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Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk.
Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God.
Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen
zonder enige vorm van discriminatie.

Editoriaal

De kerstgedachte opnieuw aanvoelen
Terwijl er veel dingen door ons
hoofd schieten, proberen we
ons een beeld te vormen hoe
het jaareinde eruit zal zien.
Van alle wensen die we ons kunnen
inbeelden, staat het vieren van Kerstmis en Oud naar Nieuw onder de gebruikelijke omstandigheden ver boven aan de lijst. Het mooiste bewijs hiervan is de
heisa bij de gemeentewerklieden die me midden in de nacht
wakker hielden toen ze onlangs de bedrading voor de kerstverlichting ophingen. En dit streven om zich voor te bereiden
op de hartverwarmende eindejaarsperiode gaat verder dan
de landsgrenzen. Deze feestperiode is universeel.

gehaald en uitgepakt. De langverwachte cadeaus komen er
bijna aan. Laten we dit jaar iets bijzonder maken van Kerst,
we verlangen al maanden naar een feestperiode.
De omstandigheden laten ons deze keer niet toe om rond een
grote feesttafel gezellig samen te zitten. Het aantal genodigden wordt sterk beperkt. Uitzonderlijk feesten we binnen de
kleine familiebubbel. Laten we toch maar genieten van een
intiem feestje.
We hunkeren naar de traditionele feestdagen, maar dat zal
niet zo zijn. En dit terwijl de boodschap waaraan we gehecht
zijn, écht wel dezelfde blijft. Onze Heer ligt aan de oorsprong
van dit vreugdevolle nieuws door de Wijzen naar Bethlehem
te leiden met de ster aan het firmament. Ook de schaapherders volgden deze weg, op uitnodiging van de engelen die
hen de geboorte van de Messias verkondigden. De engel zei
tegen hen: “Wees niet bang, want ik breng jullie goed

Ons verstand zegt ons echter dat we realistisch moeten zijn,
want, bij wijze van spreken zal niet alles goedkomen door
één of ander wonder. Nee toch? Het baat niet om de waarschuwingen waarmee radio- en televisie ons dagelijks brainwashen te miskennen. Laat staan hoe zinloos het zou zijn om
de impact van het internet te negeren. Deze boodschap is
klaar en duidelijk. Laten we eerlijk zijn met onszelf, de feesten
in de aanloop naar het nieuwe jaar zullen we anders ervaren
dan alle voorgaande jaren.

nieuws dat vreugde zal brengen aan alle mensen:
vandaag is er een Verlosser voor jullie geboren.”

Laat ons echter toch maar trachten om een feestelijke sfeer
te creëren in onze buurt. Alle familieleden rekenen hierop. De
kartonnen dozen waarin we de kerstslingers, de beeldjes uit
de kerststal en andere versieringen opbergen, worden boven-

Kolonel Daniel Naud
Voorzitter

Deze waarheid moet om ons heen worden verspreid en herhaald, evenals aan al diegenen die tijdens de eindejaarsperiode in onze gedachten zijn en dit in het vooruitzicht voor een
nieuw jaar waarin alles zich terug wat mag normaliseren.

“Heden is ons
een Redder
geboren”
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Editoriaal

“Laten we deze Kerst
allemaal als engelen
zijn voor elkaar”

Geef nieuwe hoop en deel de kerstgedachte
Kerst is niet voor iedereen
hetzelfde. Mensen vieren het
over de hele wereld op een
andere manier. Een verschillende cultuur betekent ook
een verschillende traditie.
Voor christelijke overtuigde mensen heeft kerstmis een diepere
betekenis, voor mensen met een andere overtuiging blijft het
ook een tijd om te genieten van de festiviteiten.
Het is echter niet voor iedereen evident om feest te vieren.
Zeker voor wie in moeilijke omstandigheden overleeft of wie
een relatiebreuk, een overlijden hiermee associeert als een
slechte herinnering. Misschien hebben zij wel hun huis verloren
of zijn ze in moeilijke omstandigheden terecht gekomen... en
lijkt alles hopeloos.
Zij voelen zich buitengesloten van vieringen en feestelijkheden.
Deze mensen hebben onze aandacht in die periode
broodnodig. Wij willen de kerstvreugde delen, als een
bezoekende engel die het goede nieuws of geschenken
brengt, die hoop geeft en de geest van Kerst deelt als een
vriend.
Ik herinner me de kerstochtend waarop ik een man ontmoette
voor wie een kerstcadeau een ongekende luxe was. Hij was
tot tranen toe bewogen toen we samen zaten voor een losse
babbel en zo Kerst deelden.
Bij een andere gelegenheid schonken we schoenen
dozen
gevuld met cadeautjes aan kinderen in een weeshuis. Zij
ontvingen zelfs op hun eigen verjaardag geen cadeautje, laat
staan met Kerstmis.

