf alle beslissingen nemen en blijven daarom 
nauw verbonden met hun moederkerk. We wensen hen alle zegen toe bij het verkon-
digen van de boodschap in hun eigen cultuur en taal. 

Jeroen Tuinstra

 
 

WE HERINNEREN ERAAN DAT ELK 
GEMEENTELID VAN ONZE 
FEDERATIE DE BESLUITEN KAN 
RAADPLEGEN OP DE KANTOREN 
VAN DE ERNEST ALLARDSTRAAT.
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CONVOCATIE VIERJAARLIJKS ADMINISTRATIEF  
CONGRES VAN DE FEDERATIE 

 
De Belgisch-Luxemburgse Federatie van de Zevende-dags Adventkerken (vzw) roept 
de afgevaardigden van rechtswege (leden van het Federatiecomité, departements-
leiders, werknemers, leden van het UFACSA-comité, vertegenwoordigers van de 
Generale Conferentie of van de Inter-Europese Divisie), de gewone afgevaardigden 
(voorgedragen door de kerken) en de buitengewone afgevaardigden (emeritus 
predikanten, vertegenwoordigers van instellingen, gasten van andere Federaties) 
samen voor haar vierjaarlijks electief Administratief Congres dat zal plaatsvinden  

Van woensdag 17 mei om 20.00 uur  
tot zondag 21 mei 2022 om 16.00 uur 

in de Ernest Allardstraat 11 te 1000 Brussel 

Agenda 

- Overdenkingen en lofzang 
- Activiteiten- en financiële verslagen van de administrateurs en de departements-

leiders 
- Benoeming van administrateurs en departementsleiders voor 2023-2027 
- Oriëntaties voor 2023-2027 
- Geloofsbrieven 
- Wijziging van de statuten 
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Vacature 
 
Wegens de aanstaande pensionering van Chantal Dhoosche zijn we op zoek naar 

EEN ADMINISTRATIEVE   
EN LOGISTIEKE ASSISTENT(E) 

2 dagen in het hoofdkantoor van de Federatie 
met de mogelijkheid van een halve dag telewerk per week 

Voor standaard secretariaatstaken (receptie, telefoon, diverse mailings, administratieve 
taken ter ondersteuning van de administrateurs, beheer van abonnementen, enz.), 
vertalingen (naar het Nederlands) en kantoorlogistiek (bevoorrading, planning, enz.) 

VEREIST PROFIEL
Uitstekende beheersing van gesproken en geschreven Nederlands 
Goede kennis van Frans en gesproken Engels 
Accuraat werken, zowel in teamverband als zelfstandig  
In staat zijn om zich zo nodig aan te passen aan flexibele werktijden 
Basiskennis van computerprogramma's zoals Word of Excel 

Stuur uw CV vóór 15 november naar secretaris@adventist.be 

Woordje van de penningmeester  
 
FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE FEDERATIE 

Als we per 31 augustus alleen rekening zouden houden met wat we rechtstreeks of via 
de plaatselijke penningmeesters op onze bankrekening hebben ontvangen, zouden we 
bij extrapolatie uitkomen op een jaarbedrag aan tienden van 1.442.000 €, wat erg weinig 
is! Rekening houdend met de laattijdige kerkverslagen van de laatste zomermaanden, 
zouden we echter uitkomen op een bedrag van 1.655.000 €, wat in de buurt komt van 
de ontvangen tienden in 2019 en 2021 (2019: 1.640.960 €, 2020: 1.564.708 € en 2021: 
1.677.425 €). 

Maar de bezorgdheid ligt elders! In Europa, en met name in België, stijgen de 
energiekosten en moeten de lonen de indexering volgen. Het zijn dus de stijgende kosten 
die ons zorgen baren. In september hebben de drie Federaties van onze Unie de lonen 
aangepast aan de inflatie in hun respectieve landen. Voor onze Federatie betekent dit 
een stijging van 8,24% sinds september, wat neerkomt op het equivalent van het 
jaarsalaris van een predikant. Een extra salaris... voor een predikant die niet bestaat! 
Als de tienden niet in dezelfde mate stijgen, betekent dit een tekort voor de Federatie. 

Naast de verhoging van de salarissen is ook de onkostenvergoeding aangepast aan de 
levensonderhoudskosten, waaronder de reiskostenvergoeding van onze gastsprekers 
(0,28 €/km). 

