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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.

“Hoop in het hart 
 van onze missies”

Wat betekent Kerst ?

 DOSSIER 

Kerstuitgave
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Nog heel eventjes !

“De boodschap van hoop
  staat centraal 
 in onze missies”

En dan te bedenken dat Kerst reeds 
terug voor de deur staat ! In onze 
reeds mateloos verlichte steden, waar 
iedereen drukdoende is, lijkt het wel of 

die wriemelende massa ons meesleurt door de winkelstraten 
die zij op en af lopen. Maar velen van ons wachten respectvol, 
verlangend naar de komst op aarde van God onze Verlosser, in 
de gedaante van Jezus Christus.

Kerstmis wordt door velen ruim van tevoren voorbereid. En 
hoewel de aanpak verschilt van streek tot streek en van land tot 
land, is iedereen het erover eens dat deze dag buitengewoon 
moet zijn. Wanneer u dit nummer van ‘Go!’ leest, zult u ook zien 
dat de verbeelding van sommigen geen grenzen kent, en zowat 
overal een grote navolging wordt gegeven aan de uitbeelding 
van deze gebeurtenis.

Deze bemoedigende vaststelling mag ons enthousiasme 
niet temperen. Het zou gek zijn om onze waakzaamheid te 
laten zakken. Want er is altijd ruimte voor verbetering zodat 
iedereen aanwezig kan zijn bij de grote evenementen die met 
Kerst worden georganiseerd. Ook dit jaar is een grote inzet 
van heilssoldaten en vrijwilligers noodzakelijk. Dat bepaalt 
de continuïteit en het succes van de viering in onze sociale 
instellingen en christelijke gemeenten. Zeggen sommige 
mensen niet dat Kerst zo snel voorbij gaat? 

Laat deze redenering voor ons een uitdaging zijn en een 
hoopvolle uitnodiging om de kern van onze boodschap door 
te geven. Als een echo gaan de woorden van Simeon door 
de eeuwen en vertellen ons het goede nieuws dat wij moeten 
doorgeven: “Mijn ogen hebben uw redder – het kind Jezus – 
gezien, dat u voor alle volkeren hebt voorbereid, een licht tot 
openbaring voor de volkeren, en tot eer van uw volk, Israël”. 

Deze woorden zijn van het grootste belang. Zij lichten een 
tipje van de sluier op over het mysterie van de geboorte 
van Christus, de liefde van God die aan de mensheid wordt 
getoond en de komst van zijn koninkrijk. Deze boodschap leren 
kennen en het voor jezelf ontvangen, is dat niet tot op zekere 
hoogte, elke dag Kerstmis beleven? Het zou mooi zijn mocht 
elk van ons dat zo ervaren. 

Kolonel Daniel Naud, 
Voorzitter
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Wat is 2021 een bijzonder jaar 
geweest!

In de afgelopen twaalf maanden is de 
wereld voortdurend in de ban van de COVID-19 pandemie. 
We werden geconfronteerd met ziekte en dood, maar ook met 
strategieën om de ziekte te bestrijden en met vaccinatieplannen. 

Gelukkig zorgden de Olympische en Paralympische Spelen voor 
een welkome afwisseling, ook al stonden deze evenementen in 
schril contrast met de dagelijkse realiteit. Het was fijn positief 
betrokken te zijn en plezier te beleven aan het feit dat sporters 
uit alle landen prachtige prestaties neerzetten. Maar we waren 
ook getuige van menselijke tragedies en natuurgeweld; grote 
bosbranden in diverse landen, de moord op een president, 
stormen, orkanen en aardbevingen met rampzalige gevolgen 
en uitdagingen. In Afghanistan is de macht opnieuw in handen 
van de Taliban. Veel mensen ontvluchten het land en er zijn 
enorme zorgen over het verlies van democratische beginselen, 
de opleiding van vrouwen en de terugkeer naar een streng en 
meedogenloos regime.

Hoe moeten we verder in deze onstuimige tijd? Van wie komt 
onze hulp? In de Bijbel vinden we op verschillende plaatsen een 
antwoord. In het boek Hebreeën, hoofdstuk 13, staat dat we ons 
op Jezus moeten richten. Hij blijft dezelfde, gisteren, vandaag 
en tot in eeuwigheid (vers 8). En in het boek Kolossenzen, 
hoofdstuk 1 vers 17 staat dat Hij, Jezus, degene is die ‘alle 
dingen bijeen houdt’. Het boek Openbaringen, hoofdstuk 22 
vers 13 zegt over Jezus dat hij ‘de Alfa en de Omega is, de 
eerste en de laatste, het begin en het einde’. We zullen ons 
moeten richten op degene die wijzer is dan wij. Meer begaan 
en sterker dan wij. Die goddelijk is, maar ook met ons. En die 
aanwezig is te midden van alle chaos en tumult en die rust 
brengt (Psalm 23 en Mattheüs 11 vers 28). 

