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SERIE

Sleutels voor groei:
lasten DRAGEN

SLEUTEL 3: DRAAGT ELKANDERS LASTEN
Dit is een algemeen christelijk gezegde. Maar hoe ziet die relatie tussen
mijn individuele leven én dat van mijn naaste er uit?

A. IK STA ER ZELF VOOR
Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Met de éigen keuzes en
éigen gewoonten. Een éigen unieke opgave om verder te gaan op de Weg
van Jezus.
Het evangelie lijkt zo heel individualistisch te zijn: het begint met mijn keuze,
met de hervorming van mijn denken en de vernieuwing van mijn gewoonten.
Ik heb het vermogen daaraan te werken. Ik ben verantwoordelijk om Gods
perspectief daarover te leren.
Ik ben zelf verantwoordeljk
Christenen zijn levenslange leerlingen. We spannen ons in om onze
belijdenis te vertalen naar een levenswandel die steeds meer de
waarden, principes en normen van God weerspiegelen.
Lees en vat samen
Matth.28:19 / Mark.8:34, 10:21 / Efez.4:21-32 / Hebr.4:12-13 /
Rom.14:10-12

B. MIJN BROEDERS HOEDER 1
Zonder God kan een mens Gods openbaring in waarheid, liefde en genade
niet kennen. Zonder God rijden mensen zich dan ook vast in het soort
individualisme dat de hele schepping kapot maakte.
In Christus accepteert God ons met de individualiteit die we naar Hem
meebrengen.
Hij begint een relatie die ons denken en onze levensstijl hervormt. Een
volgeling-leerling van Jezus leert zo de betekenis van waarheid, liefde en
genade vanuit Gods perspectief kennen. En die leren hem tegemoet te
komen aan zijn naaste.
Ik ben ook verantwoordelijk voor jou
Door geloof in Christus ben ik herboren en leer leven volgens Gods
waarden, principes en normen.
Hij schept in mij het vermogen om daarmee te leven.werken.dienen:
God lief te hebben en te verheerlijken, en ten dienste te staan van mijn
naaste
Lees en vat samen
Esther 2:19-20, 4:13-14 / Mark.9:35, 10:43, 12:17 / Joh.15:12-14 /
Gal.5:13-14 / 2Thess.3:12-13:

WIL JE HIEROVER DOORPRATEN?

C. DE GEMEENSCHAP IS DE INCUBATOR
De geloofsgemeenschap is de beste plaats om verantwoordelijkheid voor
de eigen individualiteit en voor het dienstbetoon aan onze naaste te leren2.
Daar kunnen we levende voorbeelden ontmoeten die hun karakter in Christus
opbouwen (= onderwijs & vorming). Die daarom ook God en de medemens
dienen (= relaties).

Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor jou
Een geloofsgemeenschap bevestigt haar bestaansrecht naargelang
zij een draagvlak aanbiedt waarmee zij ieders dienst aan God en aan
de medemens helpt versterken.Dat doet zij door mensen te leren hoe
zij Jezus’ geboden meer kunnen onderhouden en zich meer kunnen
opstellen voor “de weduwe, de wees en de vreemdeling”.
Lees en vat samen
Hebr.13:7 / Efez.4:11-13 / Efez.4:14-16 / Matth.18:15-20 / 1Thess.1:3 /
Hand.4:34 / Efez.4:27:

D. JIJ EN IK
We leren het evenwicht tussen individualiteit en gemeenschap naargelang we
de kernwaarden van Gods koninkrijk consequenter uitleven – naargelang wat
we geloven, zeggen en doen meer op éénzelfde lijn komt. Maar juist daarvoor
heb ik mijn naaste nodig. Om rekenschap over mijn eigen hart (= individualiteit)
en mijn eigen leven.werken.dienen (=relaties) te kunnen afleggen. Om mijn
naaste op dezelfde manier te bedienen bij diens lasten. Om allebei verder te
kunnen groeien.
Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar
We vinden het moeilijk rekenschap af te leggen. Op dat punt wil de
gebrokenheid van onze menselijke natuur en van onze cultuur ons
eerder afschermen. Rekenschap aan elkaar afleggen is essentieel om
Gods werken in ons en rondom ons te leren herkennen, en om daarin
met Hem te kunnen meewerken.
Lees en vat samen
Jak.5:16 / Fil.4:14-18 / 1Kor.16:!-13:

A+B+C+D Wat denk jij?
Hoe spiegel jij je aan Gods uitgangspunten? Wat legt God daarover op jouw
hart? Bezin over de keuzes en gewoonten in je leven. Besluit om binnen de
volgende 14 dagen je hart met iemand te delen.

