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Vreemdelingen.

Hebreeën 13:14

Als je bedenkt dat de meeste protestantse kerken nationaal
georganiseerd zijn, zoals de Verenigde Protestantse Kerk in België of de
Église Presbyterienne au Rwanda, dan zou je heel gemakkelijk kunnen
concluderen, dat de God van de christenen speciaal bij dat ene volk
hoort. Dat Hij een speciale band met hen heeft, of met hun vorstenhuis
- de protestantse kerk als planting Gods in de Nederlanden of zo. Maar
dat is een bedrieglijk gevoel, dat je zo in de Bijbel niet terug vindt.
Goed, het oude Verbond is specifiek gesloten met één volk, de kinderen
van Israël, opdat zij tot een zegen zouden zijn voor de wereld. Maar als
christenen geloven we, dat God zich in de Joodse mens Jezus Christus
tot alle volkeren heeft gericht. En daarvan waren al voorboden terug te
vinden door heel de heilsgeschiedenis heen. Naäman, de Syriër, werd
genezen van ‘een huidziekte die onrein maakte’ - het is voorgoed
gedaan met de huidvraat in onze nieuwe vertaling - en keert terug naar
zijn land met twee muildierlasten aarde, voor het geval de macht van
de Heer aan de grond gebonden was. Maar in het verhaal van Jona
wordt duidelijk, dat Gods ontferming niet beperkt is tot Israël; Hij
schenkt zijn vergeving zelfs aan dàt Ninevé, dat een zinnebeeld van
geweldenarij geworden was, nadat het zich bekeert.
We hoeven er dan ook niet aan te twijfelen, dat God aanwezig is, niet
alleen bij ons in België, maar ook in Afrika en Azië en waar ook ter
wereld. Hij blijft aan onze zijde als we thuis zijn, Hij reist met ons mee,
als we voor kortere of langere tijd naar het buitenland vertrekken. Zijn
macht reikt tot over alle grenzen heen en Zijn liefde geldt iedereen.
In de gemeente van Christus valt het onderscheid weg tussen Jood en
Griek, man en vrouw, slaaf en vrije. Alle mensen zijn evenveel waard.
Het lijkt erop, dat dat één van de belangrijkste redenen is geweest van
de groei in de eerste eeuwen - de werking van Gods Geest even buiten
beschouwing gelaten. En dat is iets dat van belang blijft, tot vandaag
de dag toe.
Niemand is beter dan een ander, niemand heeft meer rechten dan een
ander - want de aarde is des Heren (Ps. 24). Als het erop aankomt zijn
we allemaal vreemdelingen en bijwoners in deze wereld. Passanten,
onderweg naar de stad die blijft, het nieuwe Jeruzalem. We mogen in
dankbaarheid genieten van de natuur, ons koesteren in de zon,
ongekende verten opzoeken en de prachtigste kunstschatten
bewonderen. Maar uiteindelijk mogen we ons onderweg weten naar een
toekomst die nòg schoner is dan onze mooiste ervaringen en onze
stoutste fantasieën, Gods Vaderhuis, waar we ons voorgoed thuis
mogen weten.
JHB
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Kerkraad
U heeft nog een verslag tegoed van de vorige kerkraadsvergadering die
we hielden op woensdag 25 mei, het kerkblad was al eerder
samengesteld en in druk.
Deze vergadering begonnen we om 20 uur in de kerkzaal met het lezen
van Jeremia 40 verzen 7 tot 16. Na het gebed en de verwelkoming
overliepen we het verslag van de vorige vergadering (28/03/22) en
legden we de agendapunten vast. We evalueerden de voorbije
kerkdiensten van 3 april met gastpredikant – dan met onze eigen
predikant, zondag 10 april – Goede Vrijdag op 15 april met het Heilig
Avondmaal – 17 april de Paasmaaltijd in de kerk en zondag 24 april en
zondag 1 mei, zondag 8 mei met gastpredikant – de zondagen 15 en
22 mei weer met onze eigen predikant. We evalueerden al deze
diensten als goed.
We bekeken de ingekomen correspondentie. Bij de Themata keken we
vooruit naar de komende zondagen, zijnde 29 mei t/m 3 juli. Alle met
onze predikant behalve zondag 12 juni met gastpredikant. We
overliepen de lijst te bezoeken ouderen. We keken ook het jaarplan
2022 na, alle zondagen zijn ingevuld. We keken ook naar de komende
verlofperiode van onze predikant en kerkraadsleden. We evalueerden
de Gemeentevergadering van 15 mei als goed. We maken afspraken
