
nieuwsbriefnieuwsbrief
IV

driemaandelijks
juni ‘08

jrg. 24 nr. 2

NB: Kunt u ons een paar dingen vertel-
len over uw bediening als evangelist?

TA: Ik doe dit werk nu al 18 jaar, en 
ondertussen is het mijn reden van 
bestaan geworden. Het is mijn over-
tuiging dat deze bediening de ver-
antwoordelijkheid is van de kerk en 
van iedere christen. Marcus 8:35 zegt: 
‘Want ieder die zijn leven wil behou-
den zal het verliezen, maar wie zijn 
leven verliest omwille van Mij en het 
evangelie, zal het behouden.’

Een groot aantal christenen zijn be-
reid hun leven toe te wijden aan 
Christus, dat merk je dagelijks. Het 
tweede, hun leven inzetten voor het 
evangelie, ligt wat moeilijker. Voor 
mij ligt hierin ook mijn geestelijke 
kracht, als ik dat zo mag zeggen. Ik 
vergelijk mezelf (en anderen) wel 
eens met een tuinslang. Wanneer je 
die maar één keer per jaar aansluit, 

en je neemt het eerste water om je 
dorst te lessen, dan smaakt dat vies. 
Maar wanneer de waterslang dage-
lijks gebruikt wordt is ze heel geschikt 
voor drinkbaar water. We moeten 
ons oefenen in het brengen van de 
boodschap, en daardoor zullen we 
bekwamer worden en in staat zijn 
mensen te bereiken. En ik besef wel 
dat er veel mensen zijn die van de 
boodschap van het kruis niet moeten 
weten, maar dat hindert me niet of 
ontslaat me niet van de verantwoor-
delijkheid om het toch te proberen. Ik 
ervaar dat velen nog bereid zijn om 
hun leven aan Jezus te geven.

NB: Ben je betrokken in een plaatse-
lijke kerk?

TA: Jazeker, met de hele familie zijn 
we lid van Leigh Road Baptist Church. 
Ik mag er ook prediking geven en 
werd door hen aangesteld als evan-
gelist. De kerk is mijn geestelijke fami-
lie met een eeuwig karakter, en een 
bijzonder instrument in handen van 
God om tot zijn doel te komen.

NB: Bent u een nieuw boek aan het 
voorbereiden?

TA: Ik heb een lessenreeks over evan-
gelisatie ontwikkeld voor christenen, 
onder de werktitel ‘Release’. Die om-
vat dertig uren lesmateriaal dat we 
aan het bewerken zijn tot een boek. 

Mijn taak is niet alleen het brengen 
van het evangelie, ik beschouw het 
ook als een opdracht om anderen te 
leren hoe zij dat op hun beurt kunnen 
doen. Dat boek moet daartoe een 
bijdrage leveren. Mijn bezoek aan 
België heeft ook een dubbel doel. Ik 
wil het evangelie brengen aan niet-
gelovigen, maar ook tijd vrijmaken 
om gemeenteleiders te onderwijzen 
en te motiveren om te evangeliseren.

NB: Is ‘Getemde Tijger’ al verschenen 
in China?

TA: Het boekje is vertaald in 29 talen, 
en momenteel wordt gewerkt aan de 
Chinese vertaling.

NB: Waar heeft uw prediking het 
meeste effect?

TA: Het is opvallend dat de bood-
schap het best onthaald wordt wan-
neer ik mag prediken in de gevan-
genissen, iets waar ik me bijzonder 
op toeleg. Een zeer belangrijke stap 
in het mentale proces naar bekering 
is reeds voorbereid in de harten van 
vele gevangenen, namelijk het besef 
van zonde. Mensen die in de gevan-
genis zitten wegens een of andere 
misdaad hoef je niet lang te overtui-
gen dat ze schuldig staan voor God, 
wat een eerste stap is op weg naar 
bekering en redding.

Aangesloten bij de eav
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In deze Nieuwsbrief vind je niet alleen een korte bespreking van ‘Getemde 
Tijger’. Dankzij de redactie van Wegwijzer én met dank aan de moderne 
communicatiemiddelen waren we in staat een interview af te nemen van 
Mr Tony Anthony himself! Daarvoor hoefden we niet eens naar Londen - 
een moeite die we ons graag hadden getroost voor onze lezers…
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Website: www.e-c-v.be
De Nieuwsbrief verschijnt rond de 3e - 6e - 9e en 12e maand  
van het jaar. Wil je iets insturen ? Prachtig ! 
Stuur jouw bijdrage - liefst met foto naar : 

Nieuwsbrief E.C.V., Koen Schelstraete - Berchemlei 226
2140 Borgerhout • e-mail: koen.schelstraete@telenet.be

De nieuwsbrief komt o.a. tot stand door sponsoring d.m.v.  
publiciteit. Wie eveneens wenst te sponsoren, neemt contact op met  
Jehtron: info@jehtron.be - 056-31 46 95.
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OudERENWERkING
dEEl 3: BERchEm

Dat 50-plussers in Limburg niet 
stil zitten kon u in dit blad al 
lezen . Deze keer springen we 
binnen in ECV Berchem . Deze 
Antwerpse gemeente heeft een 30-tal be-
jaarden . Dat is een grote groep . En daarom heeft 
een team van nog erg vitale ouderen een heel pro-
gramma voor hen uitgewerkt . Yvonne Mees is er één 
van . En zij vertelt…

Hallo, ik ben Yvonne en ik voel mij een bevoorrecht 
kind van God want ik mag werken samen met oude-
ren. Hoewel ik zelf al tot deze groep van 55+ behoor, 
heeft het mij altijd aangetrokken om oudere mensen 
te mogen dienen in het gemeentegebeuren. 

Wij hebben een kring van zeer trouwe broeders en 
zusters waar enorm veel liefde is onder elkaar en er 
bevinden zich ook trouwe bidders onder ons. Maan-
delijks brengen we 1 dag samen door. Naast de bij-
belstudie hebben we ook nog een tijd van ontspan-

ning. Deze tijd wordt gevuld met 
ondermeer quizzen, het vormen van 

gespreksgroepen, het houden van een getui-
genissennamiddag waarop we genieten van elkaars 
openheid en  we zingen en bidden dan ook samen. 
Eens per jaar maken we een geweldige uitstap en 
spelen we minigolf of gaan we wandelen. Dit jaar 
hadden we in mei een boottocht op de Leie.

Dan zijn er nog onze gemeenschappelijke maaltijden 
waar 100% genoten wordt van het gezelschap en de 
gesprekken onderling, maar ook van het lekkere eten 
dat in liefde bereid wordt door een aantal mensen uit 
onze kring. De Heer zal hen hiervoor belonen, even-
als al Zijn trouwe dienaren die ons steeds voorzien van 
geestelijk voedsel.