van hen en ze vertelden me honderduit wat ze in hun leven
hadden meegmaakt. Ik was erdoor vertederd dat ze me zulke
persoonlijke verhalen toevertrouwden, waar nooit iemand
gehoor voor had.
Zoals de engel de herders vertelde over de geboorte van een
Verlosser in een stal, zoals de engelen in de hemel zongen
met vreugde bij de geboorte van Jezus, laten we allemaal
als engelen zijn en de kerstgeest delen met hen die zich
buitengesloten voelen.
Tijdens deze kerst zullen nog meer mensen zich geïsoleerd
en eenzaam voelen door de Covid-19 beperkingen. Gezinnen
zullen elkaar niet meer kunnen ontmoeten zoals voorheen.
Velen zullen zich eenzaam en verlaten voelen.
Dit is het moment waarop we als engelen moeten zijn, om
het voortouw te nemen en hen een moment van zorg en
aandacht te geven.
In dit grote universum behoren wij allen tot dezelfde groep, de
familie die wij mensheid noemen.
“Broeders en zusters, houd altijd van elkaar. Hou de
gastvrijheid in ere want sommige mensen hebben engelen
op bezoek gehad zonder dat ze het wisten.”
(Hebreeën 13:1-2)
Kerstmis en engelen zijn synoniem voor elkaar. Laten we
allemaal deze kerst als engelen voor elkaar zijn
Majoor Mike Stannett
Vice-voorzitter

Op een groot kerstfeest voor daklozen brachten we samen
traditionele kerstliederen, ik merkte dat velen met tranen van
emotie en verdriet meezongen. Ik sprak later met enkelen
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Getuigenis

Een kleurrijke kerst beleven
Linda, bibliothecaresse en slechtziende, is een regelmatige bezoekster van de christelijke gemeenschap Brussel-Centraal. Ze is nauw betrokken bij
heel wat activiteiten van het Leger des Heils. Zij
staat open voor het feit dat Kerstmis een heel bijzondere betekenis heeft, maar deze periode was
voor haar niet altijd een gelegenheid geweest waar
ze vrolijk van werd.
Ze vertrouwt ons haar verhaal toe:
“Praten over de maand december ligt voor mij wat gevoelig.
Iedereen verheugt zich over de komende festiviteiten. Echter
in deze periode van het jaar zijn zowel mijn lieve oma als mijn
fantastische mama overleden. Beste Sinterklaas en kerstman,
zulke geschenken kunnen jullie maar beter houden!
Blijdschap en delen
Toch hou ik in gedachten dat Kerstmis een feest is, want het
is de verjaardag van onze geliefde Verlosser, die onze namen
op zijn aan het kruis genagelde handpalmen schreef.
We vieren vreugdevol de verjaardag van onze familieleden,
vrienden en collega’s rondom een taart met brandende
kaarsjes. De held van de dag blaast de vlammetjes in één
adem uit. Dit feest is des te belangrijker omdat de ster van de
dag niemand anders is dan de mens, naar Gods geschapen.
Hij is onze verlosser, raadgever en bevrijder. Hij is niet uit op
onze kaarsen, maar wil wel dat Zijn licht in het diepst van ons
hart schittert.
Kerstmis is een mooie gelegenheid om onze kinderen en
kleinkinderen het kerstverhaal met het kindje in de kribbe te
vertellen. Belangrijk ook dat zij beseffen dat het kindje, net
zoals iedereen, opgroeit maar dat God de Vader Hem een
buitengewone bestemming had toebedeeld!
Ik herinner me de plechtige sfeer die in huis hing terwijl
mama kerstavond voorbereidde en bij het versturen van
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de kerstwensen. Ze koos zorgvuldig het kaartje dat de
ontvanger zou behagen, berispte me wanneer het adres niet
zorgvuldig op de enveloppe werd geschreven. Ze bad met
overgave voor de alleenstaanden, de gevangenen, de zieken,
de mensen die niet genodigd zijn op het feest.
Ik herinner me ook die prachtige processie van de aanbidding,
georganiseerd door de non-profit organisatie Nativitas.
Iedereen was op weg naar de kerststal: de drie wijzen, de
Heilige Familie, de herders, de engelen die de geboorte van
de verlosser uitbazuinden, de folkloregroepen en tenslotte de
toeschouwers... allen richting Grote Markt waar de verlichte
kerstboom met het stalletje van Betlehem op ons wachtte.
Wat jammer dat deze traditie verloren is gegaan!
Kerstmis is leven!
Kerst is de tijd waarin de missie van het Leger des Heils het
meest betekenisvol is. Haar roeping is aanwezig te zijn onder
de mensen die op straat leven, de armsten, de eenzamen en
de daklozen.
In de winterperiode, wanneer de schemering ons overvalt en
de nacht vroeg inzet, is het prettig om kerstliedjes te horen
die warme herinneringen doen opleven. Wat een genot is
het voor mij, als visueel gehandicapte, om deze feestelijke
momenten evengoed te kunnen delen als anderen.
Kerstmis spreekt ons met alle zintuigen aan: het schallen van
de kerstmuziek, het aanvoelen van de zijdeachtige verpakking
van cadeautjes, het ruiken van de fel geurende kaarsen en de
fijne smaak van kerstbrood, kerststronken, ... Ik zie steeds uit
naar deze feestdagen waarop we onze vrienden en familie
weer ontmoeten.
Kerstmis is een tijd vol van kleur, kleuren die het einde van het
jaar met een prachtige regenboog versieren!”
Linda Widar