 Als er al een geschikt moment is om je op Jezus te richten is dat 
natuurlijk met Kerst. Een moment van rust in een hectisch jaar, 
waarop we even pauzeren om zijn geboorte te gedenken. Een 
moment waarop we ons mogen verheugen dat God mens werd 
en voor altijd met ons wilde zijn. Immanuel - God is met ons. 

Wat betekent dat? Dat er hoop is! Dat we niet alleen staan. Dat 
Jezus er altijd is. Het betekent dat Hij ons rust kan geven als we 
moe zijn, Hij ons hoop geeft als we ons zorgen maken. Dat Hij 
ons een eeuwig perspectief biedt als het ‘hier en nu’ ons lijkt te 
verteren. Hij houdt ons en onze wereld vast als alles uit elkaar 
lijkt te vallen. Dat is echt iets om te vieren. Waarom zou je die 
Jezus niet willen ontmoeten?

Als je jouw relatie met Jezus al een tijdje hebt verwaarloosd, 
dan is Kerst een uitstekende gelegenheid om die relatie nieuw 
leven in te blazen. En mocht je Hem helemaal nog niet kennen, 
dan is Kerst natuurlijk een mooi moment om Jezus voor het 
eerst te ontmoeten, een moment om Hem als redder en vriend 
uit te nodigen in je hart en leven.

Mede namens mijn vrouw Rosalie wens ik jullie een Zalig 
Kerstfeest en Gods zegen!

Brian Peddle,
Generaal Leger des Heils.

Kerstboodschap 2021 van de Generaal 

“Emmanuel, God met ons”

“Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat, is er 
dankzij Hem.”  (Kolossenzen 1:17)
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Kerstmis zowel op het zuidelijk als op het noordelijk 
halfrond meevieren, relativeert vele dingen... 

Overheerst in het noorden de kou, in Zuid-Afrika wordt 25 
december in hartje zomer gevierd met de langste dagen, een 
stralende zon en een hitte die de mensen naar de zee of de 
bergen lokt. Enkele kunstkerstbomen kleuren de ramen, zo sterk 
is de invloed van bij ons! Steeds vaker zie je daar palmbomen 
versierd met slingers...Een dergelijke omgeving relativeert 
ons traditionele kerstbeeld met zijn koude, diepe en eindeloze 
nacht, de sneeuw die het land met een wit deken bedekt en 
de stilte. In Kaapstad, het zuidelijkste puntje van Afrika, gaan 
de mensen naar het strand in lichte kleding, met hun picknick, 
parasol en strohoed. Onze kerstverhalen over de geboorte 
van Jezus wordt dus achterhaald door de milieu-realiteit van 
het Zuiden. Kerstmis in deze verschillende omstandigheden 
beleven noopt tot een beetje meer eenvoud en minder opsmuk 
van onze aloude kerstverhalen. 

Toch heeft de tijd geen vat op Kerstmis, wijzigt niet in plaats of 
omstandigheid. Want de geboorte van Jezus is het waard om 
herinnerd en gevierd te worden. Dit is wat het Leger des Heils 
doet, vooral omdat voor hen Jezus ieders vriend is en waardoor 
iedereen is uitgenodigd op zijn verjaardag. Daarom vieren 
legerleden deze gebeurtenis, waar zij ook zijn, op verschillende 
manieren, met en voor anderen. Het belangrijkste is niet alleen 
materiële zaken te delen, maar vooral het goede nieuws van de 
komst van Jezus te brengen. Hij opent de weg naar een nieuwe 
relatie met God, de weg naar vertrouwen, vergeving en hoop, in 
plaats van wantrouwen, veroordeling en angst.

In Engeland gaan koperblazers de straat op om die  gekende 
en beroemde kerstliederen te brengen, ongeacht zijn of haar 
geloof. Mensen komen naar buiten, luisteren, neuriën, zingen 

Kerst, van noord tot zuid
mee. Kinderen verdringen zich rond de muzikanten, sommigen 
brengen een warm drankje, of de beroemde “mince pies”. 
Anderen geven een paar munten die het budget zullen aanvullen 
voor maaltijden aan alleenstaanden of speelgoed voor kinderen 
uit gezinnen in moeilijkheden. Op de een of andere manier zullen 
deze giften een beetje warmte bieden in deze winterse dagen... 

