
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nostalgie: een oude schrijfmachine 

 

Geef toe, ze had wel iets, die oude 

schrijfmachine. Tik tik tik, rikketiktik … letter na letter, woord na woord 

kwam het verhaal op papier te staan. En 

dan, wanneer er weer een volle zin was 

afgemaakt: ‘ting’, dat xeuke bexxetje.  

Oei, er is een xetter die het xaat afweten. 

Geen nood, ik gebruik de letter x wex. 

Met wat inspanning en een beetje 

goede wix moet het zeker nog xukken. 

Waar was ik gebxeven? O ja, ax die 

xettertoetsen waarmee je een goed 

xeesbare tekst kon schrijven. Een xeuk 

vezhaal, een intezessant bezicht, een diepzinnige ovezdenking… 

Ai, nog een xettez die ons in de steek xaat. De z zal het moeten ovezne-

men.  

Wondezxijk toch. Axxemaax vezschixxende xettezs, en juist 

daazdooz kzijg je een mooi geheex, dat de moeite waazd is. 

Axxeen moeten axxe toetsen wex meewezken, amdezs wozdt het 

toch wex moeixijk.  

’t Is miet waaz hé, mog een toets die miet meez meedoet. 

Gexukkig xijkt de m ez een beetje op. Ez mag echtez miet veex 

meez vezkeezd gaam... 

Ik mag ez miet aam demkem dad (sozzy, ook de ‘d’ is 

weggevaxxem) de e ez de bzui aam gyyft! Hopxa, daaz hyb jy hyd 

ax… Kam iymazd mij vyztyxxym hoy hyd nu vyzdyz moyd? 
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***   ***   *** 

We beginnen een nieuw seizoen… 

Als iedereen, op zijn of haar manier, met zijn 

of haar talenten en beperkingen een steen-

tje bijdraagt, dan kunnen we er samen iets 

moois van maken. Jong en minder jong, 

man of vrouw… samen is het zo veel beter!  
Ronny 

 
 

Een diepe sloot 

 

Dit korte Joods verhaaltje kan hier bij aansluiten. Het gaat specifiek 

over de Torah, Gods Wet, maar kan zeker uitgebreid worden… 

 

‘Een koning had in zijn tuinen zo’n onmetelijk diepe sloot, dat 

niemand tot de bodem kon zien Op een mooie dag nam hij een 

groot aantal dagloners in dienst: ze moesten aarde aandragen en 

de sloot dempen. 

Een paar dagloners gingen eerst eens de sloot wat beter bekijken. 

toen ze zagen hoe peilloos diep hij was, zeiden ze in hun domheid: 

‘Hoe zouden we zo’n diepe sloot kunnen dempen?’ En zij trokken 

zich terug. 

De verstandigen dachten echter: ‘Wat gaat het ons aan hoe diep 

die sloot is? We worden per dag betaald en mogen ons gelukkig 

prijzen werk te hebben; laten we dus onze plicht 

doen en de sloot dempen voor zover we daartoe 

instaat zijn.’ 

Laat daarom de mens nooit zeggen: ‘Hoe onmetelijk 

diep is Gods Wet! Dieper dan de zee! Al die 

voorschriften! Hoe zouden we die allemaal na 

kunnen komen?’ 

God zegt tot de mens: ‘Je wordt per dag 

betaald! Doe zoveel werk als je aankunt – 

en denk er verder niet over na…’



Een getuige zijn 

ingestuurd door Jacqueline Hamel 

 

De profeet Daniël gaf ons het goede voorbeeld door zijn licht te laten 

schijnen in een duistere omgeving. Toen enkele jaloerse ministers de 

koning overhaalden om een meedogenloze wet te laten uitvaardigen, 

nl dat 30 dagenlang geen god of mens behalve de koning mocht 

aanbeden worden, begreep de verstandige Daniël dat er een valstrik 

werd gespannen. 

De vreselijke straf zou uitgevoerd 

worden. Indien hij, zoals het zijn 

gewoonte was, drie maal daags zijn 

God voor het open raam zou 

aanbidden, zou hij in de leeuwen-

kuil worden geworpen. Toch 

aarzelde Daniël niet, en ging door 

wat hij gewoon was te doen. 

Toen de koning begreep dat de 

jaloerse mannen het op Daniël hadden gemunt, was het te 

laat om dat afschuwelijke bevel ongedaan te maken. Bezorgd bleef 

koning Darius de hele nacht waken. Toen de zon weer opkwam, liep 

de koning naar de gevaarlijke kuil en riep: “Daniël, dienaar van de 

levende God, heeft Hij je kunnen redden van de hongerige leeuwen? 