Bezinning

Kerst vieren met mondmasker!
In maart, bij de aankondiging van een mogelijk risico op een coronavirus
pandemie, herinner ik me gehoord te hebben dat we kerst 2020
gemaskerd zouden vieren! Eerlijk gezegd, wat een idee! Zo ver gaan we toch
niet, zeker? We dachten aan een klein virusje dat we snel klein zouden krijgen! De
lockdown werd afgekondigd, de start van heel wat beperkende maatregelen tot
juni!
De zomervakantie brak aan, we haalden de zwemkleding, boeken, rugzakken voor
dagtochten boven... samen met onze maskers! In het achterhoofd hoopten we
op een voorzichtige versoepeling, een vlekkeloze start van het schooljaar en de
terugkeer naar het werk..., en toch dragen we nog steeds maskers.
Moeten we er daarom van uit gaan dat we een gemaskerd kerstfeest tegemoet
gaan?! Had u er bij stilgestaan dat u dit jaar mogelijk gemaskerd kerstinkopen
zou doen, dat u de cadeautjes zou afgeven zonder een knuffel te ontvangen, dat
u Kerstmis zou vieren in een gezinsbubbel, zonder familie of vrienden te mogen
uitnodigen?

Zal kerst 2020 met de sanitaire beperkingen anders zijn
dan de afgelopen jaren?
Het gevoel van feesten zal niet veranderen, wat de omstandigheden ook zijn. Het
zal een feest zijn zoals geen ander. Uiteraard zullen we ons de geboorte van Jezus
blijven herinneren en we zullen dit kunnen vieren zoals het zou moeten. Als we het
verhaal van Jezus' geboorte herlezen, hadden zijn ouders niet meer bezoek na
de geboorte dan de toegestane bezoekers aan een kraambed in 2020! Laten we
niet vergeten dat Jozef en Maria nauwelijks bezoek kregen. De Bijbel vertelt ons
niet hoe lang ze bleven... misschien boden herders en koningen hun geschenken

aan, deelden ze hun vreugde en gingen
ze weer op pad om de jonge moeder
niet te storen, om de aandacht van de
soldaten van koning Herodes niet te
trekken, of omdat de terugweg nog
lang was. In het algemeen lijken deze
bezoeken even minimaal als in deze
Covid-19 tijd is toegestaan.
Van onze kant zullen we de manier van
Kerst vieren in 2020 moeten aanpassen.
Hoewel we beperkt zijn in onze
verplaatsingen, onze uitwisselingen,
onze projecten, zullen we waarschijnlijk
als engelen moeten zijn, onzichtbaar
terwijl we aanwezig zijn. Tijdens de 4
weken van december gaan onze leden
en vrijwilligers, zoals gebruikelijk, met
onze traditionele kerstpotten de straat
op om uw gulle giften in te zamelen.
Als de sanitaire maatregelen ons niet
in staat stellen om feestmaaltijden te
bereiden en te bedelen aan de meest
kwetsbaren, zullen we onze projecten
aanpassen en proberen om – waarom
niet – een voedselbon, een afhaalmenu,
een thuisbezorgmenu, ... aan te bieden
aan diegenen wiens financiële middelen
sinds maart ernstig zijn geslonken.
Kerstmis met het Leger des Heils gaat
over het bieden van een beetje warmte,
een thuisgevoel rond feesttafels in onze
respectievelijke huizen. Ben je bereid
om je aan te sluiten bij de teams van
vrijwilligers die de straten doorkruisen
om de vergeten en geïsoleerde mensen
te ondersteunen?
Christel Lecocq

DOE EEN GIFT
Kerstmis is een goede gelegenheid om te delen met verlaten
medemensen en tevens om
onze missie het komende jaar
verder te kunnen zetten.

