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ABC dient discipelen die groeien naar leiderschap met integriteit en uitmuntendheid, nederigheid, respect
en barmhartigheid. We gebruiken een integrale aanpak en bijbelse normen, opdat mensen en de christelijke
gemeenschap effectief zouden groeien.

Jezus heeft
ons God doen
kennen
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Jezus heeft ons
de Vader doen kennen

Deze Evan-Assistance valt tijdens de laatste dagen van het jaar 2018 in je
brievenbus. Klassiek een tijd waarin we vele goede voornemens maken
… die we na korte tijd opgeven en zelfs vergeten.

Dat kiest God niet in onze plaats. Wij moeten zelf leren om de macht van
ingeslepen natuurlijke gewoonten aan te pakken. God geeft ons wel twee
sleutels om dat te kunnen doen:

Ik, ellendig mens

• wees dankbaar

We kunnen veel redenen aanvoeren om dat opgeven te verklaren. Maar dat
verandert de feiten niet. We botsten op de muur van onze gewoonten. En
die laten ons geen keuze: ze zijn machtiger dan wijzelf. Is dat niet moeilijk te
accepteren voor iemand die is vrijgekocht?
Wat zich feitelijk in ons leven afspeelt, confronteert ons met een realiteit: ons
verlangen blijft te dikwijls beperkt tot belijdenis over een leven dat er heel
verschillend uitziet – dat zelfs kan getuigen van het tegengestelde van ons
verlangen en belijdenis.

ga NAAR HUIS

Arme ik – mijn gewoonten zijn me de baas.1

Gebruik de handleiding
Zo’n nuchtere aanpak is doorheen eeuwen kerkgeschiedenis beschreven als
“geestelijke discipline aanleren”. Daarvoor staan een hele rits hulpmiddelen
ter beschikking8 die je op weg kunnen helpen. Gebruik die.

We leven in een dilemma. Enerzijds leven we met een verlangen en belijdenis in
Christus. Anderzijds getuigt onvermogen om onze gewoonten te veranderen
dat we gebroken, kleine mensen zijn die in een gebroken schepping leven.
Johannes 1:1-18 schetst de krijtlijnen hoe God ons naar een oplossing leidt:
13: opnieuw geboren worden
14: wij zien Jezus - Gods Woord, vol van genade en waarheid
16: Hij schenkt genade op genade
17: Hij bracht genade en waarheid
18: de Zoon heeft ons God doen kennen
Dat is óók onze belijdenis. God bracht Goed Nieuws door zijn Zoon. In Hem
vindt een mens zoveel genade en waarheid dat heel ons leven.werken.dienen
een ontdekkingstocht wordt om nog veel meer van God te leren kennen dan
we nu al kennen. Die kennis zet alles op zijn kop ... inbegrepen de macht die
koppige natuurlijke gewoonten over ons hebben.

SLEUTELS
De kennis over die genade en waarheid voert naar een keuze om dankbaarheid
en kwetsbaarheid een bewust deel van ons leven te maken. Het is ónze keuze
en het is ónze inzet om Jezus na te volgen in het werk van Gods koninkrijk.

• wees kwetsbaar

We noemen hem gewoonlijk “de rijke jongeling”. Jezus wilde hem oprecht
helpen. Hij worstelde eveneens met zo’n controle over zichzelf en zijn leven.6
De man krijgt te horen: “ga naar huis”. Ga terug naar de plek waar het resultaat
van al zijn gewoonten, prioriteiten en controle zich bevond. Daar moest hij
keuzes maken en orde op zaken stellen. Wil je “naar huis gaan” en orde op
zaken stellen voor je ziel? Ga dan met overleg te werk:

Ga niet alleen op weg
Deel in je geloofsgemeenschap je verlangens. Geef vertrouwde mensen een
blik in je leven. Vraag en aanvaard hun aanmoediging. Laat hen begrijpen hoe
je prioriteiten verschuiven wanneer Gods uitgangspunten meer vat op je leven
krijgen.
Zoek telkens de praktijk
Alles wat je leest–bestudeert -bespreekt–gelooft kan je doortrekken naar de
praktijk. Vraag jezelf telkens af: “Wat betekent dat voor mij, voor mijn huwelijk,
gezin, op school, op mijn werk, in mijn kerk?”
Kijk (ver) vooruit
Neem vooraf genoeg tijd en leg voor jezelf vast hoe je na een enthousiaste
start eerlijk en consequent kan verder gaan op de ingeslagen weg. Wat is je
doel en hoe houd je je koers?

Verder lezen?
Het volledige artikel kan je vinden op:
www.abcministries.be/publicaties/losse_artikels.