Graag wil ik nogmaals de dank van de Federatie betuigen aan onze trouwe donateurs. 
Dankbaarheid van de Federatie, maar ook dankbaarheid van allen die indirect profiteren 
van deze vrijgevigheid (onkostenvergoeding, diverse toelagen aan kerken, ...).  

Christian Sabot 
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Jeugddepartement 

IMPACT MONTLUÇON 

Bijna twee weken na de aanvang van mijn predikantschap voor de Roemeense kerken 
in Brussel nodigden de jongeren van de Harmony Kerk me uit om hen te vergezellen 
naar een jongerencongres. Ik was erg blij met zo'n uitnodiging omdat ik hen beter wilde 
leren kennen en tijd met hen wilde doorbrengen. Het was een gezegende ervaring. Na 
de beperkingen door Covid-19 was het een verademing om verbondenheid en contact 
te hebben met zoveel jonge Zevendedags Adventisten.  

De registratie voor de vele workshops die overdag werden aangeboden liep snel vol, 
maar gelukkig vonden we een plaatsje. Voor mij waren de hoogtepunten van het congres 
de geestelijke momenten en het zingen aan het begin en einde van elke dag. De 
gastspreker voor het geestelijk gedeelte was predikant Corrado Cozzi. Hij liet ons 
nadenken over al onze zegeningen en hoe snel we geneigd zijn die te verwaarlozen en 
te beschouwen als iets gewoons dat we verdienen.  

Het was tevens het begin van de oorlog in Oekraïne en er kwamen getuigenissen binnen 
van jongeren die de verschrikkingen van de oorlog meemaakten. We hebben voor hen 
gebeden. Ik voel me trots en gezegend deel uit te maken van deze internationale 
kerkfamilie. 

Adelin Costache 

ZOMERKAMPEN 

Van 1 tot 10 juli kwamen 116 jongeren en kinderen en 45 animatoren en begeleiders 
bijeen in de Hoge Venen voor de drie traditionele zomerkampen. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren was het weer prima. Ook de Covid die ons vorig jaar noodzaakte de 
kampen te onderbreken, bleef ons gespaard, tot grote opluchting van de animatie-
ploegen. 

Ziehier in enkele woorden de omschrijving van de verschillende pedagogische projecten: 
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Vonkjeskamp: Elk Vonkje kon globetrotter avonturen beleven door elke dag naar een 
ander land te reizen. Een dynamisch en creatief team begeleidde de Vonkjes en zorgde 
voor hun fysieke, mentale en geestelijke ontwikkeling. Zegenrijke tijden van lofzang en 
gebed, maar ook mooie momenten van plezier, spel en vriendschap. Onvergetelijke 
herinneringen.

Preverkenners kamp: De 36 Preverkenners mochten meedoen aan een expeditie die 
hen naar de meest vijandige uithoeken van de aarde bracht om één iets te vinden: de 
sleutel tot geluk. Op het programma stonden allerlei spelletjes, ateliers, een tweedaagse 
met een nacht onder de sterren en zelfs een bezoek aan de Grote Koning van Azië. 
Samen reisden we door vele landen, proefden vele typische gerechten, ontmoetten 
illustere avonturiers, maar uiteindelijk kwamen we terug in België om te ontdekken dat 
daar de sleutel tot het geluk lag. Zo leerden de Preverkenners dat het geluk zich daar 
bevindt waar zij zijn en dat het geluk bij uitstek, God, binnen handbereik ligt. 

Verkennerskamp: "Dit kamp speelde zich af in de mediawereld waar we een film-
festival organiseerden The Golden Dove Awards 2022. De verkenners konden elke dag 
een filmprijs verdienen die op de laatste avond uitgereikt werden. Ze hebben door middel 
van verschillende spelen, opdrachten en uitdagingen zoals de tweedaagse veel obstakels 
doorgaan en overwonnen. Na een Gala-avond met een rode loper vond de prijsuitreiking 
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plaats. De prijs voor beste vlog, komedie, actie, keuken, masterchef... De verkenners 
konden na en tussen al die activiteiten door ook tot rust komen en in contact komen met 
God. Yves Pierre zorgde ervoor dat de verkenners vragen mochten opschrijven over 
onderwerpen waar ze antwoorden op wilde. Dit kon gaan over het geloof, spiritueel of 
Bijbel versus wetenschap etc. Hij probeerde zoveel mogelijk om deze vragen te 
beantwoorden en er met hen over in gesprek te gaan. We hopen dat de verkenners niet 
alleen hun vriendschappen hebben versterkt of nieuwe vriendschappen zijn aangegaan, 
maar dat ze ook hun relatie met God hebben wat hebben versterkt." 