Wij hebben ook een vaste 
gewoonte om in kleine 
groepjes de zieken te be-
zoeken en hen die in rust-
huizen verblijven en extra 
met hen te bidden tot be-
moediging. Ook de jarigen 
worden niet vergeten. Een 
kaartje of een bloemetje 
en een luisterend oor doen 
soms wonderen. 

Verder zijn er nog Pasen en Kerst. We zorgen dan 
voor een feestelijk evangeliserend programma waar-
op familie en vrienden worden uitgenodigd. Andere 
nieuwsgierigen zijn altijd welkom. We maken het met 
z’n allen mogelijk hen op deze manier kennis te laten 
maken met de werking van onze ouderenkring en 
zo de drempel te verlagen naar de gemeente. Heel 
snel weet men dat de Heer altijd in ons midden is en 
dat alles om Hem draait. En wij weten dat we zonder 
Hem niets kunnen doen!

Als werkgroep is het ons gebed dat liefde en trouw 
ons niet verlaten en dat we mogen uitzien naar het 
werk van de Heer onder ons en door ons, totdat Hij 
wederkomt.

Marantha,

Yvonne Mees

?WAAR NAAR TOE ?

Thema: 2de ECV/VEG conferentie over de zegen van kleine groepen 
 in de gemeente 
 Hoofdthema: Coaching  -  Spreker: Bart Broekman
Doelgroep:  Kringleiders
Plaats: ETF, St. Jansbergesteenweg 97, Heverlee
Info: peter.bordon@veg.be of  055.499.599
Inschrijven: voor 10/09 op 055/499.599 of erwin.braet@telenet.be
 kerk met 1 deelnemer : e 10
 kerk met 2 deelnemers : e 15
 kerk met 3 deelnemers: e 20
(kerken betalen vanaf de 4de deelnemers telkens e 1 pp meer)

Thema:  Gods hart, jouw passie (met o.m. Anita Pearce, 
 Wm Du Plessis en tal van zendingsorganisaties)
Plaats: OM België, Fabriekstraat 63, Zaventem  
Info: 02/720.70.25 - info@zendingsconferentie.be 
 www.zendingsconferentie.be
Inschrijven: voor 14/09 (e 75)

Wat:  Conferentie met o.m. Bill Hybels
Doelgroep: Leidinggevenden op alle niveaus
Plaats: Waterloosesteenweg 47, St. Genesius-Rode
Info: info.willow@skynet.be of www.willowcreek.be

Wat:  Evangelisatieavonden met Tony Anthony
Plaats: Turnhout, Antwerpen, Kortenberg, Kortrijk, Ieper, Brugge, 
 Gent, Aalst, Hasselt, Geel, en Diest (voorlopige tournee) 
Info: www.getemdetijger.be - meer info in septembernummer
Contact: Johan & Karin Klein  jk.klein@skynet.be 

Wat:  4-jarige toerustingscursus
Datum:  hangt af van de regio
Plaats: Gistel, Kortrijk, Gent, Aalst, Aarschot, Berchem en Genk
Info: www.ets-vlaanderen.be

NB: Wat is uw favoriete bijbel-
vers en waarom?

TA: Wanneer je ‘Getemde Tij-
ger’ gelezen hebt weet je dat 
ik tot bekering ben gekomen in 
de gevangenis in Cyprus, door 
het getuigenis een zendeling, 
Michael Wright. Hij gaf me 
Johannes 8:34-35: ‘Jezus ant-
woordde: Waarachtig, ik ver-
zeker u, iedereen die zondigt 
is een slaaf van de zonde. Nu 
blijft een slaaf niet voor eeuwig 
in huis, maar de Zoon blijft wel 
voor eeuwig. Dus wanneer de 
Zoon u vrij zal maken, zult u 
werkelijk vrij zijn.’ Dit vers was 
krachtig genoeg om in mij een 
verandering teweeg te bren-
gen die mijn leven op z’n kop 
zette en die tot op vandaag 
doorgaat.

Dit interview kwam tot stand met de 
hulp van de redactie van Wegwijzer, 
waarvoor dank!

Tony Anthony komt begin de-
cember spreken op diverse 
plaatsen in Vlaanderen. Zorg 
dat u erbij bent, en breng vooral 
mensen mee die je bereid vindt 
om te luisteren naar de bood-
schap van het evangelie.

2BElGISchE ZENdINGScONFERENTIE 26-28/09/08

3GlOBAl lEAdERShIP SummIT 2008 17-18/10/08

5EVANGElISchE TOERuSTINGSchOOl 

4OPERATIE GETEmdE TIjGER 4-16/12/08

Heel snel weet 
men dat de Heer 

altijd in ons  
midden is en dat 

alles om Hem 
draait.

1cONFERENTIE klEINE GROEPEN 20/09/08
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EEn niEuw gEmEEntEmodEl binnEn 
onzE gEmEEntEs?

Gemeentemodellen

Door een gemeente volgens een bepaald model te 
organiseren, probeert men te werken aan geestelij-
ke groei, discipelschap en uitbreiding van het aantal 
leden. Veel modellen komen vanuit Amerika over-
waaien. Daar zijn heel wat kerken door deze ideeën 
anders georganiseerd en enorm gegroeid. Bekende 
gemeenten zijn Willow Creek (Bill Hybels) en de Sad-
dleback Church (Rick Warren). Hoewel zulke gemeen-
ten met duizenden mensen in België moeilijk voor te 
stellen zijn, kunnen we toch veel van ze leren.

Modellen-zoektocht

Tijdens mijn stage bij de ECV, kreeg ik de opdracht 
om te zoeken naar literatuur over deze verschillende 
gemeentemodellen. De vraag was, of de ECV die 
modellen zou kunnen gebruiken voor de opbouw van 
haar gemeenten en wat de sterktes en leemtes waren 
bij elk model. Uit deze gegevens zou men dan enkele 
algemene principes kunnen afleiden.

Een geschikt model

Nu zouden we een bestaand model kunnen nemen 
en dat kunnen toepassen op onze gemeente. Maar 
het is beter om te onderzoeken op welke punten je 
binnen de gemeente accenten wil leggen. Want een 
megakerk uit een Amerikaanse cultuur kan men niet 
gelijkstellen aan een gemeente in een Belgische cul-
tuur. Verder onderzoek naar het opnieuw organiseren 
van de gemeenten blijft daarvoor nodig. 

Onderstaande literatuur kan daar bij helpen. Maar let 
op! Veranderingen in de gemeente moeten samen 
genomen worden. Het is een samenwerking en over-
leg tussen gemeenteleiders en gemeenteleden. Een 
goed evenwicht daarin leidt tot geestelijke groei in 
kwalitatief en kwantitatief opzicht.

Evaluerende werken

Zoals boven vermeld is het goed om verschillende 
gemeentemodellen eens naast elkaar te plaatsen en 
een evenwichtige analyse te maken van de bijbeho-
rende principes. 