voor de Open Kerkdagen van zaterdag 4 en zondag 5 juni, onze kerk is
dan open van 13 tot 16 uur. We voorzien ook orgelspel tijdens de
openingsuren. We overliepen de verslagen waarin uitspringt Profest op
26 mei te Namen. We eindigen deze vergadering met een lied.
Onze volgende vergadering hielden we op 20 juni in de kerkzaal om 20
uur en openden deze met het lezen van Lucas 9 de verzen 46 t/m 50.
Na het gebed en de verwelkoming bekrachtigden we de notulen van de
vergadering van 25 mei (zie voorgaande). We legden de agendapunten
vast. We bekeken de ingekomen en uitgegane correspondentie.
De Themata begonnen we met de komende zondagen van 3 juli met
onze eigen predikant. Op de zondagen van 10 - 17 - 24 en 31 juli
kerken we bij onze Zusterkerk in de Zandpoortkerk, dit omdat onze
eigen predikant dan in verlof is! Dan zondag 7 aug. met onze eigen
predikant, weer in onze Kerk in de Keizerstraat, zondag 14 aug. met
een gastpredikant en de zondagen 21 en 28 aug. weer met onze eigen
predikant. Voor zondag 4 sept. een gastpredikant. We stellen de
startzondag op 18 sept. omdat we op zondag 11 sept. het H.
Avondmaal vieren. We bekeken wie we kunnen vragen voor het
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crisispastoraat in de verlofperiode van onze dominee, gezien er nog
steeds geen voorganger is in onze Zusterkerk (Zandpoortkerk).
We bekeken de lijst, de te bezoeken en bezochte ouderen en zieken,
deze stellen het naar omstandigeheden van redelijk tot goed. We keken
naar de toekomst en praten al over het jaarplan 2023 naar aanleiding
van komende beslissingen in het ABL district. We stellen vaste data op
voor het H.Avondmaal en zetten deze op het jaarplan.
We evalueerden de Open Kerkdagen, we hadden gezorgd voor een
organist van buiten de kerk, die we hebben leren kennen met de Open
Monumenten dagen van de vorige jaren. Hij speelt ontzettend graag op
ons kerkorgel en doet dit dan ook op bijzondere gelegenheden zoals de
Open Kerkdagen en de Open Monumenten dagen. Dit ook volledig op
vrijwillige basis en zonder enige vergoeding! Wat het bezoek aan onze
Kerk betrof voor de open Kerkdagen: zaterdag 4 juni zijn er een tiental
geintresseerden geweest, zondag niemand!!! Dit was zeer
teleurstellend, ook voor de tijd dat we daar gezeten hebben, van 13 tot
16 uur. Reden bleek achteraf dat we bij het scannen van de barcode op
de folder, er stond dat onze kerk gesloten was - nochtans op de
website stonden we als open! Maar ja iedereen gebruikt de smartphone
tegenwoordig voor dergelijke dingen, ook omdat de bewegwijzering
erbij stond. Komt dit nu omdat we worden tegengewerkt of gewoon
omdat er elk jaar wel iets fout loopt?
We hadden het ook nog over de "Omhalingen vrijwillige bijdragen" (4
per jaar) hoe we dit de volgende keer het best bekend maken (via ons
kerkblad) en organiseren in deze moderne tijden. We hadden het nog
over de financiën en ciebels van de kerk, materie voor de bestuursraad.
Er werd nog gesproken over de uit te voeren schilderwerken en kleine
werkjes in de kerk. Bij de verslagen hadden we het over de belijdenis,
we overwegen in ons kerkblad van september een oproep te doen om
kandidaten hiervoor.
Ook hebben we het nog over de algemene toestanden in onze kerken
die we vernemen via het district (ABL-Antwerpen-Brabant-Limburg).
We sluiten af met het lezen van lied 703 uit onze zangbundel. De
volgende vergadering hopen we te houden op maandag 5 september.
Indien u suggesties heeft of iets te melden laat ons dit weten, via mail,
telefoon of brief.
De kerkraad wenst u allen een rustig en deugd doend verlof, geniet van
deze tijd met familie en vrienden en Gods prachtige natuur ons in
bruikleen gegeven !
Georges
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Crisispastoraat
Tijdens de maand juli, de verlofperiode van onze predikant, hebben we
een crisispastoraat voorzien. Bij nood of bij hoogdringendheid kan u
een kerkraadslid, waarvan u de lijst hieronder vindt, aanspreken of
opbellen; deze zorgt er dan voor dat u onmiddellijk wordt geholpen.