Op een middag kwamen een journalist van de RTBF en zijn cameraman onze kampen 
bezoeken om enkele jongeren en leiders te interviewen. Hun interventies en video's 
werden geïntegreerd in het programma "En quête de sens - Présence protestante: les 
jeunes, la foi, l'église" ("Op zoek naar zingeving - Protestantse aanwezigheid: jongeren, 
geloof, kerk."). Een heel mooi verslag waaruit blijkt hoezeer jongeren nog gehecht zijn 
aan de kerk en vooral aan de waarden van het Evangelie. 

Nogmaals dank aan jong en oud voor hun betrokkenheid en 
enthousiasme en voor het mogelijk maken van gezegende en 
verrijkende kampen. 

Valérie Ballieux, Rachelle Ruelle, Victor Liénard, Claudia Verreydt 

EUROPEES CONGRES VOOR COMPAGNONS IN FINLAND 

Kunt u zich inbeelden hoe meer dan 2.200 jongeren uit heel Europa samen God 
loven?  Dat was beslist het mooiste aspect van dit Europese Adventistisch Jeugdcongres 
in Lahti, Finland, van 2 tot 6 augustus 2022. Na twee heel moeilijke jaren als gevolg van 
Covid-19 was het duidelijk dat alle aanwezigen zin hadden om elkaar te ontmoeten en 
deel te nemen aan dit evenement. 

Bij aankomst op het vliegveld werden we meteen verwelkomd door een groep 
vrijwilligers die gedurende het hele congres hard hebben gewerkt om het ons naar de 
zin te maken.  

De twee hoofdsprekers waren David Asscherick en Daniel Bosqued, die, elk in hun eigen 
stijl, ons vertelden over het belang om ''in te pluggen'' op de Geest (het thema van het 
congres was 'Plug in').   
 N

ie
uw

s 
   

   
   

   
   

   
  v

a
n 

d
e

p
a

rt
e

m
e

nt
e

n 
 

DE INSCHRIJVINGEN VOOR 
DE KROKUSKAMPEN ZIJN 
GEOPEND OP WWW.AJ-JA.BE 



Pagina 11 

Het dagelijkse programma was keurig uitgebalanceerd, met tijden voor gezamenlijke 
aanbidding, uitwisseling, sportactiviteiten, workshops en vrije tijd. Elke middag was er 
een speciale activiteit, zoals sauna, sport, landententoonstelling of schattenjacht. ' s 
Avonds sloten we de dag gezamenlijk af met een dienst, gevolgd door een moment van 
ontspanning om oude vrienden of nieuwe mensen te ontmoeten. 

Het bijzonderste moment van het hele congres was op zaterdagmorgen, toen 12 
jongeren hun leven aan Christus gaven door de doop. Een moment vol emoties en een 
kans om "in te pluggen" met God. 

Tijdens het congres voedden twee bijzondere elementen de gesprekken: het eten en 
"memes". Zoals wel vaker bij een groot evenement, viel het eten niet bij iedereen in de 
smaak. Om maar te zwijgen van de eindeloze rijen om gezouten havermout als ontbijt 
te krijgen! Het andere hoogtepunt was een door de organisatoren opgezette app 
waarmee jongeren het programma konden becommentariëren, bekritiseren of ervan 
genieten met vervormde plaatjes, relevante slogans of gekke logo's. Een perfect platform 
voor het uitwisselen van creativiteit en "memes" op alles wat er tijdens het congres 
gebeurde. 

Wij hebben absoluut genoten van dit evenement en het was een grote zegen voor alle 
deelnemers. Nu moeten we alleen nog 4 jaar wachten om deel te 
kunnen nemen aan het volgende evenement, dat in Italië zal 
plaatsvinden. 

David Carballo 
 
 

CLÉ'22: DIENST [IN]BEGREPEN 

Zoals elk najaar sinds 2015 kwamen de AJ-leiders van de Federatie samen voor hun 
traditionele CLE-samenkomst (Conventie voor Leiders met Engagement). Meer dan 70 
deelnemers waren bijeen in een Kortrijks domein rond het thema dienstbaarheid. 
Predikant Dussan Cevallos, de geestelijke spreker van de dag, spoorde iedereen aan om 
woorden om te zetten in daden door elke gelegenheid aan te grijpen om anderen tot 
zegen te zijn.  