Graag wil ik in het kort enkele werken die ik ben te-
gengekomen in mijn onderzoek voorstellen:

Bram Krol, Gemeentegroei Com-
pleet: een praktische handleiding.

Krol schrijft op een eenvoudige ma-
nier over allerlei elementen binnen 
het gemeentewerk, van evangeli-
satie tot de opbouw van een dienst. 
Ook geeft hij tips over hoe deze ele-
menten kunnen bijdragen aan het 
welzijn van de gemeente. Zo komt 
er bijvoorbeeld meer aandacht voor 
elk individu, als men werkt met kleine groepen. Bij-
zonder aan te bevelen voor iedere geïnteresseerde!

Gary L . McIntosh, Evaluating the 
Church Growth Movement: 5 views .

Dit wetenschappelijke werk is een 
kritische evaluatie vanuit vijf perspec-
tieven op de gemeentegroei bewe-
ging. Het kan goed worden gebruikt 
voor achtergrondwerk en verdie-
ping. Het boek gaat bijvoorbeeld 
uitgebreid in op de rol van de cultuur 
waarin een gemeente zich bevindt. 

Wat is uw aandeel?

Het zou helpen als u zelf meedenkt in deze dingen. Dit 
is niet alleen weggelegd voor geleerden, gemeentelei-
ders of oudsten. Hoe zou ú het anders willen? Wat kan 
er gedaan worden om de gemeente te laten groeien? 
Hoe zou het leiderschap in de gemeenten vorm kun-
nen krijgen? De missie van de ECV-gemeentes, zoals 
in haar beleidsplan omgeschreven, is ondermeer het 
toerusten van gemeenten, ‘op het vlak van leiderschap 
en gemeenteopbouw zodat ze zich ontwikkelen tot bij-
belse, eigentijdse en zelfstandig functionerende kerken.’ 
Om deze missie te realiseren kan de gemeente uw 
hulp goed gebruiken. Zowel leiders als gemeentele-
den, kunnen dat doen op hun eigen manier. Paulus 
zegt dat iedereen naar vermogen bijdraagt aan de 
groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de 
liefde (Ef4:16). Mag Gods Koninkrijk op u rekenen bij 
het zoeken naar de juiste weg voor de gemeenten?

Michiel de Wolf
Student ETF die afgelopen lente stage liep binnen de ECV. 

De laatste jaren zijn er allerlei nieuwe ideeën ontstaan, die te maken heb-
ben met de opbouw van een christelijke gemeente. Deze ideeën, gemeen-
temodellen, hebben te maken met alle facetten binnen het kerkelijke leven, 
zoals het onderwijs, evangelisatie, kringen, leiderschap, enz. 

EcV lEIdERSdAG 2008

‘Welzalig de kerk die niet verandert !?’ was het the-
ma van de ECV-leidersdag die inmiddels al weer 
meer dan twee maanden achter ons ligt. Na de 
warme-koffie-ontvangst met bijpassende lichtver-
teerbare boterkoek, kregen we wat zwaardere kost 
geserveerd: een toespraak van Dr. Patrick Nullens 
over Bijbels gemeente zijn in een postmoderne we-
reld. Patricks betoog was netjes opgebouwd rond 
vier oriëntatiepunten: de eenheid, heiligheid, alge-
meenheid en apostoliciteit van de Gemeente.

Op momenten als deze word ik er altijd weer bij 
bepaald dat we als ‘evangelischen’ helemaal niet 
zo’n klein groepje zijn; hoewel dit in ons eigen land 
misschien wel zo lijkt. We maken echter deel uit van 
Gods wereldwijde Kerk en we mogen ons verbon-
den weten met alle gelovigen die ons zijn voor-
gegaan en zullen volgen. Dé uitdaging is dan ook 
om een brug te slaan tussen verleden en toekomst 
en door te geven wat ons is overgeleverd, en dit 
op een hedendaagse manier zonder in te boeten 
aan eenheid, heiligheid, algemeenheid en apos-
toliciteit.

Als je ’t mij vraagt: een hele uitdaging temidden 
van een maatschappij die het bestaan van de 
Kerk meer en meer in vraag stelt. Misschien is dit 
‘in vraag stellen van de kerk’ wel deels onze eigen 
schuld en moeten we als kerk meer betrokken zijn 
in deze wereld. Misschien worden we wel in vraag 
gesteld omdat we niet relevant genoeg zijn voor 
elkaar en onze omgeving. Misschien is dé kerk waar 
onze maatschappij zit op te wachten wel de zo-
genaamde participatieve gemeente, aldus Filip De 
Cavel. Volgens Filip is een eigentijdse gemeente er 
een die relevant is voor haar leden of bezoekers, en 
tegelijk aandacht schenkt en participeert in datgene 
wat in haar omgeving gebeurt.

Langzaam maar zeker was er in de samenkomst-
ruimte ook een stoofvleesgeur doorgedrongen en 
was het dus hoog tijd om ons ook lichamelijk wat te 
versterken. Na de maaltijd was er nog de gelegen-
heid om Patrick en Filip onder vuur te nemen met 
allerlei vragen en/of bedenkingen.

Daarna konden we gelukkig ook even de benen 
Kristof Vermaut

ECV fulltimer

In ons vorig nummer kon u uitgebreid kennis maken met de familie 
Vermaut uit Gent. Kristof werkt sinds maart voltijds voor de ECV. 
Nog volop aan het inlopen kwamen we hem tegen op zijn eerste 
ECV-Leidersdag. Het organisatieteam was erin geslaagd om meer 
jeugdigen naar deze dag te trekken. Daarom vroegen we Kristof 
hoe hij dit initiatief ervaren had als tweedegeneratie leider.

strekken en brach-
ten we een bezoek 
aan het Middelheim 
beeldenpark. Het 
was mooi weer en 
ik genoot van de 
frisse buitenlucht en 
het contact met de 
andere aanwezigen. 
Hoewel de toespra-
ken van Patrick en 
Filip hun sporen na-
lieten in de gesprek-
ken die volgden, 
leverde ook de ex-
centrieke kunst van 
het park voldoende 
gespreksstof op.