Op dit eigenste moment loopt in Kaapstad het schooljaar af. 
De start van de grote vakantie. Voor de kerstviering zijn er 
geen gelijklopende kerkgezangen, omdat de samenleving 
zo versnipperd is. Elke christelijke gemeente van het Leger 
des Heils heeft zijn eigen liturgische tradities, afhankelijk van 
de gemeenschap waarin ze gelegen is. Hier en daar worden 
pakketten uitgedeeld in de sloppenwijken. Net als iedereen 
zijn de legerleden met vakantie, zodat ze de straat op kunnen 
gaan om hun geloof uit te spreken aan wie het horen wil. In 
Kaapstad, in het openluchtamfitheater aan ‘het waterfront’, een 
drukke plaats met winkelcentra, luisteren enkele honderden 
mensen naar het muziekkorps van het Leger des Heils. De 
kerstboodschap wordt over de microfoon aangekondigd, 
contacten worden gelegd, gesprekken aangegaan. Het 
idee is om mensen te herinneren aan de betekenis van de 
feestelijkheden. Zoals overal is het een kwestie van naar onze 
naasten te luisteren, om ons geloof in God en onze vreugde 
te delen. Inderdaad, we zijn niet alleen of in de steek gelaten. 
Zoals Jezus ons laat zien, is er een God die ons vergezelt en die 
belangstelling heeft voor wie wij zijn en voor onze plannen, waar 
wij ons ook bevinden, in het Noorden of in het Zuiden.

Lt.-Kolonel 
Patrick Booth

Het muziekkorps bereidt zich voor op het kerstconcert in het amfitheater aan het waterfront van Kaapstad.
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Foyer Selah is een opvangcentrum 
voor asielzoekers. Met Kerstmis is ons 
stramien altijd hetzelfde! We halen het 
receptenboek tevoorschijn en ieder 
van ons draagt zijn steentje bij om een 
feest te brengen dat rust en menselijke 
warmte uitstraalt !

Onze aandacht tijdens deze feestperiode gaat 
onverdeeld uit naar het verbroederingsmoment 
tussen de bewoners, maar evenzeer tussen 
het managementteam en de bewoners.
De kookkunst van het keukenpersoneel om 
een verbluffend feestmaaltijd op tafel te zetten 
is onze grootste troef. De decoratie in de 
feestzaal en de kerstversiering op de tafels 
draagt   bij tot de magie en ontspannen sfeer.
Elk jaar wordt de kerstboodschap verteld aan 
de bewoners, die aandachtig luisteren. In 
deze tijd van delen ligt er voor elkeen – hoe 
bescheiden ook – een klein cadeautje klaar. 
De sfeer is dan ook opgetogen bij het zien 
van al deze pakketjes. Het samenzijn tussen 
ons team en de genodigden zorgt voor een 
moment van vreugde en gezelligheid.
De diversiteit aan culturen samengebracht in de feestzaal zorgt voor een 
uitzonderlijke sfeer. Deze avond maken we kennis met diverse tradities 
uit verschillenden landen en strekkingen. 
De ligging van de christelijke gemeenschap van Brussel-Centraal in 
de nabijheid van een   grote zaal met alle mogelijke accomodatie is 
ideaal. De ruimte is sfeervol ingericht om het artistieke talenten van de 
podiumgasten nog meer in de verf te zetten. De avond wordt afgerond 
met een fan-tas-tisch dessert.

Ook de kinderen komen aan bod

In de Foyer wordt sinds vorig jaar een kinderfeest georganiseerd. De 
zaal is versierd en biedt een magische sfeer. Lekkernijen verhogen nog 
de sfeer: torens met cupcakes en snoep, ... een lust voor het oog en de 
maag! 
Wie anders dan de kerstman zorgt  voor het hoogtepunt van de avond 
en de show. Hij brengt het speelgoed waar de kinderen al wekenlang van 
gedroomd hebben. Iedereen krijgt een warm gevoel bij het zien van de 
niet aflatende glimlach op hun gezichten en de glinstering in hun ogen.

Het receptenboek van Foyer Selah brengt Kerst op tafel 

Het Leger des Heils besteedt altijd bijzondere aandacht aan jongeren en biedt hen activiteiten aan: bijles, jeugdwerking, zondagsschool, sportdagen... Het doel is om buurtkinderen uit te nodigen.
Gezinnen in moeilijkheden zien vaak met angst in de ogen de eindejaarsfeesten naderen.
Elk jaar in december organiseren we een grote inzamelingsactie zodat we een spetterende show, lekkere versnaperingen, een gepersonaliseerd geschenk kunnen aanbieden ... 