Samenstelling kerkraad
Predikant:
ds J. Brouwer
Ouderlingen: Georgette Saliba
Geert Van Cammeren
Xavier Van Lierde
Diaken:
Georges Vandensavel

015 - 20 51 54
015 - 41 31 85
015 - 31 97 64
0485 - 71 71 0
015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Verjaardagen
02
04
11
11
16
24
29
30

juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli

Nezir Dirlik
Edwin Ntamba
Arthur Vanduffel
Jaap van der Wulp
Guyny Ntamba
Elske Brouwer
Corrie Noordzij e. van der Wulp
Tanja Sakur

04
08
13
21
23
25
27

aug.
aug.
aug.
aug.
aug.
aug.
aug.

Samir Younan
Georges Vandensavel
Nynke Brouwer
Sabri Eke
Hanne Eke
Aysel Eke
Hushna Dirlik e. Eke

Al deze jarigen wensen we een fijne verjaardag, maar bovenal Gods
rijke zegen voor de komende tijd.
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Erediensten
Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26,
aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.
zondag 03 juli
ds. J.H. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Zending

In de zomermaanden kerken we samen met de gemeente van
Mechelen-Zuid. Vanaf 10 juli zijn wij aan de Zandpoortvest 27 te gast,
in augustus zijn de leden van onze zustergemeente van harte welkom
in ons kerkgebouw. De diensten beginnen telkens om 10 uur.
Zondag 10 juli
ds D. Wursten

DIENST IN DE ZANDPOORTKERK

Zondag 17 juli
ds J. Van Hees

DIENST IN DE ZANDPOORTKERK

Zondag 24 juli
ds E. Van der Linden

DIENST IN DE ZANDPOORTKERK

Zondag 31 juli
mw. M. Felix

DIENST IN DE ZANDPOORTKERK

Zondag 07 augustus
ds J.H. Brouwer
2e

organist: P. Oerlemans
collecte: Orgelfonds

Zondag 14 augustus
ds I. Koeman
2e

organist: E. Poncin
collecte: Gemeenteleven

Zondag 21 augustus
ds J.H. Brouwer
2e

organist: Th. de Jongh
collecte: Synodale Kas

Zondag 28 augustus
ds J.H. Brouwer

organist: M. Faure
2e collecte: Zending

Zondag 04 september
ds M. Schippers

organist: P. Oerlemans
2e collecte: Diaconie
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Liedboek
In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie
liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je
er al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een
vertelling of gedicht te brengen.
Op bladzijde 1197 staat het volgende van Ida Gerhardt:

Onder vreemden.
Het speelt het liefste ver weg op het strand,
het kind dat nooit zijn eigen vader ziet,
die overzee is in dat andere land.
Het woont bij vreemden en het went er niet.
Zij fluisteren erover met elkaar.
Heimwee huist in zijn kleren en zijn haar.
En altijd denkt het dat hij komen zal:
vandaag niet meer; maar morgen, onverwacht –
en droomt van hem en roept hem in de nacht.
Ik wacht u, Vader van de overwal.
Uitgekozen door Georges
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Wandeling langs de terrils
Beste lezers en lezeressen, zoals elk jaar zullen ook deze zomer weer
duizenden Belgen naar toeristische trekpleisters in het buitenland
reizen, met als gevolg lange wachtrijen op de luchthavens van
Zaventem en Gosselies, en files op de autowegen naar het zuiden.
Nochtans is er in ons eigen kleine België enorm veel te zien en te
beleven, soms op plekken waar je het niet vermoedt!
Samen met mijn vader,
mijn zuster en mijn
schoonbroer, ben ik vorige
maand gaan wandelen
langs de terrils in het Land
van Charleroi, voorheen
het Zwarte Land genoemd
omwille van de toenmalige
steenkoolindustrie. Terrils
( i n
N e d e r l a n d
“steenbergen” genoemd en
in Duitsland “halden”) zijn
afvalhopen
van
de
vroegere koolmijnen. Niet
alles wat uit de ondergrond naar boven werd gehaald was immers
commercieel exploiteerbaar. Onze wandeling begon aan het station van
Marchienne-au-Pont en ging langs Monceau-sur-Sambre, Roux en
Dampremy naar Charleroi-Zuid, en vandaar opnieuw langs het kanaal
naar Marchienne-au-Pont (“la Boucle Noire”, de zwarte lus).
Charleroi wordt wel eens “de lelijkste stad ter wereld” genoemd, maar
dit doet haar absoluut groot onrecht aan. Bovendien zijn de Karolingers
zoals de meeste Walen vriendelijke mensen, bijna iedereen die we
passeerden groette ons.
In de tweede helft van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw, was
Charleroi een dynamische groeipool die aan de spits stond van de
technologische en industriële vooruitgang. Van heinde en ver kwamen
duizenden naar de streek op zoek naar werk en een beter leven. Mijn
moeder vertelde onlangs nog over “tainke Leonie van de Woale”
(Kerkoms voor “tante Leonie uit Wallonië”), die met nonkel Constant
vanuit haar geboortedorp Kerkom (*) naar Ransart (**) was getrokken.
Wie waren deze mensen en wat exact was hun activiteit in het “Zwarte
Land”? Mijn grootouders zullen dit wellicht hebben geweten, maar zij
zijn er niet meer om het te vragen…
De welvaart van Charleroi en omstreken was gebaseerd op de
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steenkool- en staalindustrie, waarvan de veertien terrils rond de stad
verstilde getuigen zijn. In de jaren 1960 en 1970 werden immers de
Waalse mijnen één na één gesloten en ook van de staalindustrie blijft
maar weinig over. Het kapitaal vloeide weg naar elders waar het meer
opbracht en het Land van Charleroi kende tientallen jaren van verval.
Gelukkig gebeuren de laatste jaren weer investeringen, onder meer
door het Waalse Gewest, en kruipt de streek moeizaam uit de put.
Tijdens onze wandeling beklommen we onder meer de Terril du
Martinet, die bestaat uit twee conische heuvels. Vanop de 215 meter
hoge top heb je een magnifiek zicht over de omgeving. Berken zijn de
meest courante boomsoort, hoewel reeds in de jaren 1950
buurtbewoners onder leiding van landschapsarchitect Guy Capart op
deze terril eiken, beuken, ahornen en andere bomen plantten in het
kader van de “wet op de verfraaiing van het landschap”. Overigens
herbergen de terrils veel specifieke planten en dieren die je elders in de
wijde omgeving niet vindt. De zwart gekleurde bodem warmt bij zonnig
weer snel op, zodat vooral hogerop warmteminnende en
droogtebestendige planten te vinden zijn. Waren de terrils aanvankelijk
kale steenbergen, dan zijn het vandaag unieke groene oases in het
hoofdzakelijk industriële landschap. Hun evolutie lijkt wel de schepping
in voortgang!
Beneden aan sommige terrils zie je
spoorlijnen liggen, half in de grond,
overwoekerd
door
vegetatie,
schijnbaar nergens heen voerend. Of
min of meer vervallen gebouwen,
zoals een machinekamer met een
reusachtig rad, waarvan we ons
afvroegen waarvoor het ooit heeft
gediend. In de hoogdagen van de
mijnindustrie moet het hier gebruist
hebben van activiteit, met honderden
als mieren door mekaar krioelende
arbeiders, ieder met zijn eigen taak.
Thans groeien vlinderstruiken op de
daken
van sommige verroeste
reuzengrote staalfabrieken, terwijl op
verlaten vervuilde gronden de Japanse
duizendknoop welig tiert. Het stemt
tot nederig nadenken over de
vergankelijkheid van het menselijk
streven…
Vandaag zijn de Karolingers fier op de terrils die het silhouet van hun
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stad domineren. Meerdere door projectontwikkelaars bedreigde terrils
zijn gered door acties van buurtkomitees, zo bijvoorbeeld de Terril des
Piges tussen Dampremy en Charleroi. Toen in de jaren 1970 de R9 en
de metro werden aangelegd, lieten koppige omwonenden de politieke