Gespreksstof was er 
ook in het interview 
dat volgde met 
Hanna & Job. Inte-
ressant om horen 
was dat jongeren in 
de gemeente blijk-
baar onvoldoende 
intellectueel worden 
uitgedaagd. Het is 
aan ons -minder in-
tellectuele ouderen- 
om die uitdaging 
aan te gaan en ze-
ker niet de fout te 
maken om de za-
ken simpelder voor 
te stellen dan ze in 
wezen zijn. En dat 
het allemaal niet zo 
simpel is, bewijst de 
noodzaak van een 
dag als deze: welzalig de Kerk die niet verandert !?
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ZElFVERklAARdE TOlERO’S 
BlIjkEN mINST TOlERANT

De oproep van minister Van Brempt om tolerant te zijn 
tegenover holebi’s, heeft wel de media gehaald, maar 
‘mist haar doel’. Dat laatste was de boodschap van 
Actie Gezin. Door schuttingtaal te gebruiken, worden 
jongeren daarin bevestigd en dreigt het respect voor 
anderen juist te verdwijnen. Door de uitdrukking ‘F*ck 
hetero’s en holebi’s’ te gebruiken als slogan druk je niet 
uit dat je tegen het vakjesdenken bent, zoals nadien 
met enige moeite moet worden uitgelegd. Eigenlijk 
bedoelde men ‘so what’, een uitspraak die jongeren 
ook gebruiken, maar dat was waarschijnlijk niet ‘cool’ 
genoeg.

Actie Gezin (AG) is niet tegen een campagne voor 
meer respect, integendeel. Nergens heeft de vereni-
ging enige uitspraak tegen homo’s gedaan. Wel heeft 
ze zich afgevraagd wat men wilde bereiken met de 
slogan, want de uitdrukking roept eerder agressie op 
(al dan niet met de middelvinger omhoog) en in com-
binatie met ‘hetero’s en holebi’s’ komt het duidelijk in 
de seksuele context en gaan jongeren de term zelfs 
letterlijk begrijpen. Daarom kreeg de minister na onze 
oproep heel wat brieven, sommige wel, andere wat 
minder subtiel. 

De uitspraken in die brieven werden Actie Gezin in de 
mond gelegd, zowel door de minister als door sommige 
media. Eigenaardige redenering. Als de uitspraken, die 
ik de afgelopen dagen in mijn mailbox kon lezen, de 
verantwoordelijkheid van de minister zouden zijn, zou 
ze waarschijnlijk haar ontslag al hebben aangeboden. 
Ik zal u slechts een voorbeeld geven: “Ik wens jullie 
aids toe alleszins! Jullie verdienen het!” Ik bespaar u 
de schofferende en vulgaire opmerkingen in vele e-
mailberichten van zogenaamde verdedigers van de 
tolerantie.

Een aantal zelfverklaarde tolero’s lijdt blijkbaar aan 
een vorm van schizofrenie. Ze schreeuwen om toleran-
tie voor bepaalde bevolkingsgroepen, maar hebben 
niet het minste respect voor andere, vooral wanneer 
dat gelovigen zijn. Zo noemde dhr. Stadeus, de hoofd-
redacteur van ‘Snoecks’, enkele jaren geleden in een 
vrije tribune in De Standaard (vroeger bekend als een 
kwaliteitskrant,) de bijna 5.000 mensen die in Brussel 
deelnamen aan de Mars voor het Gezin ‘tuig van de 
richel’ omdat ze zich uitspraken tegen adoptie voor ho-
moparen. Nochtans haalde dit voorstel het in de Senaat 
met slechts 1 stem op overschot (en dan nog na zware 

partijdruk bij de VLD).

Moeten we dan concluderen dat bijna de helft van 
onze senatoren ook ‘tuig van de richel’ zijn? Op geen 
enkele wijze had ook maar iemand op die mars te-
gen homo’s gemanifesteerd. Er werd opgeroepen 
tot respect. Dat is eigen aan Actie Gezin. AG kreeg 
geen forum in dezelfde krant. Eerder werd zelfs een 
betaalde advertentie geweigerd. AG mocht enkel in 
de rubriek ‘lezersbrieven’ reageren en werd zo in het 
verdomhoekje geplaatst. Tolerantie...

Nu tracht AG de minister te overtuigen dat haar slogan 
haar doel mist en voor problemen zorgt. Stel u maar 
eens de reactie van een leerling voor, als een leraar 
een opmerking geeft over zijn grof taalgebruik, terwijl 
affiches en T-shirts van de overheid alom ‘F*ck’ rondba-
zuinen. Maar meteen wordt ‘homofobie en intolerantie’ 
geschreeuwd. Het gevolg is dat de pers AG allerlei uit-
spraken over homo’s in de mond legt en dat er weer 
vrije tribunes verschijnen. In De Standaard titelt VLD Ka-
merlid Mathias De Clercq: ‘Geen tolerantie voor into-
lerantie’. Niet gehinderd door enige kennis van zaken 
beschrijft hij daaronder Actie Gezin als een homofobe 
club. Hij deed niet eens enige moeite om met ons te 
spreken, laat staan ons te leren kennen. In Knack titelt 
ene Joël De Ceulaer: ‘Beste Kris Vleugels’ en dan volgt 
een persoonlijke aanval in sarcastische stijl met aan het 
einde een impliciete oproep tot mobbing, met twee 
e-mailadressen erbij om het de lezer gemakkelijk te 
maken.

Wat is er aan de hand in dit land? Waarom worden 
verenigingen die verre van onverdraagzaam zijn, maar 
wel een mening hebben, meteen kop van jut en sla-
gen de meest onverdraagzame, maar zelfverklaarde 
tolero’s erin om in bepaalde pers een forum te krijgen. 
Dit zegt iets over de verantwoordelijken van deze bla-
den…

Zou het zo beginnen: de christenvervolging? De media 
schetsen een voldoende negatief beeld van christenen 
met weinig interesse in de waarheid achter de beschul-
digingen en de publieke opinie wordt klaargestoomd 
voor een pogrom. Zo is het de joden vergaan in het 
verleden. Zo gaat het ook met christenen in vele lan-
den vandaag en dat al sinds Romeinse tijden. Jezus 
zei eens: “Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken 
heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij 

OPINIESTuk dOOR kRIS VlEuGElS

daar niet over, hij doet het gewoon. We durven het 
niet bij mekaar tellen hoeveel de school daardoor 
reeds bespaard heeft aan garagekosten.

Ik mag u verklappen dat Clement een behoorlijk 
stukje grond achter zijn huis heeft. Als je hem vraagt 
waarom dat niet is aangelegd met een mooie vijver 
en  bloemenperken dan vertelt hij je met een zekere 
vanzelfsprekendheid dat dit terrein ter beschikking 
moet blijven voor de bussen.

Kijk, zo’n mensen hebben we nodig in het Gods ko-
ninkrijk. Stille, dienstbare werkers die gewoon aan de 
gang gaan. Kerels die niet zeuren over allerlei con-
dities maar zich gewoon onvoorwaardelijk inzetten. 
Je zult het maar doen zo jaar in jaar uit, dag in en 
dag uit.

Samen met zijn vaste maat Edmond zorgt Clement 
ook nog eens voor het vervoer zelf. Beide makkers 
behoren tot een team van buschauffeurs die dage-
lijks uit hun warme bed komen om de kinderen van 
heinde en verre op te halen om ze later ook thuis te 
brengen.