De kerstacties van het Leger des Heils zijn onderhevig aan eventuele
aanpassingen i.v.m. Coronamaatregelen door de overheid genomen.
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Chall’Ange

Chall’
Ange(l)
Kerstcampagne 2020
Ondanks dat we onzekerheid zijn over de organisatie
van een groot aantal eindejaarsactiviteiten, blijven
we ons inzetten voor onze wereldwijde gekende,
traditionele kerstpottencampagne.
Dit jaar worden onze gewoonten zeker in de war gebracht,
we worden gedwongen ons aan te passen aan ongekende
situaties. Maar houd er rekening mee dat dankzij deze
geldinzameling tijdens de eindejaarsperiode, u ons helpt om
het hele jaar door onze opdracht te vervullen.

Bent u klaar om de “Chall’Ange(l)” aan te
gaan ?
Aanvullend aan onze klassieke kerstpottenacties in de straten,
worden onze personeelsleden, militanten en leden van de
kerkgemeenschap uitgenodigd om hun eigen kerstpot te
creëren. Op die manier kunnen zij zich inzetten om een bepaald
bedrag via hun netwerk in te zamelen. Tegelijkertijd willen we
ook een groot aantal mensen scharen rond een sterk project,
Chall’Ange(l) !
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Dit is voor iedereen een gelegenheid om een
persoonlijke, artistieke of smakelijke uitdaging aan
te gaan, zich te manifesteren en er in eigen omgeving
over te praten dat jullie dankzij deze inspanning de
broodnodige fondsen inzamelen.
De Belgen en Fransen hebben tijdens de lockdown hun
creativiteit laten zien door hun steun te betuigen aan goede
doelen. We geloven rotsvast dat we samen de uitdaging
aankunnen!
We hebben eenieder van jullie hard nodig om de sociale
netwerken te overweldigen, ga de Chall’Ange(l) aan en help
mee aan een grote mobilisatie voor een geslaagde kerstpotten
campagne 2020.
Welke leeftijd jullie ook hebben, jullie kunnen een uitdaging
aangaan en op jullie beurt een engel worden voor de mensen
die bij het Leger des Heils opgevangen en begeleid worden,
het hele jaar door.
Cécile Clément

Kerstboodschap 2020 van de Generaal

“Laten we onze band met
God onderhouden en Zijn
vrede ontvangen.”

Mensen van vrede
2020 is een uniek, spannend
en uitdagend jaar gebleken. We
zitten middenin een wereldwijde
pandemie, waarvan de gevolgen
enorme impact hebben op onze
levens. We zien in deze tijd de
mensheid van haar beste kant; velen slaan de handen ineen
waar het gaat om de zorg voor kwetsbare mensen en voor
degenen die hulp en bescherming nodig hebben. Maar
we hebben ook de slechtste kant van de mensheid gezien
waarbij racisme niet alleen levens kostte maar ook leidde tot
gewelddadige protesten van demonstranten met verschillende
standpunten. Deze combinatie zorgde in het afgelopen jaar
zowel voor opwinding als uitputting.
In deze wereld van complexe verwarring, continue
veranderingen, onzekerheid en verbijstering komt Jezus als
de Prins van de vrede. Hij was bekend met vooroordelen,
onderdrukkende politieke systemen, geïnstitutionaliseerde
religie en lijden. En daarom, ondanks dat het 2.000 jaar
geleden is dat Jezus op deze aarde rondliep, hebben Zijn
woorden nog altijd betekenis. Omdat Hij, als Zoon van God,
een perspectief heeft dat eeuwig is.
Wat leerde Jezus ons eigenlijk over vrede? In de Bergrede,
het begin van Zijn onderwijs op aarde, zei Hij: “Gezegend

zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van
God genoemd worden” (Mattheüs, hoofdstuk 5, vers 9).