beslissers niet met rust tot hun gegarandeerd werd dat “hun” terril zou
bewaard blijven.
De terrils zijn tot slot een passend symbool van verrijzenis en hoop:
waar mijn groottante Leonie in de jaren 1930 en ’40 slechts dode
zwarte steenhopen heeft gezien, wemelt het vandaag van leven op
groene beboomde heuvels. Wat een woestijn was bloeit als een roos en
staat welig in bloei, is dat geen reden tot jubelen en juichen? (***)
Moge dit bij uitbreiding waar worden voor heel het Land van Charleroi!
Hugo Wilmaerts
(*) Kerkom: dorp in het Hageland, sedert 1977 deelgemeente van Boutersem
(**) Ransart: dorp nabij de luchthaven van Gosselies, sedert 1977
deelgemeente van Charleroi
(***) parafrase van Jesaja 35 (of Opwekking 388)
Noot: “tainke” is het verkleinwoord van “matant” (Frans: ma tante). Tantes
worden zo aangesproken in de Zuid-Brabantse dialecten (vergelijk Afrikaans
“tannie”, eveneens een verkleinwoord).
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P.M.K.-gebed
Goede Vader in de hemel,
wij zijn blij dat wij
uw kinderen zijn.
Wij danken U
omdat Gij zoveel van ons houdt.
Uw Zoon Jezus leert ons
dat alle mensen uw kinderen zijn,
broers en zussen van elkaar.
Wij bidden U
voor de kinderen
die U nog niet kennen.
Zend hen missionarissen
met Jezus' blijde Boodschap.
Wij bidden U
voor de kinderen die honger lijden,
ziek zijn en arm.
Bekeer het hart van veel mensen
opdat deze kinderen
betere kansen krijgen.
Gebaseerd op een gebed van het Pauselijk Missiewerk voor de
Kinderen.
Geciteerd door : Nathalia NAFARIN
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Als mensen die niets hebben en toch alles bezitten
Ds. Petrus Immens (1664-1720) schreef in zijn prachtige boek ‘De
godsvruchtige avondmaalganger’ over de noodzaak voor elk kind van
God om steeds opnieuw naar God te vluchten. Dit vluchten, weg van
zichzelf, naar Christus en Zijn verdiensten toe, ziet Petrus Immens als
de kern van het geloof (pp. 53-54). Dit vluchten is geen éénmalige
beweging, in de zin van ‘eenmaal bekeerd, voor altijd bekeerd’. Het is
veeleer een dagelijks komen tot God, om elke dag opnieuw genade af
te smeken. Petrus Immens beschrijft het als volgt (p. 129):
‘Laat de beoefening van uw geloof toch steeds levendig zijn, wek
steeds uw honger en dorst naar Christus op, vlucht dagelijks tot
Hem met al uw noden. Als u gezondigd hebt, neem dan de
toevlucht tot Zijn bloed ter verzoening. Langs die weg zult u zich
ervan bewust worden dat u gelovig tot Jezus uitgaat en dat het
u om Hem te doen is. Vernieuw dagelijks uw keuze voor de
Heere, dat u van Hem wilt zijn en dat u in het verlaten van de
zonde en de wereld met Hem verbonden wilt blijven.’
Een gelovig leven is een leven van volledige afhankelijkheid. Het is een
bedelaarsbestaan, een bestaan van dagelijks bidden en smeken bij God
(Ef 6:18). De Heere heeft zich een arm en ellendig volk uitverkoren
(Zef 3:12). Het is een volk dat lééft van Gods genade alleen. Gods volk
is niet zelfgenoegzaam. Het weet dat het buiten Christus geen
aanspraak kan maken op genade, en ook in Christus voor elk sprankje
genade volledig afhankelijk is van Hem. Gods volk is en blijft zelf
geestelijk arm, en vertrouwt slechts op zijn rijke en vrijgevige Koning
Die overvloedige genade schenkt. Zij zijn als mensen die zelf niets
hebben, maar alles bezitten in Hem (2 Kor 6:10).
De gepaste houding van een arme Christen is dan ook een van
nederigheid voor God en de naaste. De apostel Petrus, die eens zo
trotse Petrus, maant ons daarom aan om nederig te zijn bij God en
elkaar (1 Petr 5:5-7):
‘Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de
hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u
dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd
verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’
De apostel Petrus verbindt nederigheid hier aan afhankelijkheid.
Afhankelijkheid stemt nederig, en nederigheid doet ons des te meer
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erkennen hoe afhankelijk we zijn. Nederige afhankelijkheid houdt in dat
je al je zorgen op Christus mag, ja zelfs moet werpen. Het is een
imperatief, een bevel van ‘s Koningswege. Over welke zorgen gaat het
dan? ‘Uw zorgen’, wat in eerste instantie wil zeggen de zorgen die een
elk van ons het zwaarst op het hart zouden moeten wegen: zorgen
voor onszelf, onze naaste en de gemeente (Ef 6:18). Pas in tweede
instantie volgen zorgen die verder van ons afstaan, voor wereld en
schepping. Het lijkt me dat dit ook de volgorde voor het persoonlijk en
het gemeentelijk gebedsleven moet zijn.
Laten we als gemeente niet hoogmoedig zijn, ons niet gedragen als
onbezorgde bezitters van de gunst van onze Koning, maar laten we
dagelijks naar Hem vluchten en al onze zorgen op Hem werpen. Laat
ons elke dag bidden en smeken om Zijn genade, en toevlucht zoeken
bij de Heere Jezus Christus, bij Zijn kostbaar bloed tot vergeving van
zonde. Hij zal ons in onze nederige bedelaarsgestalte zeker niet te min
achten, maar zal ons verzadigen met het goede van Zijn huis. De
nederigen geeft Hij genade.
Willem-Jan Ingels