NIEUWE VZW-VERPLICHTING
infofoon

Een verscherping in de Europese wetgeving op het witwassen
van gelden verplicht alle Belgische rechtspersonen om tussen
31 oktober 2018 en 31 maart 2019 de persoonsgegevens van
de begunstigden aan de overheid mee te delen.
Voor vzw’s zijn de “Uiteindelijk Begunstigden” mensen
met onderstaande functies:

• gewone bestuurders
• dagelijkse bestuurders
• wie gemachtigd is de organisatie met zijn handtekening te
vertegenwoordigen

• natuurlijke personen (of een categorie van personen) in
wiens belang de organisatie opgericht of werkzaam is

• elke andere natuurlijke persoon die uiteindelijke
zeggenschap over de organisatie uitoefent

1979 - 2019:
een jubileumjaar

Begin 1979 zetten Herman en Annemie Heyman de eerste stappen in een
evangeliebediening in de Kempen. De bediening ging helemaal om evangelisatie, levensheiliging en geloofsgemeenschap.
Die lijnen zien we over 40 jaar bediening verder ontwikkelen:
• Heiliging en gemeenschap bleken al snel niet zo goedkoop te zijn. Ze
kosten ons hele leven. Dat eiste geregeld bezinning en leidde soms naar
radicale keuzes. De motivatie kwam telkens uit de overtuiging dat kinderen van God Hem helemaal toebehoren.
• Dat gaf de aanzet naar een zoektocht om inzicht: hoe gaan levensheiliging,
gemeenschap, geloofsgroei in hun werk? Hoe werkt dat tussen mensen en in
groepen? Hoe groeit dat normaal gezien – en waarom soms helemaal niet?
• Over de jaren werd het een gewoonte om bestaand onderzoekswerk na te
pluizen – over cultuur, persoonlijkheid, discipelschap, gemeenschapsvorming, werkprocessen, groepsdynamieken. Die onderzoekers schreven hun
conclusies in scripties, rapporten en boeken. De uitdaging lag er telkens in
om de betekenis van die conclusies voor het dagelijkse leven te vinden – in
het bijzonder voor de praktijk van de christelijke beweging in ons land.
• In de loop van deze periode ontstonden concepten zoals “leven.werken.
dienen” of het driehoekschema. 20.35 zag het daglicht. We poogden herhaaldelijk overlegplatforms tussen organisaties op gang te krijgen.
Het opzet was telkens – en is dat nog altijd: antwoorden formuleren.Mogelijkheden benutten. Oplossingen zoeken voor actuele thema’s in de
christelijke beweging. Bij voorkeur samen met mensen en organisaties
die zelf willen dienen via netwerking.

Daarom voeren we dit kalenderjaar 2019 het project 40%.
Wie tijdens het kalenderjaar 2019 in het Pilgrimshem zal verblijven, geven
we de mogelijkheid om 40% van de verblijfskosten te geven aan een doel
dat uitdrukkelijk werkt aan de christelijke kernwaarden waarvoor het Pilgrimshem staat:
• groeiend discipelschap
• dienend leiderschap
• dynamische geloofsgemeenschap
De doelen kan u zelf kiezen.
• Ze hoeven niet beperkt te zijn tot bedieningen of projecten in België.
• We willen die bedragen bundelen en het bedrag einde 2019 kunnen overschrijven.
Maar over hoeveel gaat het dan?
Kijk op de website www.pilgrimshem.org. Die is nog niet af, maar u kan er al
wel terecht voor de verblijfsprijzen. Het “project 40%” berekenen we op die
prijzen.Informatie via info(at)abcministries.be

NIEUWS: LEARN TO LEAD!
Uit een leidersconferentie brachten we het vormingsmateriaal “Dienend
Leiderschap voor jeugd en jong-volwassenen” mee. Interesse? Overleg
met ons hoe u deze vorming kan doorgeven in uw jongerenwerking.

• Zo is ook het Pilgrimshem in Mellerud (Zweden) ontstaan.
Dat is ons huidige station op onze weg van leven.werken.dienen voor
God. Die pelgrimsweg willen wij consequent verder bewandelen als Jezus’ leerlingen – samen met wie eveneens willen leren om nog meer voor
God te leven terwijl we in de wereld staan.

GDPR
Vele kerken en groepen lijken GDPR te verstaan als “een document
invullen” en “een privacy- verklaring opstellen”. Die beide zijn echter
slechts de kleine maatregelen. GDPR vraagt om een veiligheidsbeleid
dat alle gebruik van persoonlijke gegevens omvat.

Dankbaar

VZW-wetgeving
Nieuwe wetgeving is in de maak. Die is waarschijnlijk klaar tegen lente
2019. We houden u op de hoogte.

Hoe kunnen we God beter danken voor 40 jaar leven.werken.dienen, dan
dat we luisteren en delen met al wie God in zo’n jubileumjaar door het
Pilgrimshem onze wegen laat kruisen?

Deze informatie moet elke vzw over elke U.B. meedelen:

• Sanctie is een geldboete voor het (vzw-)bestuur van 250 tot 50.000

•
•
•
•
•
•

• Iedere bestaande vzw is verplicht de U.B. uiterlijk op 31 maart 2019

euro.
naam en eerste voornaam
geboortedatum (dag, maand, jaar)
nationaliteit(en) en land van verblijf
volledige officiële verblijfsadres
datum waarop de persoon uiteindelijk begunstigde is geworden
rijksregisternummer of het nummer bij de Kruispuntbank Sociale
Zekerheid

Dit zijn de verplichtingen:

• Elke rechtspersoon moet deze persoonlijke informatie meedelen aan
het Register van Uiteindelijke Begunstigden (UBO-register).
• De wettelijke vertegenwoordiger, bestuurder, gemachtigde of
gemachtigde boekhouder deelt de informatie mee.
• De informatie moet elektronisch verstrekt worden, binnen de maand
nadat de informatie beschikbaar werd of gewijzigd is.

te registreren.