Wij dromen van een kerst waarin onze jeugdige mensen met een hoofd vol mooie herinneringen en een gevulde maag van ons afscheid nemen. Ook dit jaar is ons recept voor een geslaagde Kerst:
• Verzamel genoeg centjes om één cadeau per kind 

aan te bieden
• Zorg voor voldoende vrijwilligers om lekkernijen 

klaar te maken
• Bied een kwaliteitsshow rond het kerstthema
Het is ook een kans om gezinnen voor te stellen om het hele jaar door hun kinderen te laten deelnemen aan onze activiteiten.

Werk je graag mee om deze feestperiode nog aangenamer te maken voor onze minderbedeelde genodigden, doneer dan op: https://www.marmite-armeedusalut.be/
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De zakjes met kerstkoekjes, klaar om rondgedeeld te worden.

Als je dit geweldige project wilt steunen, ga dan naar het platform: 
www.jedonneenligne.org/cads/campagne/chall-ange

Het principe is eenvoudig, je hoeft alleen maar 
een uitdaging aan te maken op de website www.
jedonneenligne.org/cads/campagne/chall-ange, op je 
favoriete gebied: hardlopen, bakken, zingen... om de 
uitdaging in kwestie aan te gaan. Vervolgens moet je deze 
challenge delen met jouw persoonlijke netwerk om jouw 
contacten en vrienden uit te nodigen om deel te nemen en 
zo donaties te verkrijgen. 

Kerst vieren via sociale media 
in tijden van pandemie

November 2020, in het midden 
van de Covid-pandemie en met 
stralende kerstfeesten voor 
de deur, lanceerden de korps-
officieren (voorgangers) van 
Rouen en Dieppe, een uitdaging 
aan vrijwilligers en vrienden van 
deze gemeenschappen om zich 
in te zetten voor een gezamenlijk 
project. Alles is begonnen bij 
het maken van ongeveer 30 kg 
“Bredele koekjes”.¹

“Kerst betekent delen met elkaar, 
het is op zoek gaan naar anderen om 
een geschenkje aan te bieden zonder 
een tegenprestatie te verwachten.” 
weet Stéphane. Hieruit ontstond 
het idee om iets aan te bieden 
aan de buurtbewoners. Daar hij 
enkele jaren doorbracht in de 
Elzas kwam het idee als vanzelf 
om de befaamde kerstkoekjes uit 
te delen. Terwijl de vrijwilligers in 
de gemeente al maanden te lijden 
hadden onder de pandemie en de 
opeenvolgende lockdowns, was 
het belangrijk om eens samen te 
komen, samen iets te beleven. Bij de 
start was dit enkel mogelijk via een 
vergaderapp. Bakkers konden via 
het scherm samen aan de slag. Toen 
de Covid-beperkingen geleidelijk 
versoepelden, stonden de bakkers 
samen aan het fornuis vanuit twee 
uitvalbasissen. Er werden 80 zakjes 
“Bredele koekjes” gemaakt in Rouen 
en een 30-tal in Dieppe.

1  Kerstkoekjes, specialiteit uit Elzas.
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Kerst herontdekken
Toen de koekjes gebakken waren, was de tweede stap de verdeling onder de buren van de 
twee gemeenschappen. Er werden teams gevormd, volwassenen, kinderen, christenen 
of niet, klaar om bij de buren aan te kloppen, met de eenvoudige boodschap om hen 
een “Zalig Kerstfeest” te wensen. In het begin waren de vrijwilligers wat terughoudend, 
maar zij raakten meer en meer op dreef naargelang hun tocht vorderde. Zij praatten soms 
minutenlang met bewoners uit de buurt die aangenaam verrast waren met de attentie, 
zonder dat er een tegenprestatie verwacht werd.

Élodie was aangegrepen door het bezoek aan een buurvrouw die haar huis van onder 
tot boven had versierd. Haar dochter en kleindochter die ze zes lange jaren niet meer 
had gezien kwamen voor het eerst terug op bezoek. In een tijd, waarin zoveel mensen 
eenzaam zijn, heeft dit een speciale betekenis. “Je laat me terug voelen waar Kerstmis om 
draait”, voegde er een andere dame nog aan toe.

Dit project spookte al een tijdlang door het hoofd van Stéphane en Élodie. De lancering 
van het platform voor fondsenwerving “Chall’Ange” gaf hun de kans. Dankzij de 
ingezamelde centjes konden de zakjes met koekjes gemaakt worden. Door regelmatig 
nieuws op sociale netwerken en op het platform te posten konden mensen – ook van 
buiten Normandië – het initiatief steunen met giften, aanmoedigingen en gebeden. “dat 
gaf ons een grote voldoening.» zegt Stéphane.

Deze activiteit maakte het niet alleen mogelijk om mensen uit de buurt te ontmoeten, maar 
ook om op sociale netwerken te delen wat ze hebben meegemaakt en om te getuigen van 
hun inzet, motivatie en geloof.