Het antwoord liet niet op zich wachten: “Mijn God heeft de muilen van 

de leeuwen toegesloten!” 

Als overwinnaar werd Daniël uit de leeuwenkuil getrokken. Zijn belagers 

echter werden er in zijn plaats ingegooid. Onmiddellijk vielen de 

leeuwen aan… Om stil van te worden. 

“Sta, voor hetgeen gij plicht weet, pal; wees als een Daniël…” 

(Liedbundel Johannes de Heer 503). Je kunt ook denken aan het alom 

bekende kinderlied “Jezus zegt dat hij hier van ons 

verwacht dat we zijn als kaarsjes brandend in de 

nacht. En hij wenst dat ieder tot zijn ere schijnt, gij in uw 

klein hoekje en ik in ’t mijn.” 

De bron van alle licht laat ons zeker niet alleen, zeker 

niet wanneer het donker is in ons hart. Hij laat ons niet 

verdorren als een bloem zonder zon!  



 

In dialoog met moslims 
 

10 oktober: ‘In dialoog met moslims’  

Themadag in de kerk van Antwerpen 

 

 

De laatste tijd is er veel te doen rond de Islam. Het Islam extremisme 

roept scherpe reacties op. Het gevaar is echter reëel om te komen 

tot een sfeer van algemeen onbegrip en onverdraagzaamheid. 

Pierre Kempf, die lange tijd in Noord-Afrika heeft gewoond, komt 

duiding geven over hoe we op een positieve manier kunnen 

omgaan met moslims in onze omgeving. 

 
***   ***   *** 

 

 

 

 

 

Tuinwijsheid: 
“Er schuilt meer vreugde  
in het maken van een tuin 
dan in dromen over  
een paradijs”. 

(Anne Scott-James) 

 
 
 

 
 
 
 
 



25 jaar ADRA Sponsorloop Antwerpen - Dit jaar zal 

het de 25ste keer zijn dat de ADRA sponsorloop in het 

Nachtegalenpark in Antwerpen zal plaatsvinden. Het is 

een gezamenlijk initiatief van ADRA en de Advent Jeugd 

van Antwerpen en heel wat andere AJ jongeren. 

Het ADRA project waarvoor dit jaar gelopen zal worden 

is een degelijk sanitair voor de Delhove school in Burundi. In deze school, 

waar zo’n 560 leerlingen (± 130 internen) les volgen, zal er eerst een 

sanitaire voorziening worden gebouwd wat de overdracht van bacteriën 

zal vermijden. Aan deze sanitaire installatie zal een bio-vergister 

gekoppeld worden die voor de extra broodnodige energie zal zorgen. 

Tegelijkertijd zal het hele project ook opvoedkundig (rond hygiëne en 

schoon drinkwater) bijzonder belangrijk zijn naar de studenten en de 

omliggende dorpen toe. 

Het is de bedoeling om van deze sponsorloop een zeer speciale 

feesteditie te maken waarbij alle Advent-gemeenten van België & 

Luxemburg betrokken worden. Daarom richten wij ons ook speciaal tot u. 

Wij willen graag een warme oproep doen aan elke gemeente om op 

zondag, 27 september tussen 11u30 en 17u00 een afvaardiging te zenden 

die een aantal gesponsorde kilometers zullen komen lopen (of indien 

lopen te moeilijk is, te stappen) en dit voor het goede doel. Deze 

kilometers kunnen op 2 manieren gesponsord worden: 

• Door het invullen van een sponsorlijst per gelopen kilometer 

• Door de verkoop van sponsorkaarten (3€ per 100m) 

Met de sponsorlijst kan onmiddellijk gestart worden door hem te kopiëren 

en mee te geven met de kandidaat deelnemer. Zo kan al gestart worden 

met het verzamelen van sponsors. Om te werken met de sponsorkaarten 

kan u het aantal gewenste sponsorkaarten bestellen bij Elie Melis via het 

email adres: ADRA.Sponsorloop@gmail.com. 

Zij die willen komen lopen dienen zich vooraf in te schrijven en op te geven 

hoeveel kilometers ze wensen te lopen. Inschrijven kan via de website: 

www.SPONSORLOOP2015.tk. 