Een bijzonderheid van de dag was de deelname van ADRA België, die de lunch verzorgde 
met hun gloednieuwe foodtruck. Opmerkelijk was ook de actieve aanwezigheid van de 
departementen Gezondheid, Vrouwenpastoraat en Schriftelijke Bijbelcursussen (Woord 
van Hoop), het SPJ (Service Protestant de la Jeunesse - protestantse jeugddienst) en de 
Adventistische Vrijwilligersdienst, vertegenwoordigd door de jeugdverantwoordelijke van 
de Unie, Pascal Rodet. Ter illustratie van een dienstverlening werd op het terrein een 
Cleanwalk georganiseerd.  
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En zo is met vreugde en enthousiasme het nieuwe seizoen van AJ-
activiteiten van start gegaan. Dank aan allen die meegewerkt hebben 
aan deze bijeenkomst en aan de gemotiveerde leiders die hun missie 
het hele jaar door voortzetten. 

Philippe Leduc 

BIJEENKOMST VAN KAMPDIRECTEUREN - 19-21 SEPTEMBER 

Van 19 tot 21 september ontving de Campus van Collonges aan de voet van de Salève 
de kampdirecteuren en de nieuwe stagiair-predikanten van de Frans-Belgische Unie. 
Deze jaarlijkse bijeenkomst dient om de balans op te maken van de zomerkampen, 
uiteraard cijfermatig gezien, maar ook om te horen welke vreugde en moeilijkheden de 
pedagogische ploegen hebben 
beleefd. Sommige administratieve 
punten houden weliswaar typisch 
verband met de Franse wetgeving, 
maar toch is het nuttig te zoeken 
naar de pedagogische principes 
achter de regelgeving en na te 
denken over mogelijke verbete-
ringen in onze Belgische kampen. 
Het is ook een gelegenheid om 
contacten te leggen met Franse 
predikanten en leken die bij de 
kampen betrokken zijn. In de loop 
der jaren hebben deze uitwisselingen soms geleid tot mooie vriendschappen en onver-
wachte samenwerkingen. 

Opmerkelijk is de uitzonderlijke numerieke deelname van ons Jeugddepartement. Naast 
de doorgaans aanwezige Philippe Leduc en Valérie Ballieux kwamen Jérôme Raucy 
(stagiair-predikant), Rachelle Ruelle en Christophe De Clercq (beiden kampdirecteur) 
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onze Belgisch-Luxemburgse vertegenwoordiging versterken. En niet te vergeten Victor 
Liénard en Claudia Verreydt die hun kamp presenteerden via een Zoom-verbinding. 

Het was een verrijkend evenement qua besprekingen, maar ook gezellig en verbindend 
in termen van vriendschappelijke uitwisselingen. En als kers boven op de Salève, een 
raclette op stenen en lofzang.  Ja, je veux monter sur la montagne… (traditioneel AJ lied).

Valérie Ballieux 

Departement Gezondheid 
 
GEZONDHEIDSTENTOONSTELLINGEN EN -DAG IN BELGIE 

Het hele jaar door hebben wij het geluk gehad onze prachtige gezondheidsboodschap 
buiten en binnen de kerk te mogen uitdragen. Bijna twee jaar lang doorkruiste de Covid-
19 pandemie onze plannen om onze succesvolle gezondheidstentoonstellingen verder te 
zetten. Gelukkig was het begin dit jaar weer mogelijk om dergelijke evenementen te 
organiseren.  

Op basis van de vraag op de reclamefolder "Bent u gezond?" werden mensen uitgeno-
digd om deze gezondheidstentoonstellingen te bezoeken - een ideale manier om onze 
gezondheidsboodschap onder de aandacht te brengen en hen uit te nodigen voor 
vervolgevenementen.  

Het team bestond uit meer dan 40 leden uit verschillende kerken in Vlaanderen en 
daarbuiten. Op 27 februari konden we de Gezondheidstentoonstelling organiseren in 
Waregem en op 10 april in Veurne. De bezoekers gaan langs verschillende stands waar 
de 8 gezondheidswetten worden uitgelegd. Ze doen onder meer een fitheidstest, laten 
hun bloeddruk meten, komen achter hun biologische leeftijd, krijgen een nekmassage 
van 5 minuten en kunnen ten slotte met een arts praten over hun resultaten. Aan het 
eind van het traject kunnen ze heerlijke plantaardige hapjes proeven, waarvan ze de 
recepten kunnen meenemen.  