De voorbereidingen voor het bakken van de succeskoekjes zijn al volop aan de gang. Het 
doel is een band te verstevigen met de mensen die ze vorig jaar bezochten.

.

Cécile Clément
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Op weg om mensen gelukkig te maken.

De blijdschap van te delen
In België, tijdens de kerstperiode, 
geven de christelijke gemeenschappen 
van het Leger des Heils extra 
aandacht aan gezinnen in moeilijke 
omstandigheden en aan minder 
mobiele mensen, door zich in te leven 
in hun situatie.

Dit verhaal begon vele jaren terug. 
In Brussel werden levensmiddelen 
aangekocht met een lange houdbaar-
heidsdatum. De producten werden in 
onze lokalen opgeslagen tot het moment 
dat onze vrijwilligers er individuele kerst-
pakketten van samenstelden.  
Niemand wilde deze activiteit missen! 
Door de fantastische sfeer die daarrond 
hing, bléven we gaan en voelden we geen 
vermoeidheid.

Op de dag van de uitdeling wordt voor 
ons hoofdkwartier een autokaravaan 
opgesteld. Elke wagenbestuurder krijgt 
een bijrijder. Zij gaan naar de woningen 
waar mensen wonen met een beperkte 
mobiliteit en bieden hen ons traditioneel 
kerstpakket aan. Er is tijd om een woordje 
te wisselen, een glimlach, goede wensen 
en... dan op weg naar het volgende 
adres.

De evolutie van onze maatschappij nam 
sindsdien een hoge vlucht.
Wijzigende communicatiemiddelen en 
levens standaard, vervoer, consumptie. 
Alles kreeg een andere invulling, maar 
de missie van het Leger des Heils hield 
stand: mensen in nood helpen, zonder 
onderscheid. Onze leden en vrijwilligers 
hechten hieraan veel belang en blijven 
trouw aan hun opdracht!

In december neemt ons departement 
contact op met de sociale diensten 
in Brussel en de OCMW’s zodat ze 
de adressen bekomen van de minder 
mobiele mensen in de buurt.

Nog steeds komen er twintig vrijwilligers 
de pakketten samenstellen. Op de dag 
van de rondritten krijgen de helpers 
bij een tasje koffie en een croissant 
de nodige instructies. Dan starten de 
auto’s aan hun rondrit. Thuis openen 
glimlachende gezichten de deur, worden 
kerstwensen uitgewisseld en overvalt 
hen – zoals alle voorgaande jaren – een 
warme gloed in hun hart.

Vorig jaar heeft de crisis ons niet van ons 
stuk gebracht! Met een beschermend 
mondmasker voor de vrijwilligers 
en begunstigden en op aanbevolen 
afstanden, werden onze pakketten 
aangeboden zoals het hoort. Ook in Luik 
was het niet mogelijk om het publiek te 
ontvangen in de lokalen van het Leger 
des Heils. Vrienden en leden van het 
gemeenschapscentrum gingen naar 
de huizen van gezinnen in een penibele 
situatie, met een “Christmas box” 
waarin alles zat wat nodig is om een 
echte kerstmaaltijd te bereiden, de tafel 
te versieren, spellen voor de kinderen 
of de ganse familie... Dit project, dat 
ontstond tijdens de lock down, was 

slechts mogelijk dankzij de inzet van 
vele sponsors. Het zal dit jaar opnieuw 
worden georganiseerd als extra impuls 
in het achterhoofd de slachtoffers van de 
overstromingen van juli laatstleden.

Het programma van dit jaar is reeds 
afgerond: de pakketten worden in de loop 
van de week gemaakt en op de ochtend 
van 19 december uitgedeeld. Die dag zal 
het niet voldoende zijn om een pakket zo 
maar af te geven, we zullen het met liefde 
doen... de liefde die van God komt en die 
we mateloos mogen delen. 

Om dit te realiseren, is het niet nodig zich 
te connecteren, na te denken, te rekenen, 
te bestellen en te klikken, ... enkel te 
ontvangen met een glimlach en dat 
zonder verdere tegenprestatie !  

Christel Lecocq 
Regionaal hoofdkantoor België
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Gemeenzaam associeert men het 
Leger des Heils vaak met Kerstmis. 
In de kerstperiode is het niet ongewoon 
om in een Amerikaanse TV-film een 
scène te zien van Heilsoldaten op 
straat, naast hun “soepketel”. Geraakt 
door een populair kerstliedje, zal de 
hoofdpersonage er graag even vertragen 
om een paar muntjes te schenken. 
Afgezien van het cliché, heeft het Leger 
des Heils écht wel een nauwe band met 
Kerstmis.