Ook Edmond is een gepensioneerd mijnwerker. Hij 
heeft speciaal voor deze taak zijn D-rijbewijs behaald 
en is ten allen tijde beschikbaar om zowel ‘s morgens 
als ‘s avonds een bustoer te rijden: “Iedere vrijdag 
komen we met enkele chauffeurs samen om samen 
te bidden voor de school”, zegt Edmond. Dit vindt hij 
erg belangrijk, want ‘Den akker’ ligt hem na aan het 
hart.

De leerlingen noemen de chauffeurs ‘Juffrouw of 
meester’. “Het is een kwestie van respect”, zegt deze 
bescheiden broeder, “en als er problemen zijn geven 
we die door aan de directeur.”

Wanneer hij denkt te stoppen? “Zolang mijn gezond-
heid het toe laat, blijf ik dit werk doen”, is zijn reac-
tie.

Het zijn moedige en trouwe mannen, die twee ‘kool-
putters’.

PS: Er zijn nog andere dappere chauffeurs in deze school 
maar men is nog steeds op zoek naar vrijwilligers die 
zich hiervoor willen inzetten.

Vaker en vaker kom je in onze maatschappij jonge 
gepensioneerden tegen . Mensen die vaak nog ge-
zond en energiek door het leven gaan . Niet zelden is 
hun ingesteldheid er op gericht om zoveel mogelijk te 
genieten . Van enig engagement of maatschappelijke 
inzet is er in vele gevallen geen sprake meer . In dit 
artikel wil ik u graag twee krasse vijftigers voorstellen 
bij wie het heel anders loopt . Ze slijten hun tijd niet 
in ledigheid maar leggen een dienstbaarheid aan de 
dag die voor velen onder ons een inspiratie kan zijn .

Toen ongeveer veertien jaar geleden in Lommel met 
weinig middelen maar met veel geloof en verwach-
tingen de School met de Bijbel van de grond kwam, 
waren daar twee jonggepensioneerde mijnwerkers 
die een belletje hoorden rinkelen.

Clement uit de christengemeente van Wijchmaal en 
Edmond uit Koersel besloten om zich ten volle in te 
gaan zetten voor het vervoer binnen deze regionale 
school. Dit vervoer was en is vanzelfsprekend een 
belangrijk aspect vermits de kinderen moeten aan-
gevoerd worden vanuit de verschillende windhoeken 
van Limburg.

Het operationeel maken en onderhouden van de 
bussen is vooral het werk van Clement. Hij is met zijn 
technisch inzicht een echte duizendpoot. Onderschat 
deze taak niet, beste lezer.

Het is niet altijd gemakkelijk. Vooral tijdens koude 
winterdagen kan het wel eens hard zijn. Alweer eens 
onder die bus kruipen om met half bevroren handen 
te sleutelen aan één of ander defect. Clement zeurt 

bEdiEning in dE kijkEr.
ECV dat bEn jij ook

Van mijnwErkEr tot mEEstEr/busChauffEur

Willy Maesen
willyenmarleen.maesen@telenet.be

Vervolg

Kris Vleugels
is secretaris van Actie Gezin en voorzitter van C’axent. 

vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij 
mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe 
bewaren.”(Joh.15:20)

Het zal ons echter niet verhinderen de waarheid te 
spreken en te blijven oproepen kinderen te bescher-
men en het gezin te verdedigen. Laat dat duidelijk 
zijn.
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Bestaat christelijk klassiek? Is klassiek wel ‘christelijk’? En 
wat als christenen voor een professionele muziekcar-
rière kiezen?

Judith Ermert en Olivier Robe, beiden gepassioneerd 
door Jezus, vertellen hoe ze geloof en beroep com-
bineren tot een rijke getuigenis van hun liefde voor 
de Heer.

Judith - afkomstig uit het Duitse Siegen - en Olivier 
- afkomstig uit het Franse Caen - kregen al vroeg de 
cello-microbe te pakken en vonden elkaar aan de 
Folkwang-Hochschule für Musik in het Duitse Essen. Ze 
vervolmaakten zich via diverse conservatoria en inter-
nationale masterclasses.

Judith Ermert bouwde een carrière uit als concertcelliste 
en is docente cello aan het Gentse conservatorium.

Olivier Robe is 2de solocellist bij ‘de Filharmonie’, 
maar ambieert ook een carrière als orkest-dirigent. 
Hij kreeg reeds de kans om tal van gerenommeerde 
orkesten te dirigeren.

Christelijk klassiek

Christenen beschikken over een rijke muzikale tra-
ditie. Maar wat met klassieke muziek? De over het 
algemeen ‘werelds’ getinte muziek combineren met 
Jezus’ Boodschap, lijkt geen al te evidente zaak. Toch 
lijken enkele klassieke componisten een evenwicht te 
hebben gevonden tussen deze – op het eerste zicht 
bijna onmogelijke – combinatie. Johann Sebastian 
Bach verweeft op meesterlijke wijze muzikaliteit met 
eerlijke geestelijke oprechtheid. Hierbij staat niet al-
leen de mooie muziek centraal, maar vooral ook de 
verheerlijking van God.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze musicus 
de voorkeur geniet van Judith en Olivier. Een kleine 
bloemlezing uit Bachs’ meesterwerken laat de warme 
celloklanken ten volle tot hun recht komen.

Geen taboe

Maar wat met ‘wereldse’ klassieke muziek? Die kan je 
als christelijk professioneel muzikant niet zomaar naast 
je neerleggen. Volgens Judith en Olivier heeft veel te 
maken met welke inleving je een werk benadert. Een 

kErk En klassiEk
EEn gEwaagdE CombinatiE?

DEURNE - 12 april 2008 - “Wij willen u vanavond verblijden met een waaier van 
heerlijke muziek, gebracht door twee cello-virtuozen”, zo verwelkomt gastheer 
Bavo Rombouts het muziekminnend publiek.  De start van een avondvullend 
programma vol getuigenis en muziek, waarbij enkele heikele thema’s niet uit 
de weg worden gegaan.

werelds’ muziekstuk wordt met blijdschap op een profes-
sionele wijze vertolkt, maar een christelijk klassiek werk 
wordt door het cellokoppel des te intenser beleefd.

Judith en Olivier brengen enkele prachtige werken van 
‘wereldse’ componisten zoals Luigi Boccherini (Sonate in 
C voor twee cello’s) en Camille Saint-Saëns (Le Cygne 
– De Zwaan). En ook de moderne componisten Bela 
Bartok (6 duo’s) en Gaspar Cassado (Intermezzo & Dan-
za Finale) worden met veel brio ten gehore gebracht.

Het publiek geniet zichtbaar van zoveel moois. De 
avond wordt op gepaste wijze afgesloten met een sma-
kelijke degustatie van huisgemaakte fijnproevertjes.