• Voor nieuwe vzw’s moet deze informatie uiterlijk 30 dagen na de
registratie van de oprichting in het UBO-register ingevoerd zijn.
Registreren kan enkel via www.myminfin.be-applications

Meer weten of hulp nodig?
Bel het ABC kantoor (op ma, do of vrij)
(0)16/62.31.72
Of email naar:
info(at)abcministries.be.
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In dienst van elkaar
Afgelopen november kwamen we met 90 leiders uit de hele wereld samen voor
gebed en studie. We werkten een breed gamma thema’s af (strategisch denken;
communiceren; getuigenissen; generaties; vorming; technologie; mogelijkheden
en obstakels, …)

voor (hyperactieve?) christenleiders die werk in een hyperactieve omgeving en
proberen onbesmet daarvan te blijven.

Getuigenissen over Gods werk maakten de boodschap concreet: leven met God
kost ons alles. Wat er gebeurt in het Midden-Oosten, Kameroen, Noord-Nigeria,
India, Nepal, China en Rusland onderstreepte dat uitgangspunt.

90 leiders bezinnen, luisteren, studeren, overleggen en ondersteunen elkaar een
week lang, Als die voor elkaar bidden, gaan hemeldeuren open. God raakte via
vele leiders de harten van andere leiders aan – troostend, liefdevol, bemoedigend,
barmhartig.

De betekenis van “leven uit geloof” gaat heel diep, als je bvb. niet zeker bent dat
na zo’n conferentie de politie je je eigen land terug zal laten binnenkomen. Terwijl
je echtgenote en kinderen daar nog steeds zijn …

Voor elkaar

Open_Hartige overdenkingen uit deze ontmoeting:
• Wanneer was het jouw laatste keer dat je voldoende uren (!) genomen hebt om
naar God te luisteren? Wanneer kon God je ziel nog eens vullen?

Naar God
Tussen zelfopoffering belijden en dat doen, liggen veel obstakels. Meestal hebben
die te maken met vasthouden aan persoonlijke zekerheid.
Deze ontmoeting legde daarom het accent op voortgaande geestelijke vorming*.
Daar ligt de sleutel om verder te kunnen leven.werken.dienen – en eigen
prioriteiten, keuzes en gewoonten steeds als gevangene bij Christus te brengen.
Alles begint bij het “zijn bij God”. Daar leren we te beperken tot de werken die
God voorbereid heeft.

• Voor leiders(teams): delen jullie nog altijd jullie zielen met elkaar? Bidden jullie
voor elkaars noden en worstelingen? Blijven jullie ook buiten dat gebedsmoment
elkaar verder ondersteunen?
• Broers en zussen lijden. Is je hart nog aanspreekbaar genoeg voor wat dat deel
van Gods familie meemaakt? Zoek betrouwbare (gebeds)informatie. Geef die
door. Vermenigvuldig gebed.
* Deze vorming verdelen we bij ABC onder de naam “GodWorks”.

God krijgt meer eer als christenen ruim de tijd uittrekken om zelf bij Hem te zijn.
Dat lukt als wij minder (willen) worden - een uitdagende opdracht! In het bijzonder

Samen
Thema

Locatie

leven, werken, dienen vandaag,
of GDPR, of...

bij u thuis of in uw gemeente

Wanneer
09.03 – 17.03.2019
31.05 – 09.06.2019
06.09 – 15.09.2019
29.11 – 08.12.2019

beschikbaarheid
Tussen deze data’s zijn de
predikingen op de zondagen al
volgeboekt. Maar Herman is nog
beschikbaar op weekavonden voor
een leidersteam of een huisgroep.

Door: Herman Heyman

Bij ABC-Ministries is de bescherming van alle
persoonsgegevens geen nieuwigheid. Integriteit
is niet voor niets een van onze kernwaarden. We
respecteren dus uw privacy, want dat is ons
standaardbeleid sinds het prille begin.
Naar aanleiding van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) hebben we dat beleid uitgeschreven. In onze
privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen,
hoe we die hanteren en beveiligen.
Regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming volgen
we onverkort. Waar mogelijk screenen en verbeteren we onze werkwijze.
Wilt u weten hoe wij bij ABC-Ministries uw persoonsgegevens bewaren?
Welke gegevens we bijhouden? Hoe u uw gegevens kan laten aanpassen?

U leest er meer over op www.abcministries.be/privacy

Indien u deze bediening of medewerkers met een gift wil ondersteunen, kan u onderstaande bankrekeningen gebruiken.
BE: ABC-Ministries vzw (bankrekening BE53 0000 6459 7653) NL: Stichting Evangelisch Dienstbetoon België (bankrekening: NL41 RABO 0147 8699 00).