Tijdens de sponsorloop is er ook een standje met blikwerpen, een 

springkasteel, en zijn er wat lekkernijen te verkrijgen zoals hotdogs en 

pannenkoeken met een kop koffie, Bambu of thee. Er worden ook 

wenskaarten en bloemstukjes verkocht. Voor deze speciale 25ste editie is 

er ook een FREE PODIUM in het park waarbij muzikanten en zangers het 

beste van zichzelf kunnen geven om het geheel wat op te luisteren. 

Vrijwilligers voor dit FREE PODIUM kunnen zich ook via onze website 

www.SPONSORLOOP2015.tk opgeven. 

In de hoop van ook jullie gemeente een bijdrage op sportief en/of 

muzikaal te mogen ontvangen voor deze speciale editie, groeten wij jullie, 

 

Elie Melis - Voor het ADRA Sponsorloop Team.

mailto:ADRA.Sponsorloop@gmail.com
http://www.sponsorloop2015.tk/
http://www.sponsorloop2015.tk/


  Goed gezegd…  
 

 

 

 “Er zijn mensen die bidden om 

eeuwig leven en op een regen-

achtige zondag niet weten wat 

zij met zichzelf aanmoeten” (G.K. 

Chesterton) 

 Sommige zelfstandige 

voornaamwoorden zijn op zichzelf 

genoeg. Woorden als tafel, stoel, 

mes hebben niets anders nodig 

om te zijn wat ze zijn. Maar 

andere woorden veronderstellen 

een relatie, zoals echtgenote, 

ouder, leider. Je kunt niet zo maar een echtgenote zijn; je bent 

iemands echtgenote. Zou het kunnen dat ook GOD zo’n 

relationeel zelfstandig naamwoord is? Dat hij maar echt God is 

wanneer Hij iemands God is. Dat er mensen nodig zijn die ja 

tegen hem zeggen om werkelijk God te zijn in deze wereld… 

(Mordechai Kaplan) 

 Christendom en Jodendom zijn geen concurrenten. Apathie en 

egoïsme en een neo-heidendom dat de mens ziet als een dier 

en elke aandrift van hem als gewettigd - die dingen vormen de 

concurrentie. (H. S. Kushner) 

 Denk niet aan de dingen die je niet hebt gekregen na het bidden. 

Denk aan de ontelbare zegeningen die je kreeg zonder dat je er 

om hoefde te vragen. 

 Vergis je niet tussen mijn 

persoonlijkheid en mijn 

houding… Mijn persoonlijkheid is 

wie ik ben. En mijn houding 

hangt af van wie jij bent. 

 Nemen vult de handen, geven 

vult het hart. 

 Wie altijd op zijn tenen loopt, 

staat niet stevig in zijn schoenen.



 Meditatiefje 

uit: Woorden met God (J. V.D. Schoor) 

God, van alle machten 

die ik heb leren kennen 

in mijn bestaan 

zijt Gij de enige 

die mij niet beangstigt. 

 

Van U moet ik niets. 

Voor U behoef ik mij 

niet te handhaven. 

Van U mag ik zwak zijn. 

Van U mag ik minder worden 

en niet voortdurend méér. 

 

Ik behoef niet bang te zijn 

dat ik niet voldoe, 

dat ik niet meekan, 

dat ik niet verstaan word door U     

 

Van U mag ik tekort schieten. 

Van U mag ik mezelf zijnde 

mezelf worden.       

 

Voor U ben ik geen raadsel, 

geen probleem, 

maar een ontluikend geheim. 

 

Gij kent mij zoals ik gekend wil zijn. 

God, voor mij uit 

staat Gij achter mij. 

Gij die mij uitleidt  

uit het slavenland van engheid 

en van angst. 



  Vrouwen in de kerk 

De weken en maanden voorafgaand aan de sessie van de Generale Con-

ferentie (begin juli) was de plaats van de vrouw in de kerk een van de be-

langrijkste gespreksthema’s. Uiteindelijk is er op die sessie besloten dat vrou-

wen geen ingezegend predikant kunnen worden… Helaas! 

Die beslissing houdt geen rekening met het feit dat wij hier in het Westen in 

een heel andere tijd en cultuur leven dan 2000 jaar geleden (ook een andere 

cultuur dan in vele andere gebieden in de wereld zoals Afrika of Zuid-Amerika).  

Bovendien worden vaak bijbelse argumenten aangehaald die eigenlijk 

geen steek houden. 

 Zo wordt benadrukt dat God eerst de man heeft geschapen, en 

dan pas de vrouw, waardoor deze laatste ondergeschikt zou zijn. De mens 

is na de dieren geschapen… Zijn de dieren daarom superieur aan ons, 

mensen? 