Londen, Kerstochtend 1868. De stichter 
van het Leger des Heils, William Booth, 
keert terug uit Whitechapel, bleek, 
somber en aangedaan. Thuis was alles 
in gereedheid gebracht voor een lekker 
diner, een gezellig familiefeest, maar 
hijzelf was hiervoor niet in stemming. 
Bezorgd over de ellendige toestanden 
die hij zag, maakt hij zich sterk: “Zo’n 
Kerstmis wil ik nooit meer meemaken”. 
Het jaar daarop organiseerde hij 
het “Kerstfeest van de Ellendigen”. 
Driehonderd gezinnen kregen die dag elk 
vier pond rundvlees, een pruimenvla en 
een 100 gram thee.

Vanaf dat moment wilde het Leger 
des Heils, naast materiële troost, ook 
de vreugdevolle boodschap van de 
geboorte van de Verlosser uitdragen.

Nooit meer een Kerst zoals deze…
dan tweehonderdvijftig personen, zowel 
mannen als vrouwen, verwelkomd op 
een feestelijk banket in het Palais de la 
Femme. In 1928 liep dat aantal al op tot 
meer dan duizend genodigden. Naast 
de oorspronkelijke activiteiten werden 
ook evenementen gehouden, specifiek 
voor kansarme kinderen. Het gebouw 
van het Leger des Heils werd te klein 
om zo’n menigte goed te ontvangen. Tot 
het begin van de jaren 1960 werden het 
Wintercircus en vervolgens het Medrano 
Circus afgehuurd om meer dan 1.500 
Parijse kinderen te laten genieten van het 
kerstgebeuren. 

Vanaf 1945 en gedurende meer dan 
vijftig jaar toerde een groep heilsoldaten 
langs de belangrijkste gevangenissen 
in Frankrijk, met een grootse show die 
de kerstboodschap aan de gevangenen 
overbracht.

In België, in de Magdalenazaal te Brussel, 
werd gedurende een lange tijd het 
kerstverhaal gebracht door kinderen van 
het Leger des Heils, gevolgd door een 
optreden van het muziekkorps en andere 
animaties, allemaal gepresenteerd terwijl 
oudere en/of geïsoleerde mensen 
genoten van een kerstgebakje en een 
lekkere kop warme chocolademelk.

Elders in België bezochten de zangkoren 
en muziekkorpsen (en doen dat nog 
steeds) de bewoners van verpleeghuizen 
om ze een feestelijke, muzikale middag 
te bezorgen en met als afsluiter een zakje 
gevuld met kerstversnaperingen.

Vandaag raken sommige van deze 
acties op de achtergrond, maar andere 
blijven gehandhaafd of in een nieuw jasje 
gestoken. Kerst is tijdloos en wordt elk 
seizoen vernieuwd op initiatief van de 
heilsoldaten, die steeds een duidelijke 
boodschap brengen: “Vandaag is u een 
redder geboren, hij is Christus, de Heer.” 
(Evangelie volgens Lucas, 2 vers 11).

Marc Muller
Sergeant-majoor

24 december 1927 : Kerstavond voor daklozen in het ‘Palais de la Femme’. © Agence Rol

De eerste dertig jaar organiseerden de 
Franse en Belgische evangelische posten 
kerstvieringen en een nieuwjaarsactiviteit. 
Alle posten versierden kerstbomen en 
bereidden ook speciale evenementen 
voor. Onder andere in Forchies-la-Marche 
en Lodelinsart liepen heilssoldaten 
tijdens de kerstnacht kerstliederen 
zingend door de straten van hun 
gemeenten. Elk jaar werd ‘s ochtends 
in de feestzaal aan de rue Auber in 
Parijs een kerstevocatie opgevoerd. Op 
oudejaarsavond luidde een nachtelijke 
gebedswake het nieuwe jaar in.

Het tijdschrift ‘Go!’ publiceert in haar 
kerstnummer het programma van 
haar festiviteiten en enkele populaire 
kerstliedjes. Tijdens de verschillende 
manifestaties vragen de legerleden een 
kleine bijdrage zodat ze deze steun 
kunnen gebruiken om nieuwe acties te 
organiseren.

Na de eerste wereldoorlog werden 
deze kerstfeesten zeer populair. Vanuit 
de Verenigde Staten verschenen de  
“soep ketels” in het straatbeeld. Met 
deze inzameling op de straathoeken 
van fondsen en het uitbouwen van de 
sociale werken van het Leger des Heils, 
organiseerden zij kerstfeesten voor 
daklozen. In Parijs werden in 1926 meer 
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Getuigenis van Victoria

“In de maand oktober heb ik via mijn bedrijf met andere 

collega’s deelgenomen aan een solidariteitsdag bij het 

Leger des Heils in Luik.