En toen Hij deze aarde verliet, vertelde hij zijn volgelingen over
de komst van de Heilige Geest: “Vrede laat ik jullie; Mijn

vrede geef ik jullie en niet de vrede zoals de wereld
die geeft. Laat jullie harten niet in beroering raken en
wees niet bevreesd.” (Johannes 14:27)
Dit is dezelfde Jezus die sprak tegen de wind en de golven:
“Zwijg, wees stil!” en het werd stil en vredig (Markus 4: 39). En

tegen de vrouw die zijn voeten balsemde, zei Hij: “Je geloof
heeft je gered; ga in vrede” (Lukas 7: 50). En nadat Hij veel
dingen had uitgelegd aan zijn volgelingen, zei Jezus: “Ik heb
jullie deze dingen verteld, opdat jullie in Mij vrede zullen
hebben. In de wereld zullen jullie verdrukking meemaken,
maar houd goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.”
(Johannes 16: 33).
Vrede is de onderscheidende factor in het aardse bestaan
van Jezus. Bij de aankondiging van zijn geboorte, zongen de
engelen: “Glorie aan God in de hoogste hemelen, en vrede
op aarde, in mensen een welbehagen” (Lukas 2: 14). En als
Jezus verschijnt aan zijn volgelingen nadat Hij is opgestaan
uit de dood, klinken zijn woorden: “Vrede zij u!” (Johannes
20: 21).
Als Jezus zo gericht is op het delen van Gods vrede met
anderen, dan moeten wij hetzelfde doen. We kunnen echter
niet met anderen delen wat we niet eerst zelf ontvangen
hebben. Daarom moeten we leven in relatie met God en Zijn
vrede ontvangen die “alle begrip te boven gaat en onze
harten en gedachten zal bewaken in Christus Jezus”
(Filippenzen 4: 7). Het is vanuit dit vredesperspectief, dit
focussen op God (Jesaja 26: 3), dat we in staat zijn Gods
vrede te ervaren in de stormen van het leven en deze vrede
kunnen delen met anderen. We zullen kinderen van God
genoemd worden als we vredestichters, vredebrengers en
vredebouwers zijn. Omdat we de ware essentie en natuur van
God delen met anderen.
Laten we, speciaal in deze dagen rond Kerst, mensen van
vrede zijn. Mag de manier waarop we ons presenteren, vanuit
Gods geest, vrede brengen in huiskamers, situaties en levens.
Mogen onze woorden woorden van vrede zijn, omdat we de
woorden van God delen. Waar je ook bent en in welke situatie
je ook bevindt, ik hoop dat je ieder dag de vrede van God mag
ervaren.
Brian Peddle
Generaal Leger des Heils
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Interview

Mijn steentje bijdragen
Hugh is van Britse afkomst, woont sinds 2003
in België en heeft de Belgische nationaliteit
sinds 2018. Vertaler bij het Engelse taaldepartement
van de Europese Commissie, en een overtuigd
christen. Als trouwe donateur aan het Leger des Heils
was hij bereid om een aantal vragen van onze redactie
te beantwoorden.
Hoe leerde u het Leger des Heils kennen ?
Ik heb mijn kindertijd doorgebracht in Engeland waar
het Leger des Heils ruime bekendheid geniet.

Hugh, trouwe schenker aan het Leger des Heils

In 1992, verbleef ik voor mijn sabbatjaar in Frankfurt,
ik woonde er in een appartementje boven een bar.
Een keer per week kwam er iemand van het Leger
des Heils rond met de collectebus en maakte een
babbeltje met de klanten.

bank van een vriend, of kunnen het slachtoffer zijn van
echtelijke mishandeling.

In 1995, nam een van mijn beste vrienden tijdens
zijn sabbatjaar deel aan het team ‘mission’ van het
Leger des Heils in Hamburg. Ik bezocht hem en was
erg onder de indruk van de open geest waarmee het
Leger des Heils haar opdracht uitvoerde in de buurt
van Sint Pauli die toentertijd druk bezocht werd door
prostituees, dak- en thuislozen, havenarbeiders. Vanaf
dat moment heb ik een bijzondere band en interesse
voor het Leger des Heils.

Solidariteit is het hele jaar door van groot belang. Maar
ik neem graag aan dat voor heel wat mensen het
kerstfeest zalig wordt ingezet als ze eerst vrijgevig aan
hun minderbedeelde medemensen denken. En daar
ben ik blij om.

Om welke reden steunt u het Leger des Heils
financieel?
Elke dag zie ik zoveel mensen in nood; een materiële
behoefte zeker, maar ook anderen die naar medevoelen
verlangen en heil zoeken. Door het Leger des Heils te
steunen, draag ik m’n steentje bij, ik ondersteun de
initiatieven van het Leger des Heils met de mensen die
het verwelkomt en begeleidt.