 In Genesis 1 is het woord ‘adam’ trouwens niet de eigennaam van de 

man. ‘ADAM’ betekent ‘mens’, letterlijk ‘aardling’ - mannelijk en vrouwelijk, 

evenwaardig geschapen naar Gods beeld (Gen 1:27). Pas in hoofdstuk 2 

(bij die episode met de ‘rib’) wanneer er sprake is van de vrouw, wordt 

ADAM de eigennaam van de man. Het verhaal legt dus helemaal niet de 

nadruk op chronologische volgorde, waaruit een rangorde van 

belangrijkheid zou kunnen afgeleid worden. 
 

Er wordt ook voorbijgegaan aan de belangrijke plaats die vrouwen innemen 

in de bijbelse geschiedenis. Zo was Deborah effectief leidster van het volk 

(Richt 4 en 5). In Jezus’ geslachtsregister worden expliciet vrouwen opgeno-

men (Mat 1), wat volgens de puristen van die tijd ook absoluut ‘not done’ 

was! Zonder vrouwen als Maria van Magdala zou er misschien niet eens een 

christelijke kerk geweest zijn. De mannen zaten immers bang opgesloten in 

de opperkamer… 

En wanneer Paulus wordt geciteerd waar hij schrijft dat vrouwen moeten 

zwijgen in de gemeente (1 Kor 14), dan wordt helemaal geen rekening 

gehouden met de specifieke context van die tijd. Schrijft hij trouwens ook 

niet dat er in Christus geen onderscheid mag gemaakt worden tussen 

Jood en Griek, man en vrouw? (Gal 3:27,28) 
 

Het klopt dat er geen vrouwelijke priesters waren in Israël (een paar duizend 

jaar geleden). Spreekt Petrus echter niet over het universele priesterschap 

van alle gelovigen (1 Petrus 2)?  
 

Het grappige (hoewel… grappig?) is dat de nee-stemmers op de GC veel-

al behoren tot dezelfde groep adventisten die te pas en te onpas de Katho-

lieke kerk veroordelen. En laat nu onze manier van ‘inzegenen’ hoofdzake-

lijk gecalqueerd zijn op het katholieke mannelijke klerikale systeem… 

Wordt ongetwijfeld vervolgd. Ondertussen dames: blij dat jullie er zijn! (Johan D.) 



      Hip hip hoera 
 

01/09/19..: Marthe Musabyirema (Nzamwita) 
11/09/19..: Mzia Tvalabeishvili (Sanishvili) 
30/09/19..: Daniël Villazon 
 

05/10/1999: Noëmie Vranckaerts 
08/10/1998:  Mariska Vranckaerts 
13/10/1931:  Jeannine van der Roest 
27/10/2001: Laura Vranckaerts 

           Programma  
Preken 

5 september:  Chris Bultinck 3 oktober: Carlos Van Bignoot 

12 september: Carlos Van Bignoot 

19 september: Gilbert Snauwaert 

26 september: Charles Melis 
 

 5 september: zendingsvergadering na de dienst 

 6 september: federatiebestuur 

 12 september: ontmoetingsdag jeugdanimatoren 

en kampleiders ten huize Vanden Driessche te Dilbeek. 

 19 september:  Dag vrouwenpastoraat (kerk van Woluwé) 

 10 oktober: In dialoog met moslims (kerk van Antwerpen) 

 

Predikant: Christian Bultinck 

0491/56 75 19 - christian.bultinck@skynet.be 

Ouderling: Ronny Van Dessel 

(015)20 01 49 - 0499/71 98 78 - ronny.van.dessel1@telenet.be 

Secretaris: Immanuel Huon 

0499/23 32 41 - immanuel.huon@be.easynet.net 
 

Europees rekeningnummer met IBAN Code: BE80 7330 5733 1777 

Offerande (maanden juli - augustus) 
04 juli: Geen Dienst 

11 juli: SSchool: € 28,20 - Eredienst: € 38,10 

18 juli: SSchool: € 23,15 - Eredienst: € 58,85 

25 juli: Geen Dienst 
 

01 augustus: Sabbatschool: € 40,00 – Eredienst: € 51,40 

08 augustus: Sabbatschool: € 17,40 – Eredienst: € 32,99 

15 augustus: Sabbatschool: € 45,00 – Eredienst: € 45,70 

22 augustus: Sabbatschool: € 37,40 – Eredienst: € 43,15 

29 augustus: Sabbatschool: € 39,23 – Eredienst: € 47,90 