Ik had de gelegenheid om het team van Michael te 

ontmoeten, dat ons de werking van het centrum, de acties 

en uitdagingen kon helpen kaderen. Prioriteit zijn op dit 

moment de situaties van de bewoners die meubilair en huis 

verloren door de overstromingen.

In het gemeenschapscentrum van het Leger des Heils in 

Luik is de ontvangst hartelijk. Mensen kunnen er douchen 

en eten in verwarmde zalen en er voedselpakketten of 

allerlei materialen afhalen.”

Ik was zeer getroffen door de empathie en welwillendheid 

van het team van het Leger des Heils, dat klaarstaat voor 

iedereen die hulp nodig heeft.”

“Schenking van een hogedrukreiniger door Global 
Net, in samenwerking met Nilfisk, om het werk van 
vrijwilligers met slachtoffers van overstromingen te 
vergemakkelijken.”

Sinds de overstromingen in juli, die de provincie Luik zwaar 
hebben getroffen, werken verschillende bedrijven samen met 
het Leger des Heils om de slachtoffers te helpen. Sommigen 
schenken materiële goederen, anderen zoals Electro Dépôt, 
bieden speciale tarieven aan voor apparaten. Een aantal 
ondernemingen boden hun werknemers de gelegenheid om 
een dag vrijwilligerswerk te doen bij de getroffenen. 

Deze hulp loopt over een langere periode, zowel wat betreft de 
aanwezigheid van het Leger des Heils onder de slachtoffers als 
wat betreft de partnerschappen die we met de verschillende 
bedrijven zijn aangegaan.
Het voorbeeld van de firma Mars Belgium betekent veel voor ons 
en voor hen. Sinds half september tot eind november hebben 
vier vrijwilligers om beurten huizen schoongemaakt, maaltijden 
klaargemaakt en afgeleverd, ...

Laura is 37 jaar oud en jonge moeder 
van een zoontje. Sinds 2018 werkt 
ze bij Mars Belgium als Senior 
Counsel Multisales. Aangezien 
zij in de Verenigde Staten heeft 
gewoond, kende zij al het Leger 
des Heils, dat zij vroeger bezocht 
als klant in tweedehandswinkels. 
Terug in België en in het kader van 
haar beroepsactiviteit, had Laura 
de gelegenheid om het Deense 
filiaal van haar onderneming te 
bezoeken. Zij ontdekte dat er 
een partnerschap bestond tussen 
Mars en het Leger des Heils in 
Denemarken.

Ondernemingen zetten zich samen in met het Leger des Heils
voor de slachtoffers van de overstromingen

Verantwoordelijk voor het vrijwilligersprogramma sinds 
2019 binnen haar bedrijf, nam Laura contact op met het 
Leger des Heils in Brussel om een samenwerking tussen de 
twee verenigingen op te zetten. Sindsdien is er een mooie 
samenwerking tot stand gekomen.

“Ik denk dat het belangrijk is om een deeltje van je tijd aan 
anderen te geven. Dat ik dit mag doen tijdens de werkuren, 
is een geweldige kans,” zegt Laura. Mars Belgium biedt 
zijn werknemers de gelegenheid om twee dagen per jaar 
vrijwilligerswerk voor een goed doel te doen. Met dit initiatief 
wil de onderneming – zowel intern als extern – een boodschap 
en de waarden van solidariteit uitdragen. “Werken voor 
éénzelfde doel motiveert iedereen. Wij zijn gewend om samen 
te werken volgens vooraf bepaalde procedures. Hier moeten 
we leren ons aan te passen aan de behoeften van anderen en 
flexibel te zijn,” legt Laura uit.

Cécile Clément
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Ik heb vannacht slecht geslapen. Mijn dromen hadden me 
in hun macht, ik kreeg een koortsig gevoel. Ik wachtte op 
de eerste ochtendgloren. Die dag, de eerste van december, 
mocht ik het eerste venster van mijn adventskalender 
openen. Zo kon ik mijn eerste chocolaatje eruit halen, 
proeven van die magische smaak, Kerstmis is op komst ! 

Wakker worden in de vroege ochtend was die dag geen 
opdracht. Zodra ik mijn ogen opende, reikte mijn hand naar 
dat kartonnen venster om de beloofde schat te bemachtigen. 
Eenmaal aangekleed, rende ik naar de keuken om de warme 
kom chocolamelk te halen die op me wachtte. Het was er 
muisstil.

Ja, ik dacht, de dag begint goed, maar ik wacht... Ik wacht tot de 
schoolbel gaat, ik wacht op de middagfrietjes en dan wacht ik 
op het einde van de schooldag. ‘s Avonds vult ons huis zich met 
leven. Ik ben niet langer alleen. Ik wacht op de avond. Een licht 
gemonkel van papa en mama glimlacht fijntjes. 