Een warme, smaakvolle en christelijke getuigenis van 
hoe Jezus Zijn liefdevolle Boodschap verspreidt onder 
alle gelederen van de maatschappij.

Crescendo

Muziek is een universele taal. Muzikanten en andere 
artiesten introduceren nieuwe culturele trends. Ze spe-
len een belangrijke rol in het aanreiken van waarden 
en kunnen rolmodellen zijn voor jongeren. Crescendo 
is een interdenominationaal christelijke organisatie die 
werkt met professionele klassieke muzikanten en mu-
ziekstudenten.

Doel en activiteiten

1. Klassieke muzikanten met elkaar in contact brengen

2. Klassieke muzikanten aanmoedigen en ondersteu-
nen in hun geloof en in hun professionele leven

3. Klassieke muzikanten samenbrengen op conferenties 
en het jaarlijkse ‘Summerinstitute’

4. Het christelijk geloof op verschillende manieren uit-
dragen door christelijke accenten te leggen dmv 
kunst

5. Ten dienste staan van kerken en christelijke organisa-
ties voor artiesten en muzikanten

Info en contact
www.crescendo.org 

Auteur: Ellen Van der Sypt
Met dank aan Bavo Rombouts

Giften aan
kampwerk fiscaal 
aftrekbaar!

Wil je het kampwerk van 
de Evangelische Christenge-
meenten Vlaanderen financi-
eel ondersteunen? Je gift is nu 
fiscaal aftrekbaar van je belas-
tingen! Omdat het kampwerk 

van de ECV nu onderdeel uitmaakt van de landelijke 
erkende jeugd-vereniging EJV, is dit mogelijk!

Stort je gift op rekeningnummer van het EJV, 
St. Jansbergsesteenwg 97, 3001 Heverlee
001-0257650-94.
Dit met vermelding 'ECV kampwerk'. 

Je krijgt dan in de loop van 2008 een fiscaal attest.

Het boekje waar we het vandaag over hebben, ligt in vele gemeenten te koop 
naar aanleiding van een evangelisatie-actie die door meerdere denominaties sa-
men werd uitgewerkt. Het is te koop voor 5  euro en je zou welhaast denken dat het 
voor die prijs niet veel bijzonders kan zijn. Wie het gelezen heeft, weet wel beter. 
Het is de biografie van de evangelist Tony Anthony, die deze winter ook naar Vlaanderen 
komt. Hij was een wel erg onwaarschijnlijke kandidaat om predikant te worden. Hij werd 
geboren in Londen in een gemengd Brits-Chinees gezin, en al op vierjarige leeftijd naar 
China gestuurd om door zijn grootouders opgevoed te worden. Die opvoeding bestond vooral uit een keiharde 
training in de oosterse gevechtskunst, met name kung-fu. Al in deze fase tart het verhaal onze verbeelding, 
omdat je als lezer weet dat dit geen roman is, maar een sober relaas van waargebeurde feiten. Tony bracht 
het meerdere keren tot wereldkampioen in deze sport. Zijn vaardigheden maakten hem geschikt om in dienst 
te treden bij de geheime diensten, om later over te stappen naar meer winstgevend werk als bodyguard. Zijn 
contacten brachten hem gaandeweg in een crimineel milieu en hij werkte zich dermate in moeilijkheden dat hij 
veroordeeld werd tot een gevangenisstraf. Dit gebeurde op Cyprus, en het strafregime bood weinig reden tot 
vrolijkheid. In de gevangenis werd Tony Anthony regelmatig bezocht door een aalmoezenier, maar aanvankelijk 
was er geen interesse in het evangelie of in God. De vriendelijkheid van de christen werkte echter ontwapenend, 
met een bekering tot gevolg. Op zo’n moment denk je als lezer dat de rest van het verhaal melig en voorspel-
baar wordt, maar dat is geenszins het geval. God had nog bijzondere plannen met Tony Anthony. Die verklappen 
we uiteraard niet! Het moet tenslotte spannend blijven. 

Wat krijgen we dus voor onze 5 euro? Een goed geschreven en spannend boekje, veel in-
teressanter dan de doorsnee thriller, bovendien een krachtig getuigenis over hoe God ook van-
daag nog werkt in het leven van sommige mensen, en tenslotte een bijzonder nuttig instru-
ment voor persoonlijke evangelisatie. Dit is een van de zeldzame christelijke boeken waar je een 
niet-christen een plezier mee zult doen en toch bevat het een duidelijke oproep tot bekering. 
En de klap op de vuurpijl: voor elk verkocht exemplaar wordt een ‘Getemde Tijger’ verstrekt aan een gevangene 
in ons land.

BOEkBESPREkING
GETEmdE TIjGER
door Tony Anthony

isbn/artikelcode:
9789033814969

uitgever: Ark Boeken

Anne Dryburgh heeft een achtergrond in de 
bankwereld. Zij is al 17 jaar in België en afgestu-
deerd in Biblical counseling aan Trinity College of 
the Bible and Theological Seminary. Haar betrok-
kenheid vindt plaats onder de vrouwen in de ge-
meenten Gent en Maldegem en houdt onderwijs, 
discipelschap, pastoraat en evangelisatie in.
Bid dat Anne de Heer verder mag verheerlijken 
in haar leven en de persoon mag worden die 
Hij wil dat zij wordt. Bid verder voor Zijn zegen 
op haar werk onder de vrouwen dat ook zij de 
Heer beter mogen leren kennen. Daarnaast blijft 
Anne verder studeren waarvoor zij ook gebed 
waardeert.
In een volgende Nieuwsbrief gaan we dieper in 
gesprek met Anne.

Jacques Rommel
jacques.rommel@telenet.be
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Vanaf de kust gezien leek het helemaal niet zó ver. 
Hooguit een tiental minuutjes met de boot. Maar in 
werkelijkheid hadden we er meer dan een half uur over 
gedaan, over een nogal woelige zee, zodat het kleine 
schip stampte en slingerde. De meeste passagiers zaten 
bleekjes voor zich uit te staren. Doolin, een één-straat-
dorpje aan de westkust van Ierland, gelegen in de buurt 
van de wereldbekende Cliffs of Moher, zagen we klei-
ner en kleiner worden. We kregen een prachtig zicht op 
Galway Bay, bezongen in menige Ierse ballade. Ons 
reisdoel was Inisheer, het kleinste van de drie Aranei-
landen voor de kust van Galway Bay, enkel te bereiken 
vanuit Doolin.

De meeste toeristen namen een andere route en voe-
ren naar Inishmore, het grootste van de drie eilanden. 
De baardige Ier met de zware stem, eigenaar van het 
Bed&Breakfast waar we logeerden, had ons aangera-
den niet naar het veel te toeristische Inishmore te varen. 
“Veel te duur“, zei hij, “they rob people”. 