In mei hebben we een weekend/sabbat over gezondheid georganiseerd in Brussel-
Centrum, in juni in de Roemeense kerk van Brussel, in juli in de Roemeense kerk van 
Eigenbrakel, in september in Ieper en in de kerk van Hasselt. Wij zijn dankbaar voor 
deze geboden kansen en bidden dat wij in de toekomst meer mensen kunnen bereiken 
met de gezondheidsboodschap. 

Violeta Tudor en Daniela Weichhold 

Nieuws van ADRA 
 
THE SOCIAL FOOD TRUCK: EEN INNOVATIEF PROJECT 
 
ADRA Belgium presenteert: The Social Food Truck ! Een gloednieuw, innovatief en 
ambitieus project met als doel kwaliteitsvoeding toegankelijk maken voor iedereen.  

Dit project werd in het leven geroepen, in samenwerking met verschillende kerken in 
Brussel, om innovatieve oplossingen te bieden voor de uitdagingen van de voedselcrisis 
in België. Wij geloven dat toegang tot gezonde kwaliteitsvoeding essentieel is om de 
waardigheid, veiligheid en inclusie van de meest kwetsbare mensen te verzekeren. 
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The Social Food Truck 
heeft twee functies: 
overdag dient hij het 
grote publiek met com-
merciële activiteiten, 
waarvan de opbrengst 
wordt gebruikt voor so-
ciale acties; 's avonds 
zoekt hij de meest 
kwetsbaren op om hen 
te voorzien van kwali-
teitsvoeding volgens 
het concept van vege-
tarische street food.

Op 19 augustus, internationale Dag van de #Humanitaire Hulp, trokken we voor onze 
eerste test naar het station van Brussel-Zuid en verdeelden voedsel aan 60 mensen die 
in précaire leefomstandigheden leven. Onze vegetarische burgers en hotdogs, op basis 
van lokale en biologische producten, vielen 
in de smaak! Op 26 augustus stonden we 
er opnieuw en deze keer werden 110 
buiken gevuld! Wij deden dat telkens in het 
gezelschap van vzw Rolling Douche en vzw 
Bulle, onze sociale partners op het terrein. 

Op 3 september waren wij met het ADRA-
team aanwezig op CLE, de jaarlijkse bijeen-
komst van de jeugdleiders van België & 
Luxemburg. Ook de jongeren en verant-
woordelijken konden ons fijnproeversscho-
tel (mini-hotdog, mini-burger, chili sin car-
ne) appreciëren!  

The Social Food Truck is gelanceerd en dit mede dankzij 
de steun van verschillende kerken: hartelijk dank aan onze 
topvrijwilligers om dit project te helpen realiseren! 

Sevil Yigit 

Nieuws van hier en elders 
 
INVESTITUUR IN ANTWERPEN 

Op zaterdag 23 april hebben we een investituurdienst gehad in de kerk van Antwerpen. 
Zo'n investituurdienst is een speciale dienst voor de kinderen en jongeren, maar ook 
voor hun ouders, grootouders en heel de kerk eigenlijk. Samen met Johan Delameillieure 
hebben we deze dienst tot een mooi geheel kunnen brengen. Samen zingen, 
engagement afleggen en luisteren naar een hele mooie preek. 9 vonkjes en 6 verkenners 
hebben hun engagement afgelegd en hun badge gekregen. De vonkjes hebben zoveel 
mogelijk licht gegeven op het podium en de verkenners hebben laten zijn dat de liefde 
van Christus hen drijft. Ze hebben dat allemaal super goed gedaan en ze mogen trots 
zijn op zichzelf.

Claudia Verreydt 
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OFFICIALISATIE VAN DE GROEP VAN GERAARDSBERGEN 

Er werd gezegd dat er een groep bestond in de streek van Geraardsbergen... Die groep 
bestond al zo'n vier jaar. Maar officieel was er geen enkele lijst, geen register... Die 
mijlpaal werd deze zomer eindelijk bereikt. Met de hulp van de moederkerk - de 
Franstalige Afrikaanse kerk - heeft de groep van Geraardsbergen haar leden officieel 
geregistreerd, via overschrijving, zo niet via geloofsbelijdenis. Deze zeer gastvrije groep, 
die mensen op hun gemak weet te stellen, wil graag verder groeien. God begeleidt hen 
in hun eigen tempo. Er is geen gebrek aan ideeën of aan liefde. Mogen deze liefde en 
deze groep samengroeien! 