Verandert vrijgevigheid bij het naderen van
Kerstmis ?

En wat betekent Kerst vieren voor u ?
Pasen en Pinksteren zijn heel voorname feesten op
de christelijke kalender. Maar niets van dit alles zou
mogelijk zijn geweest zonder de geboorte van Jezus,
het is een feest om te vieren.
Kerstmis is een tijd om in familiekring samen te zijn.
Zelfs als een deel van mijn familie mijn religieuze
overtuigingen niet deelt, is het een mooie gelegenheid
om mekaar te ontmoeten.
Interview door Esther Tesch

Welke doelgroep raakt u het meeste ?
De daklozen zijn zowel zichtbaar als onzichtbaar.
Sommigen slapen op straat, in winkelingangen, in
ondergrondse doorgangen, in stations, ... Ik was erg
geraakt door het verhaal van een jongeman die zijn
appartement verliet nadat zijn vriendin omkwam in een
auto-ongeluk. Hij kon het niet aan om terug te gaan
naar de plaats die hem zo aan haar herinnerde, die
pijn was niet draaglijk. Anderen slapen in een gebouw
maar zijn slachtoffer van huisjesmelkers, slapen op de

GEEF MET VERTROUWEN
EN IN VOLLEDIGE TRANSPARANTIE
VOOR HET LEGER DES HEILS 1, EEN
NON-PROFITORGANISATIE DIE IS
GOEDGEKEURD DOOR DONORINFO.
1 Betreft hier alleen de Sociale Werken van het Leger des Heils
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VERANTWOORDE
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

Beleef Kerst op een bescheiden, gezellige en solidaire manier
En als Kerstmis een tijd van gezelligheid, vreugde, delen
en liefde is, waarom ook niet de keuze maken om een eind
te maken aan het overbodige, maar om de echte waarden
van deze feestdag te beleven!
Wat als we geschenken geven die meer vreugde brengen dan
verspilling? Ideeën voor zinvolle en ecologische geschenken vind
je in overvloed op het web, tips en trucs voor het maken van je
eigen decoraties, geschenkpapier, het bereiden van maaltijden op
kerstavond waar een evenwicht wordt gevonden tussen soberheid
en overvloed. Daarvoor zijn er ruim voldoende mogelijkheden.
Kunnen we met kerst nog meer solidair zijn? Jawel hoor, door
het kopen van tweedehandse spulletje, door cadeaus achterwege te
laten en een gift te doen aan een goed doel... Het aanbieden van
een “Zero waste” cadeau, door het delen van een speciaal moment

met een vriend of familielid, ... Dat zijn ook zaken waar het bij een
solidaire kerst om draait!
Wat dacht je ervan om Kerst een beetje soberder aan te pakken?
Zo dring je door tot de kern van de zaak. Bescheiden leven met
Kerstmis begint met het vinden van alternatieve manieren om Kerst
te vieren, maar dan wel op een zinvolle manier!
Zie met Kerst een aanleiding om nieuwe voornemens te
maken!
Duurzame consumptie betekent bijdragen aan armoedebestrijding
en zorgt voor de overgang naar een meer groene, koolstofarme
economie.
Begrijp je nu dat de Covid-19 pandemie ons de kans geeft en ons
laat inzien hoe we Kerst ànders kunnen beleven?
Cécile Clément

De strijd tegen mensenhandel

Uitbuiting op de arbeidsmarkt
Dagverse goedkope champignons
op je bord, maar wie betaalt de
prijs?
Heerlijk al die verse landbouwproducten
vers op je bord, en dat voor die prijs! Dat
klinkt bijna te goed om waar te zijn en
dat is het vaak ook. De waarheid achter
verdacht lage prijzen voor landbouwproducten is soms afschuwelijk. In België
zijn honderden mensen namelijk dagelijks
slachtoffer van arbeidsuitbuiting. Zij worden vaak onder valse voorwendselen en
onder bedreiging van geweld gedwongen
te werken. Ze werken onder slechte omstandigheden en maken extreem lange
dagen voor weinig geld.
De uitbuiting van mensen die als goedkope arbeidskrachten aan het werk worden
gezet, groeit. In Europese landen als België, Groot-Brittannië, Portugal, Cyprus en
Servië komt mensenhandel met dit doel
inmiddels vaker voor dan mensensmokkel voor seksuele uitbuiting. De meeste
slachtoffers zijn mannen, die worden uitgebuit in de bouwsector, land- en tuinbouw en visserij. In België groeit deze
vorm van uitbuiting ook snel.