Postzegeldoos
Na enkele jaren is de postzegeldoos weer
geledigd. Vele postzegels waren mooi
uitgeknipt met een 0,5cm rand. Dank u
wel, dat bespaart mij veel werk.
Vroeger werden de postzegels aan
Tearfund gegeven. Maar zij verzamelen er
geen meer en nu stuur ik ze op naar de
hulporganisatie Dorcas:
“Wij hebben liefde en hoop voor mensen
in nood. Bij armoede, uitsluiting en crisis
creëren we mogelijkheden voor hen om
tot bloei te komen. Zo volgen we Jezus
Christus.”
Zo omschrijven ze zichzelf. Ze hebben vestigingen in 14 landen.
Er worden wel niet meer zoveel postzegels gebruikt, maar vele kleintjes
maken een groot. Sparen we weer allemaal verder?
De doos staat terug op zijn oude plaats.
Nelly
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340 miljoen christenen vervolgd om hun geloof
De index van de wereldwijde vervolging van christenen, gepubliceerd
door de NGO Open Doors, wordt op 19 januari bekendgemaakt. Ontdek
de ranglijst van landen waar christenen het meest te lijden hebben
vanwege hun geloof op www.opendoors.nl
De machtsovername door de taliban in Afghanistan afgelopen zomer
was een dramatische herinnering aan het feit dat de vervolging van
christenen nog steeds een probleem is. In 2021 stond het land op de
tweede plaats op de wereldindex van de vervolging van christenen,
opgesteld door de NGO Open Doors. Waar zal Afghanistan dit jaar op
de lijst staan?
Open Doors werkt in meer dan 60 landen over de hele wereld en geeft
Bijbels, opleiding, en zowel materiële als morele steun aan de
vervolgde Kerk. In meer dan 60 jaar zijn vele projecten uitgevoerd,
zoals de levering van een miljoen Bijbels aan China of de steun aan
duizenden christenen die gevlucht zijn voor de conflicten in Irak en
Syrië.
Het hele jaar brengen teamleden gratis bezoeken aan kerken om de
boodschap en getuigenissen van de vervolgde Kerk te brengen. Of het
nu gaat om de eredienst op zondagochtend, of gebedsbijeenkomsten in
kleine groepen, seminaries… elke ontmoeting is uniek en aangepast
aan specifieke verzoeken.
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