Fabio Luna 

DOOP IN GERAARDSBERGEN 

Deze onvergetelijke dag van 16 juli werd gekleurd door de aanwezigheid van mijn 
vrienden, mijn familie en verwanten die dit vreugdevolle moment met mij kwamen 
beleven. De groep van Geraardsbergen mocht meer dan 150 mensen verwelkomen! Er 
zijn geen woorden voor de steun, liefde en emotie die ik de hele dag voelde. 

Deze doop is voor mij een zeer symbolische manier om uiting te geven aan mijn ver-
langen de Heer te volgen, te groeien in geloof en vooral mijn levensreis verder te zetten 
aan zijn zijde. 

Deze beslissing in Geraardsbergen, op 16 juli en op 16-jarige leeftijd, is betekenisvol 
voor mij. Deze kerk jaar na jaar zien groeien, mijn eigen inzet en ontplooiing die ik er 
iedere sabbat ervaar, maakten mijn beslissing om verder te groeien met de hulp van de 
plaatselijke gemeenschap van Geraardsbergen vanzelfsprekend. 

Aan zij die twijfelen, erover 
nadenken of zich te jong voelen, 
zou ik de raad willen geven er 
eerst over te praten. En om niet 
te wachten tot een bepaalde 
leeftijd om zich in te zetten 
binnen de kerk. Want iedereen 
kan iets bijdragen, ongeacht 
leeftijd en talenten. Je hoeft 
alleen maar de sprong te wagen 
en God zorgt voor de rest! 

Dank aan alle aanwezigen die 
hebben bijgedragen aan het 
goede verloop van de plechtig-
heid. Maar bovenal dank ik de 
Heer dat ik dit allemaal mocht meemaken! De weg is nog lang en soms rotsachtig, maar 
met de hulp van Christus en deze nieuwe geestelijke familie kom ik er wel! Dit is mijn 
gebed voor iedereen! 

Abigaelle Nsengimana 

OPDRAGING VAN SHEKINAH IN GERAARDSBERGEN 

Het opdragen van Shekinah maakte van sabbat 2 juli een bijzondere dag voor de groep 
van Geraardsbergen. Omringd door haar broer Maxime en haar lieve ouders Denis 
Bazimana en Providence Uwamahoro werd dit prinsesje op 8 oktober 2018 geboren. Ze 
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moest bijna 4 jaar wachten voordat ze officieel aan God werd opgedragen. Wat een 
geduld! Maar het was de moeite meer dan waard, want het werd een gedenkwaardige 
ervaring. Een feestelijke dag, waarop we veel bezoekers mochten verwelkomen. We 
hadden ook het voorrecht om voor het eerst het koor "Son Amour" ("Zijn Liefde") te 
mogen ontvangen, dat ons door zijn lofzang naar de hemelpoort leidde. 

Onze broeder Fabio Luna herinnerde ons 
aan onze rol als leden van de kerk, een 
uitgebreide familie waarin eenieder de 
verantwoordelijkheid heeft de jongeren te 
omringen, te helpen en te begeleiden. En 
in alle nederigheid dienen de ouderen 
ruimte te bieden aan de jongeren, zodat 
zij kunnen groeien en hun talenten ont-
plooien. 

Na afloop van de plechtigheid boden 
Shekinah en haar familie ons een versna-
pering aan; niemand ging hongerig naar 
huis! Het was een echt warme en 
gezellige ervaring. Eer aan God. 