OOK VOOR LEIDERS?
Leiders kunnen stappen zetten om (meer?) met dit uitgangspunt te leven.
werken.dienen. Zo vermenigvuldigt het effect van Gods bediening door hen
heen. Daar groeien mensen en gemeenten van!

Je kan ons vertellen hoe je meer op Gods lijn denkt te komen.
Wat je deelt, blijft vertrouwelijk. Mail naar info(at)abcministries.be

INFOFOON

nieuws ter versterking van vzw’s in het evangeliewerk

Aangifte vzw-rechtspersonenbelasting
(boekjaar 2018)

Nu uw GDPR-dossier is opgestart

U kan de aangifte alleen digitaal indienen via Biztax. De uiterste datum van
indiening is 26 september 2019.

- Het dataverwerkingsregister actueel houden

Denk eraan: de Algemene Vergadering keurt uiterlijk op 30 juni 2019 de
jaarrekening over 2018 goed en geeft kwijting aan het bestuursorgaan.
Pas daarna kan het bestuursorgaan de aangifte indienen.

De VZW-wetgeving aangepast
Die nieuwe wetgeving is sinds 01 mei 2019 van kracht.

Aanpassingstermijn

Elke vzw moet zich met statuten en werking tegen 31 december 2024
aan de nieuwe regels aanpassen. Wilt uw vzw in die periode al eerder
iets aan de statuten wijzigen wat niet onder de verplichte aanpassingen
valt, dan verwacht de wetgever dat u meteen ook alle wettelijk verplichte
aanpassingen uitvoert.

Geïntegreerd in het vennootschapsrecht

De nieuwe wetgeving trekt de vzw’s volledig in de rechtssfeer van
vennootschappen.
Dat heeft gevolgen voor de leden, bestuurders en vertegenwoordigers van
een vzw. Maar een vzw kan voortaan ook uit enkele interessante statutaire
opties kiezen.
Omwille van eenvormigheid onder alle vennootschappen, verplicht de
wetgever bovendien terminologie in de statuten aan te passen.

Werk aan de winkel

De verplichte aanpassingen dwingen ons tot meer dan een
schoonheidsreparatie. Elke vzw staat onvermijdelijk voor de opgave om
haar statuten in zijn geheel te herzien.
Dat pleit eerst en vooral voor een bezonnen voorbereiding en overleg
en een goede besluitvorming tussen Algemene Vergadering en het
bestuursorgaan.
De leden moeten dan in een Buitengewone Algemene Vergadering over de
voorstellen van het bestuursorgaan kunnen besluiten. Daarna pas volgt de
officiële publicatie.

GDPR –1 jaar later
De nieuwe privacywetgeving zorgde tegen 26 mei 2018 voor een stortregen
van mails met privacy-verklaringen. Daarna werd het weer stil.

Een storm in een glas water?

Niets wijst op dat glas water. Het is eerder wachten waar een privacyprobleem zal opduiken. Afhankelijk van de ernst kan dat ook de poppen
aan het dansen zetten bij de privacy-commissie.
Zo’n probleem zal ook effect hebben op het bredere netwerk waarbinnen
die bepaalde vzw functioneert.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk om dat dossier permanent te
onderhouden. Het blijkt dat verenigingen voor 2 uitdagingen staan:
Telkens iemand namens de vzw met persoonsgegevens werkt,
moet die uitvoerder een beschrijving van die activiteit in het
dataverwerkingsregister noteren. De (bestuurs-)verantwoordelijken
evalueren geregeld aan de hand van dat register
- óf haar privacy-beleidsregels werden toegepast
- óf uitvoerders en toezichthouders hun taak behoorlijk uitvoeren
- óf (en hoe) het privacy-veiligheidsbeleid verbeterd kan worden
Navraag over de praktijk levert een ander beeld op dan wat GDPR
over het dataregister vastgelegd heeft. Nemen bestuursorganen een
berekend risico? Of negeren ze een complexe opgave?

- Privacy is ieders verantwoordelijkheid

Privacy is ieders verantwoordelijkheid Het vorige punt leidt naar een vraag:
hoe kunnen we al wie werken met persoonsgegevens ervan bewust maken
dat zij dat consequent volgens de GDPR-regels horen te doen?
Dit is de moeilijkste uitdaging. Die bewustmaking tornt immers op tegen
jarenlange gewoonten - en moet voorbij een dosis nonchalance kunnen
komen.