Inisheer was inderdaad nog ongerept. Slechts enkele 
bezoekers op een eilandje dat je binnen het uur hele-
maal te voet kon verkennen. Desgewenst kon je – mits 
betaling – mee met paard en kar. Een kleine kasteelru-
ine verhief zich enkele tientallen meters boven de tal-
loze kleine stenen muurtjes. Deze muurtjes reikten tot 
borsthoogte en omzoomden kleine lapjes grond. Alzo 
ontstonden er als het ware kleine microklimaatjes. Deze 
moesten bescherming bieden tegen de gure winden en 
stormen van over de Atlantische Oceaan. Hier en daar 
stonden één of twee koeien te grazen. De meeste ko-
raaltjes waren echter leeg. Ergens achter een muurtje lag 
een oude houten vissersboot te vergaan. Vóór een klein 
huisje was iemand bezig met een ‘piqeur’ zijn betonmo-
len proper te maken. Deze vorm van nalatigheid komt 
dus blijkbaar overal voor. De schaarse fruitboompjes en 
de braamstruiken aan de voet van de muurtjes werden 
gekoesterd als een kostbare schat. In het enige winkeltje-
koffiehuisje kon je een potje zelfgemaakte braambes-
senconfituur kopen. Het was niet goedkoop. 

Er lagen slechts een handvol huizen en een klein kerkje. 
De pastoor was net bezig enkele kinderen voor te be-
reiden op hun plechtige communie. Straatnamen waren 
er niet. Iedereen wist iedereen wonen. Dit kleine stukje 

Ierland was een kleine wereld op zich. Er liggen tien-
tallen van deze kleine wereldjes vóór de Ierse kust. 
Alhoewel zij in de Atlantische Oceaan liggen, zijn zij 
Iers grondgebied en staan ze onder Iers bestuur.

Toen wij de aanlegsteiger naderden – je kon zelfs 
niet spreken van een kleine haven – zag ik een dik-
ke kabel uit de zee opkomen, over het smalle strand 
lopen, en verdwijnen in een piepklein bushokje. Dit 
was de navelstreng van Inisheer, een elektrisch ver-
lengsnoer, ingestoken in een stekker ergens in de 
buurt van Galway, op het Ierse vasteland. Hier kwam 
alle energie door binnen, hierlangs verliep ook alle 
communicatie met het moederland (of vaderland). 
Knipte je deze kabel door, dan ging overal het licht 
uit, dan werd alles donker en koud en stil. Geen 
energie meer, geen communicatie meer. Blind en 
doofstom tegelijk.

Onlangs kwam mij een geestelijke toepassing in ge-
dachte. Elke christen is als een klein Inisheer, op zich-
zelf bestaand, maar behorende bij het grote geheel: 
het koninkrijk der hemelen. Ongeacht de situatie, hij 
hoort erbij. Zoals Inisheer onlosmakelijk deel uitmaakt 
van de Zuid-Ierse Republiek, ongeacht hoe ver het 
gelegen is in de Atlantische Oceaan, zo is elke chris-
ten onlosmakelijk verbonden met het Koninkrijk van 
God, eenvoudigweg omdat hij een kind is van God. 
Hij is door de Geest uit de Vader geboren. (Joh.1:13, 
Joh.3:5-7)

Als op Inisheer iemand de stekker uittrekt, de verbin-
ding met het vasteland verbreekt, verandert dat niets 
aan het feit dat de inwoners burgers zijn van Ierland, 
met al zijn faciliteiten en verantwoordelijkheden. Al-
leen wordt het er dan erg donker en stil en koud.

Stel je nu eens voor dat er eilandbewoners zouden 
zijn die gaan denken – en verkondigen – dat, indien 
zulk een panne niet zo snel mogelijk wordt hersteld, 
zij hun Ierse nationaliteit dreigen te verliezen. Waar-
schijnlijk hebben zij op het einde van de dag geen 
rust vooraleer zij de kabel, het isolatiemateriaal, de 
koppelingsstukken en de meetinstrumenten hebben 
nagekeken en opgepoetst.

Natuurlijk is het goed om dit regelmatig te doen. 

De vakantie staat voor de deur. Heel wat christenen laten binnenkort de 
dagelijkse sleur even achter zich en zoeken de rust op in ander oorden. 
Dat dit helemaal geen reden is om ook God uit het oog te verliezen, be-
wijst Marcel Lenaerts uit Peer ons. Hij vertelt ons zijn verhaal over hoe hij 
God tegenkwam tijdens een tripje naar het Iers eiland Inisheer. 

OOk OP VAkANTIE BlIjVEN WE
hEmElBuRGERS

Maar los daarvan vrezen zij ook de volgende dag hun 
nationaliteit te verliezen indien er zich een ernstige 
panne zou voordoen. Zij vergeten echter dat hun bur-
gerschap  vastligt en dat de energiebron zich op het 
vasteland bevindt.Bange, onrustige mensen op een 
vredig, rustig eiland.

Zo is het ook met ons christenen. Wat wij ook doen, 
waar wij ons ook bevinden, wij kunnen niet gescheiden 
worden van onze hemelse Vader (Rom.8: 31-39).Wij 
zijn geestelijk uit Hem geboren. Wij blijven kinderen 
Gods voor de ganse eeuwigheid. Wij werden door 
Hem gekocht en betaald. Wij zijn Zijn eigendom. De 
prijs – Zijn Zoon – was té duur om ons nog verloren te 
laten gaan. Wel kunnen wij de knop omdraaien, de 
verbinding verbreken. Wat wordt het dan donker en stil 
en koud. Maar wij blijven hemelburgers.

Dr. Marcel Lenaerts

gEzoCht! 
CrEatiEVE ziElEn

Als er één eigenschap van de Here God opvalt, is het 
wel zijn creativiteit. Creatief in de schepping, creatief 
in het richten van mensen en vooral creatief in dat ge-
weldige heilsplan dat hij ontwierp voor de mensheid.

Het is diezelfde God die ook mensen begenadigt met 
allerlei gaven en talenten.

We denken eraan om in onze nieuwsbrief een aantal 
reportages te publiceren over christenen en kunst.

Bent u diegene, die met één of ander kunstzinnig ta-
lent (musiceren, beeldhouwen, schilderen, keramiek, 
etc.) gezegend is? Laat het ons horen!

Wij zoeken christenen die God centraal plaatsen in hun 
kunst, die met hun artistieke kwaliteiten het licht van 
onder de korenmaat halen en het op de berg zetten.

Ben jij zo iemand of ken jij zo iemand? Neem contact 
op met de redactie en wij zorgen voor de rest.

Oh ja ... wees niet te bescheiden,misschien maak je 
wel mooiere dingen dan zelf beseft.