Espérance Mukandoli 

 
VERVUL MIJ, HEER 

Ik hou van zingen, van muziek. Ik hou ook van poëzie. Deze zomer liet God me 
kennismaken met nieuwe muziek dankzij een broeder in Christus die me vertelde over 
een lied dat hem raakte. Het is een bijzondere muziekstijl die begint als een traditioneel 
meerstemmig lied. Plots plaatst iemand zijn stem op de zachte muzikale achtergrond. 
Het lied en de stem gaan perfect samen in deze lofzang. Toen ik deze muziek voor het 
eerst hoorde, werd ik bewogen door de melodie. Ik luisterde meteen opnieuw en lette 

op de tekst. Deze keer werd mijn hart geraakt en 
voelde ik een intense emotie opkomen. De muziek deed 
me zo goed, dat ik er tranen van in mijn ogen kreeg. Ik 
hoor dit voor het eerst hier in België, maar het bracht 
goede herinneringen terug aan Madagaskar, waar zang 
en poëzie vaak gecombineerd wordt met muziek. Ik 
vind het zo geweldig om God zo te loven, wanneer de 
tekst gekleurd wordt door ritme, intonatie en dynamiek. 
Om volledig van het lied te kunnen genieten, moest ik 
het een derde keer beluisteren, met aandacht voor 
zowel de muziek als de woorden: subliem! 

Ik kende de artiesten niet, maar ik was vooral gefascineerd door de persoon die de 
poëtische tekst voordroeg. Ik vroeg de broeder die mij het lied had leren kennen om wie 
het ging. Hij antwoordde: "Het is onze broer Fabio!". Ik was heel verbaasd dat het mijn 
eigen predikant was. 

Ik nodig u uit om dit lied tot eer van God te beluisteren door de bijgevoegde QR-code 
te scannen. Ik wil me graag aansluiten bij de titel: "Inonde-moi, Seigneur" ("Vervul me, 
Heer"). Ja, Heer, vervul ons met uw liefde en uw Geest. Dit is mijn gebed voor ons allen. 

Marcelline Ruhle-Razafimanantena 
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ONTSPANNINGSWEEKEND VAN DE HENEGOUWSE KERKEN IN 
AMOUGIES

In 2019 kwamen de leden van Moeskroen, Thulin en La Louvière bijeen voor een 
weekend van ontspanning en herbronning. In 2022 werd dit initiatief uitgebreid tot heel 
Henegouwen, met inbegrip van de kerken van Geraardsbergen en Charleroi. De prach-
tige omgeving van het Protestants Centrum van Amougies verwelkomde van 26 tot 
28 augustus een groep van zeventig personen. 

Deze ontmoetingen tussen gemeenteleden beantwoorden overduidelijk aan een diepe 
behoefte om samen te komen. Van gezellig wederzien tot nieuwe ontmoetingen. 
Momenten van ontspanning en vreugde, van schaterlachen 's avonds of van discussie 
en uitwisseling tijdens een lekkere maaltijd. Ook meer fysieke activiteiten. De reacties 
zijn veelzeggend: "opgetogen", "zeer tevreden", "geweldig en zelfs uitzonderlijk week-
end". Zeer rijke momenten, zij het niet noodzakelijk om dezelfde redenen.  

Spiritualiteit komt tot uiting: enthousiaste bespeelde gitaren, een cello, accordeon of 
drums geven kracht aan de lofliederen. Ze maken alle vreugde en dankbaarheid voor 
het samenzijn voelbaar. Enkele korte verkennende workshops benaderen voortaan 
enkele "afgezaagde" thema's vanuit een heel andere hoek. Groepen van alle leeftijden 
worden gemaakt en weer opgebroken naargelang de geboden keuzes.  

De geestelijke boodschap gedurende het hele weekend heeft de aanwezigen duidelijk 
geraakt. Jong en oud kwamen tot rust, waren opnieuw gefocust en verrijkt. Wij kregen 
geen beeld van een God die zijn volk voorschrijft wat het moet doen, maar van een God 
van beloften. Pedro Torres toonde ons iemand die, omdat hij uit de grond van zijn hart 
van ons houdt, zich engageert voor ons. Iemand die door zijn aandacht, zijn 
aanwezigheid, zijn voortdurende zorg, ook voor onze nakomelingen, onze ziel vult en 
ons rust en vrede brengt. Aan ons de keuze om deze uitgestoken hand aan te grijpen. 

Caroline Vercruysse 

HET HART KLOPT IN DE KERK VAN WOLUWE 

Sabbatschool wordt door sommigen beschouwd als een hart dat een vitale rol speelt in 
het menselijk lichaam. Anderen ervaren het missen van de sabbatschool als een groot 
verlies. Dat is wellicht omdat het om de kerkelijke basisstructuur voor godsdienst-
onderwijs gaat. 
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Tijdens de sanitaire crisis functioneerde de sabbatschool via Zoom. Hoe fijn was het om 
deze hoopvolle, liefdevolle en standvastige gezichten hun visie op Gods Woord te zien 
delen! Gods zegen aan allen die hebben deelgenomen en bijgedragen aan deze 
fantastische bijeenkomsten. 