Wat kun jij doen?
Wees alert op de omstandigheden waaronder jouw (ver)bouwklus wordt uitgevoerd. Dit
zijn signalen die mogelijk kunnen duiden op misstanden:

· Werknemers hebben extreem lange
werkdagen; Ze mogen geen pauze
nemen;
· De prijzen zijn extreem laag ten
opzichte van andere aanbieders;
· Medewerkers spreken geen
Engels of Nederlands en
maken nauwelijks contact;
· Medewerkers worden
verbaal en/of fysiek slecht
behandeld;
Migranten zijn extra kwetsbaar voor uitbuiting, maar ook Belgen kunnen slachtoffer
worden van mensenhandel. Uitbuiting komt vaker voor dan je denkt!
Heb je vermoedens van mensenhandel en/of uitbuiting ?
Neem contact op met een van de volgende hulporganisaties :

PAG-ASA 02 / 511.64.64 - BRUSSEL
PAYOKE 03 / 201.16.90 - ANTWERPEN
SURYA 04 / 232.40.30 - LUIK

The Salvation Army
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Op weg naar Kerst

Derde editie van
1
“Op weg naar Kerst” ,
een ware uitdaging !
Het einde van het jaar is inzicht en daarmee ook de
volgende editie van «Op weg naar Kerst» : het jaarlijkse
event van het Leger des Heils, een uitnodiging tot
solidariteit en eenheid in Christus tijdens deze
feestperiode.
Het evenement vindt plaats op 28 november van 15u tot
17u30 aan de Nieuwe Graanmarkt tegenover de nationale zetel
van het Leger des Heils. De toegang is vrij toegankelijk en gratis.
Zoals ieder jaar ontvangen we er muzikale groepen, niet alleen
van het Leger des Heils maar ook verscheidene muzikanten van
andere kerken uit het Brusselse waardoor er een gevarieerd
programma aan bod komt : gospel, koorzang, muziekkorpsen,
tamboerijnen, enz. Marktkraampjes met animatie voor groot en
klein zijn toegankelijk gedurende het evenement. De traditionele
kerstpot van het Leger des Heils zal niet ontbreken zodat er geld
ingezameld kan worden voor de solidariteitsacties voorzien op
het jaareinde zodat we kunnen tegemoet komen naar de meest
kwetsbaren.

Een heroverwogen organisatie in het kader
van de COVID-19 epidemie
Bewust van de huidige gezondheidscrisis, is het evenement
volledig herdacht en aangepast aan de verschillende maatregelen
die de regering aanbeveelt zoals afstand houden. Zo zullen
er ook handgel en maskers ter beschikking worden gesteld
aan het publiek, het aantal deelnemers zal worden beperkt,

De Antwerpse jeugd kijkt vol bewondering naar het spektakel

... een toezichthouder die verantwoordelijk is voor de sanitaire
maatregelen kijkt er op toe dat dit protocol stipt wordt nageleefd.
Alle artistieke podiumvoorstellingen worden via
het internet uitgezonden om het hoofd te bieden
aan een epidemiologische omstandigheden
indien de maatregelen dit vereisen.

Een noodzaak met de feestdagen in zicht.
Met de komst van de winter en de ongunstige economische
situatie neemt het aantal mensen dat in een benarde situatie
leeft toe. De profielen van hen die door de crisis getroffenen
worden lijkt meer en meer gevarieerd. Elk jaar voert het Leger
des Heils winteracties om mensen in nood te helpen: bedeling
van soep, thuisbezorging van voedselpakketten, maaltijden op
oudejaarsavond, enz. Dit jaar zal Kerstmis voor velen meer dan
ooit een bittere smaak hebben.
Het is in deze context dat het Leger des Heils voor het derde jaar
“Op weg naar Kerst” organiseert, om het brede publiek aan
te sporen even stil te staan bij al diegenen die niet noodzakelijk
een warme kerst met familie doorbrengen. Laat ons helpen om
ook hen deze winterperiode te laten beginnen in een geest van
solidariteit. “Op weg naar Kerst” is ook een ideale gelegenheid
voor gelovigen om solidair een feestelijke tijd samen door te
brengen.
Pierre Pasaoglu
Assistant communication

[1] “Op weg naar Kerst” is een feestelijk evenement die verschillende artistieke kerkgemeenschappen uit de regio Brussel samenbrengt op de Nieuwe
Graanmarkt aan het Hoofdkwartier van het Leger des Heils. Dit evenement heeft als doel om meer ruchtbaarheid te geven aan de acties die tijdens de
winterperiode door het Leger des Heils worden georganiseerd en tevens om de campagne met de kerstpotten te lanceren.