“Hij heeft hen vervuld met kunstvaardigheid  . . .”
Ex 35:35

ETS wordt van harte aanbevolen door de Evangelische 
Christengemeenten Vlaanderen (ECV), Vrije Evangeli-
sche Gemeenten (VEG) en de Belgische Evangelische 
Zending (BEZ):

‘We zijn dankbaar de ETS-cursus in Vlaanderen te kun-
nen aanbieden. Het is een gemeenschappelijk initia-
tief van de ECV, BEZ en VEG. Het bijzondere ervan is 
dat in vier jaar de hele Bijbel doorgenomen wordt. En 
daar is het ons om te doen! Het Woord van God is en 
blijft het fundament waaruit we willen werken. De cur-
sus is voor gelovigen heel toegankelijk en de tijd die 
er aan besteed moet worden voor iedereen goed te 
doen. Eén keer in een maand komt men samen om 
les te ontvangen. Het materiaal is begrijpelijk geschre-
ven op het niveau van de doorsnee gelovige. We 
hebben grote verwachtingen van deze cursus. En zijn 
er zeker van dat ze hier in Vlaanderen als verrijkend, 
verdiepend en versterkend ervaren zal worden. We 
zien er naar uit dat God dit prachtige werktuig gaat 
gebruiken om zijn kerk in Vlaanderen te bouwen. Sa-
men tot opbouw van Gods gemeente!’

Wilfried Goossens, Guido Dekegel en Wout van Wijngaarden

ETS
EEN OPlEIdING dIE 
lEVENS VERANdERT

Wat mij vooral bij blijft is de liefde voor Gods Woord bij de 

docenten. Dat werkt aanstekelijk! Veel van de soms moei-

lijke bijbelboeken gaan door de ETS-cursus voor mij open. 

Daardoor heb ik het verlangen om God door zijn Woord 

steeds beter te leren kennen! Fijn is ook dat het accent niet 

enkel ligt bij het vergaren van kennis, maar dat telkens 

weer ernaar gezocht wordt hoe het geleerde in ons dage-

lijkse leven werkelijkheid kan worden. Ik zou dus zeggen 

dat ETS gewoon een must is voor elke christen die God 

beter wil leren kennen en niet in de mogelijkheid is om 

dagonderwijs daarover te volgen!’

Bart Biesbrouck, Kortrijk

De ETS is voor mij een haalbare manier om Gods Woord 

beter te leren begrijpen door de gestructureerde lessen 

waarbij de grote lijnen doorheen de gehele Bijbel en de 

boodschappen van de afzonderlijke boeken aan bod ko-

men en toepasselijk gemaakt worden voor onze christelijke 

levenswandel. Het is een ware ontdekkingstocht die mijn 

honger enkel maar vergroot!’
Greet Wellens, Genk

ReactiesReacties

Reacties
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TV-programma’s als ‘De Supernanny’ bewijzen dat kinderen opvoe-
den geen kinderspel is. In deze en de volgende Nieuwsbrieven gaan 
we in een aantal gemeentes kijken hoe zij werken rond het thema 
‘opvoeding’. Stef Westerman van de gemeente Kuurne bijt de spits 
af. Hij vertelt hoe de kinder- en jeugdwerkers er hun best doen om 
de 80 jongeren te integreren in de gemeente.

De christengemeente van Kuurne telt zo’n 80 kinde-
ren. Geen wonder dat er veel rond het thema ‘op-
voeding’ wordt gewerkt. Onlangs werden er 3 preken 
op zondag aan gewijd. Opeenvolgend werd er ge-
sproken over volwassenen en kinderen, volwassenen 
en jeugd en volwassenen en jongeren. Ook waren er 
gespreksavonden voor ouders van kinderen en ouders 
van tieners en jongeren. De beide generaties konden 
er het woord nemen. Binnenkort worden alle besluiten 
besproken en verder uitgewerkt. 

We beseffen dat onze rol als kinder- en jeugdwerkers 
maar een klein aandeel omvat in de opvoeding van 
een kind. De avonden die we organiseren, de preek-
jes die we geven, de liederen die we zingen met de 
kinderen, kortom al die moeite die het ons kost in onze 
vrije uurtjes, hebben slechts een zeer beperkte invloed. 
De ouders nemen het leeuwendeel van de opvoeding 

voor hun rekening. 
Zij zijn het die hen 
vanaf het prille be-
gin de basisbegin-
selen van het le-
ven, maar ook van 
het geloof duidelijk 
maken. Doorheen 

de opvoeding zal hun invloed van sterk bepalend zijn 
voor de groei, en ook de geestelijke groei van hun 
kinderen. 

Met 80 kinderen in de gemeente, was het dus duide-
lijk van groot belang om met dit thema bezig te zijn. 
Toen we er de Bijbel op nasloegen, was het Mozes die 
de ouders aanspoorde om hetgeen ze zelf wisten en 
ontvangen hadden, hun kinderen in te prenten (Deut. 
6:5-7). Dat is gemakkelijk gezegd, maar hoe pak je 
zoiets aan? Ik heb zelf vier kinderen, en die opdracht 
valt helemaal niet mee. Soms wil ik dat voor een groot 
stuk doorschuiven naar de specialisten (lees jeugd- en 
kinderwerkers). Zij kunnen mijn kinderen beter berei-
ken, zij verstaan hen, zij hebben tijd om leuke dingen 
samen te doen, zij kunnen hen bereiken met Gods 
Woord, … 

Dat werd voor mij de belangrijkste factor om als jeugd- 

OPVOEdING - kuuRNEopvoeding

en kinderwerker mij in te zetten voor de geestelijke 
welstand van de gezinnen binnen onze gemeente. 
Want een geestelijk gezond gezin is in staat om rijke 
geestelijke vruchten voort te brengen. Sterke gezin-
nen vormen de ruggengraat van onze gemeentes, 
van Gods Gemeente doorheen de eeuwen. Wetend 
dat hoe klein je bijdrage ook is, dat je samen met 
ouders, familie en vrienden, de kinderen een stuk 
kan begeleiden in hun geestelijke groei, dat maakt 
dit werk de moeite waard.

Stef Westerman/Johan Leroy

Evangelist Tony Anthony, 
3-voudig wereldkampioen Kung-Fu, 
ex-bodyguard komt naar Vlaanderen 
in december 2008.

OrgAnisATiE OpErATiE gETEmdE TijgEr.

Tony komt voor mensen die op zoek zijn naar de zin 
van hun leven. Hiervoor worden  in verschillende steden 
van Vlaanderen evangelisatie bijeenkomsten gehouden. 
Voor christenen worden één of twee seminaries georgani-
seerd met het doel hen te motiveren tot discipelschap en 
evangelisatie. Zijn spectaculair levensverhaal vertelt hij 
in het boek.  
Meer informatie op onze www.getemdetijger.be

We beseffen dat onze rol 
als kinder- en jeugdwerkers 

maar een klein aandeel 
omvat in de opvoeding van 

een kind.