Momenteel vindt de sabbatschool plaats met een groep leden in de kerk, maar tegelijk 
ook via Zoom, waardoor afwezigen of zieken kunnen deelnemen. Er worden waardevolle 
en opbouwende discussies gevoerd. Na de sabbatschool kan de prediking worden 
gevolgd op Zoom of kan een opgenomen prediking worden bekeken.  

Wij zijn er zeker van dat God zijn werk zal blijven leiden. Uw 
gebeden zijn erg belangrijk. 

Nelson Sabayesu  

KERK VAN THULIN: VRIENDSCHAPSMAALTIJD 2022 

De vriendschapsmaaltijd is al vele jaren een 
traditie in de kerk van Thulin. De 
gemeenteleden hebben de gewoonte om in 
oktober hun vrienden en kennissen uit te 
nodigen voor een gezellige maaltijd.  

Na de onderbreking door de COVID-jaren 
werd zondag 2 oktober 2022 gekozen als 
datum voor deze langverwachte activiteit. 
Alle welwillende medewerking werd 
gevraagd voor de bereiding van de 

gerechten, de bediening, de voorbereiding van 
de zaal (schikking en decoratie) en de animatie. 
Ook dit jaar was de AJ-groep actief betrokken 
bij de bediening en de bereiding van de toetjes, 
samen met een tiental vrijwilligers van alle 
leeftijden.

De gelegenheid werd aangegrepen om foto's en 
video's van onze activiteiten van de voorbije 
jaren te tonen, tijdschriften over de wereldkerk 
aan te bieden en samen te spelen... Iedereen 
kon vertrekken met een geschenkje als souvenir 
van een bijzonder leuke dag. We waren met 
ongeveer 70 personen in de parochiezaal van 
Hautrage-Etat. De afspraak is al gemaakt voor 
2023! 

 Philippe Leduc 

INVESTITUUR IN KORTRIJK – 7 OKTOBER 

Sabbat 8 oktober was een belangrijke dag voor het Kortrijkse jeugdgroep. Samen met 
de plaatselijke leider, Gerrit (Tarpan), organiseerden de meester-gidsen Valérie Ballieux 
(Meesje) en Philippe Leduc (Lagomys) een investituurdienst. In bijzijn van de verzamelde 
gemeente spraken 5 jongeren hun engagement uit als Pagadder (Mateo), Vonkjes (Eliot 
en Jader) en Verkenners (Elise en Eden). Bovendien werden 3 specialisaties toegekend 
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aan Verkenners: Jérôme (boogschieten en hernieuwbare energie) en Naomi (katten). De 
AJ's brachten verschillende muziekstukken ten gehore.  

De zeer geïllustreerde en praktische preek van Valerie was gewijd aan de 
wonderbaarlijke visvangst en de toepassing daarvan in de AJ, met name door het gebruik 
van knopen. De gemeente sloot de ochtend symbolisch af rond een visnet en een gebed 
om God te danken voor de aanwezigheid van de jongeren en hun leiders. Het was ook 
een goede gelegenheid om terug te blikken op de zomerkampen en om de federale 
projecten voor 2023 voor te stellen.  

Dank aan de ouders en animatoren om de Kortrijkse jeugdgroep dit jaar haar activiteiten 
verder te laten zetten ten voordele van een tiental kinderen. 

Philippe Leduc 

In 't oog 
E-gebedsweek Jeugd   13-20 november 
 

Permanente vorming   27 november 
 

Gezondheidsweekend 2-4 december 
Winterverblijf voor Compagnons   3-5 januari 
 

Sabbat van de Unie   14 januari 
Nieuwjaarsreceptie   22 januari 

AJ vorming voor jeugdleiders   3-5 februari, Domaine de Mozet 
Krokuskampen voor Vonkjes en Verkenners   19-22 februari, Lichtaart (Kasterlee) 
Global Youth Day en jeugdgebedsweek   18-25 maart 

Let op: de zomerkampen vinden op andere data plaats dan begin juli. Dit is uiteraard 
het gevolg van de wijziging van het vakantieregime in de Federatie Wallonië-Brussel.  De 
kampen in België zijn gepland van 9 tot 18 juli en een internationale camporee in 
Duitsland van 26 juli tot 6 augustus. 
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