Go !
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kerstverhaal

De oude schoenmaker viert Kerst
Het is 24 december. De werkdag in
zijn winkeltje zit er op voor de oude
schoenlapper Martin. Een gevoel van
eenzaamheid overvalt hem op deze kerstavond, de avond waarop men de komst
van Jezus op aarde viert. Met wie kan hij
deze vreugdevolle gebeurtenis vieren?
Hij wakkert het haardvuur nog wat aan
en gooit er een extra houtblok bovenop.
Hij kijkt met trots naar de witte, lederen
kinderschoentjes die hij vandaag maakte,
maar zucht toch even.
Het is al laat. Hij prevelt een schietgebedje
en geniet van een overheerlijke soep. Nadien legt hij zich te rusten.
Het is kerstdag, hij wordt wakker en herinnert zich de droom van afgelopen nacht,
een vreemde droom: Jezus verscheen
aan hem en zei: “Morgen kom ik naar
je toe.”
Martin stookt het vuur op, neemt een
slokje koffie en tuurt uit het raam. Iemand maakt op deze kerstdag zijn trottoir
sneeuwvrij: “Hé, Georges, kom een
tas koffie drinken”.
Georges komt zich binnen wat opwarmen; hij bedankt Martin met een grote
glimlach en gaat terug aan het werk.
Martin is zo blij dat hij dit warme moment
met zijn buurman kon delen.

De oude schoenmaker brengt zijn huisje
wat op orde. Terwijl hij naar de vallende
sneeuw kijkt, ziet hij een dame worstelen
tegen de wind, gewikkeld in een grote
sjaal. In haar armen houdt ze iets koesterend vast. Martin opent de deur en wenkt
de dame. Ze komt binnen, ze schuift teder haar sjaal wat opzij en laat een goed
ingepakte, schattige baby zien. Martin
biedt warme melk aan voor het kleintje
die kraaiend met zijn sokjes speelt. Voor
moeder is er koffie en een koekje. Martin wilt de voetjes van de baby warmhouden en biedt de mooie witte schoentjes
aan. Ze passen perfect. De moeder, een
beetje verlegen, aanvaardt het cadeau en
heel eventjes kijken ze elkaar glimlachend
aan. Ze bedankt de oude man en zet haar
tocht voort.
Meermaals tijdens deze kerstdag laat
Martin onbekende voorbijgangers binnen
en biedt ze wat warmte, een kop koffie of
een versnapering aan.
‘s Avonds realiseert hij dat zijn droom, dat
Jezus komt, niet verwezenlijkt is. Het was
dan ook maar een droom…
De volgende nacht droomt hij opnieuw:
“Jezus kijkt naar hem en zegt met een
grote glimlach: ”Dank je wel”.

- “Ik ben verschillende keren op
kerstdag bij je langs geweest en
je hebt me altijd hartelijk verwelkomd.”
Martin was erg verbaasd: “Ik?”
Jezus lacht vriendelijk en de oude man,
compleet overstuur, realiseert zich plotseling dat hij deze gelaatsuitdrukking al eerder zag vandaag : Georges de buurman,
de moeder en haar baby, de onbekende
voorbijgangers, ze waren allemaal dankbaar en glimlachten toen hij ze nederig
uitnodigde in zijn keukentje.
De oude man sliep rustig verder, met een
glimlach om de lippen. Deze kerst zou hij
nooit vergeten, dat is zeker!
Jezus zegt : ‘Luister goed! Ik verzeker
jullie: alles wat jullie gedaan hebben
voor één van de minst aanzienlijke
broeders of zusters, dat hebben jullie
voor Míj gedaan.’ Mattheus 25 vers 40
En jij? Wie gaat jij uitnodigen, wat moed
inspreken, bezoeken tijdens de komende
kerstperiode? Wie ga je aanschrijven, bellen, een mailtje sturen tijdens deze feestperiode? Ben jij vrijwilliger om een maaltijd
op te dienen, om wat tijd te maken, deel
te nemen door jouw aanwezigheid of jouw
vrijgevigheid?
Dit verhaal is geïnspireerd op een tekst die
aan Ruben Saillens wordt toegeschreven.

- “Dank je wel, waarvoor?”, vraagt
Martin.
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Vrede
laat Ik
u,

Mijn

vrede

geef Ik u.

Johannes 14:27
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