De beste aanpak lijkt die van de GDPR-regels
zelf te zijn:

Maak iemand verantwoordelijk en laat die consequent toewerken naar een
behoorlijke behandeling van persoonsgegevens.
Toegegeven: dat vereist een bredere aandacht voor functionering dan
men meestal gewend is in evangeliewerking. Het vraagt een ander type
investering dan de zorg voor samenkomsten, conferenties, evangelisatie,
bijbelstudies, diaconaat, pastoraat.
GDPR stelt eisen die in iedere vzw geïntegreerd moeten worden. Daaraan
valt niet te ontkomen. Wacht daarom niet op een ernstig “accident de
parcours”. Leg de GDPR-lat zo hoog als nodig.

Informatie
ABC voorziet informatiesessies over de nieuwe vzwwetgeving vanaf de herfst van 2019. De details leest u via de
website, facebook en email.
U wilt op de hoogte blijven maar ontvangt nog niet de emailupdates van ABC? Stuur ons een email met uw vraag om die
voortaan ook te ontvangen.
Concrete vragen of u moet nu al aanpassingen maken?
Via het Infofoon-abonnement (zie website) kan u nu al met uw
vragen terecht. Contacteer ons als u hulp wil om nu al uw vzwproject te (her-)schrijven.

info(at)abcministries.be
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WE GAAN ER VOOR!!
Het enthousiasme zinderde langs beide tafels: 14 jonge mensen – oudere
tieners, twintigers en enkele dertigers– stonden in de startblokken van een
leiderstraining.
Er waren ook nog eens 4 “gesettelde” leiders - mannen en vrouwen gepokt
en gemazeld door jarenlange bedieningen in gemeenten.
Een zalige belevenis voor al wie investeert in (bijbelse) vorming!
De grote punten passeerden de revue: de oorspronkelijke opdracht
aan de mens, de nieuw geschapen mens in Christus, ontvankelijkheid,
leren luisteren naar God, christelijk karakter, dienstbaarheid, studie,
communicatie, ...
“Zonder discipel-zijn is geen christelijk leider-zijn.”
Die stelling werd omarmd met een hartelijke reactie:
“Daar gaan we voor!”
God legde zijn hand op harten doorheen belijdenis, gesprekken,
toekomstgedachten.

Oei

De vorming maakte met kleine werkopdrachten de stap naar het leven in
de praktijk: deelnemers zouden zichzelf evalueren, luisteren naar God en
naar elkaar, prioriteiten zetten.

Dus kozen we plan B: nieuwe uitleg en nieuwe pogingen. (Geen verandering.)
Een andere aanpak? (Geen verandering.) Uitleg en verbanden tonen?
(Geen verandering.) Het antwoord bleef hetzelfde:
“Oei. Vergeten. Geen tijd gehad.”

Keuzes en gewoonten

We rafelden samen dit “geen tijd” uiteen, op zoek naar eerlijke verklaringen
en motivaties. De hele groep concludeerde voor zichzelf:
“We kíézen zelf om geen tijd te maken. Onze huidige gewoonten
bieden niet spontaan ruimte. Het is daarom gemakkelijker niets te
veranderen.”
Tegen de achtergrond van het ja-en-nee van een Jezus-leerling (Mattheüs
5:37) leidde dat naar een gesprek over integriteit – eerlijkheid naar zichzelf,
naar God en naar de medemens. (Geen verandering.)

Verder

De keuzes lagen vast: gewoon verder zoals voorheen. Nochtans blijft
de uitnodiging gelden om tezamen leider-zijn op te bouwen vanuit ons
discipel-zijn. Maar dat vraagt om keuzes en bekering in priori_tijd …

Gaan ze ervoor?

Toen confronteerde de praktijk hen met hun belijdenis: niemand investeerde
moeite om die stap naar de praktijk te maken.

Samen

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.

Thema

Locatie

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

bij u thuis of in uw gemeente

Regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming volgen
we onverkort. Waar mogelijk screenen en verbeteren we onze werkwijze.

Wanneer

beschikbaarheid

06.09 – 15.09.2019
29.11 – 08.12.2019
14.02 – 24.02.2019
08.05 – 19.05.2019
30.10 – 10.11.2019

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.

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).