De avond was veelbelovend. Ik had trouwens een “zeer goed” 
voor rekenen op het rapport. Zij waren trots op me en we staken 
de eerste kaars van de adventskrans aan. Ik snap die betekenis 
niet, maar ik vind het best leuk. Het licht, de rode kaarsen met 
gouden randen. Het is magisch... 

De nacht valt en weerom word ik overmand door heel wat 
verwachtingen. Wachtend op de nieuwe dag, wachtend om het 
kleine kartonnen raampje te openen, wachtend op wat geluk, 
een beetje zoetigheid.

We zijn de derde dag van december. Ook vanochtend haast ik 
me naar de kalender om de schat van de dag te ontdekken. 

Vandaag wacht ik zelfs tot de dag bijna voorbij is, zodat 
de vreugde van de avond kan komen, de vreugde van het 
samenzijn... En morgen en overmorgen en met Kerstmis en na 
het feest, waar wacht je dan nog op? 

Wij leven vol verwachtingen, binnenin zijn we laveloos. Er 
zijn vergeefse verwachtingen, sprankeltjes hoop, een eerste 
zonnestraaltje op een regendag, een nieuw chocolaatje. En dan 

De brief

zijn er die essentiëlere verwachtingen die ons leven kleur 
geven. Advent is een tijd van verwachting. Maar waar 
wachten we nog op?

Ieder van ons krijgt deze dubbele vraag voorgeschoteld: 
Wat verwacht ik van de wereld? Welke kant wil ik uitgaan 
met mijn eigen leven?

Sebastiaan zit aan zijn lessenaar en haalt een vel papier en 
een vulpen uit zijn schooltas. De pen met échte inkt, die 
de leraar niet elke dag toelaat. Rechtsboven schrijft hij de 
datum en dan links, “Lieve Kerstman” en dan... niets meer. 
Lange tijd houdt hij zijn pen werkeloos in de lucht... 

Hij haalt zijn liniaal uit zijn schooltas en doorstreept zijn 
eerste woorden. Nee, het zal “Lieve God” zijn of beter 
“Lieve, goede God”. 

Sebastiaan is er niet zo zeker van dat de kerstman echt 
bestaat, maar ook niet dat God bestaat. Maar hij ziet Hem 
tenminste niet in alle maten aan de supermarkten staan, dat 
lijkt hem betrouwbaarder en... als God bestaat, moet hij wel 
goed zijn. Dus, laten we gaan voor “Lieve, goede God”.

Een paar uur later, als iedereen slaapt, glipt Sebastiaan zijn 
kamer uit om zijn brief onder de kerstboom te leggen. Hij 
gaat terug naar bed en zucht opgelucht.

De volgende dag staan zijn ouders vroeg op. Er zijn nog zoveel 
dingen te doen voor kerstavond: de kalkoen halen, de vulling, 
de kerststronk kopen, naar de kapper gaan, oma ophalen, en 
ga maar verder door. In het kort, de jaarlijkse kerstrace. Wees 
eens eerlijk, vader en moeder zijn bang voor deze feestdag 
met al zijn verplichtingen en bijhorende uitgaven. 

“Ga je de kerstslinger met knipperlichtjes doven in de 
woonkamer,” vraagt Monique haar man. Zij ziet hem niet 
dadelijk terugkomen, terwijl de koffie afkoelt in de kopjes. 
Monique vindt hem geknield bij de kerstboom, met een brief in 
zijn hand, tranen in de ogen:

10Go !
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Als Sebastiaan op eerste 
kerstdag wakker wordt, 
heeft hij alleen oog voor 
de sneeuw die valt en 
de tuin bedekt. Sneeuw 
met Kerstmis, dàt is 
waar hij van gedroomd 
heeft. Hij zucht van 
geluk. 

Hij zegt luidop tegen 
zichzelf: “Misschien zal 
de vakantie deze keer 
een echte veran dering 
brengen.
Misschien zal deze 
keer Kerstmis God 
toelaten om de deur 
naar de wereld open 
te zetten.

 

Isabelle Gerber

Hedendaagse 
kerstverhalen

Uitgeverij Olivétan 
Lutherse 

kerkgemeenschap

“Lieve goede God, 

Mijn naam is Sebastian en ik ben 9 jaar oud. Je moet me kennen 

want je kent iedereen, beweer je. Ik heb ervoor gekozen naar 

jou te schrijven zodat je weet wat ik met Kerstmis graag wil. 

Wel, ik ben net zoals alle andere kinderen, ik hou van cadeautjes 

en lekkere dessertjes, maar als ik jouw macht had zou ik iets 

veranderen aan dat alles. Ik
 heb gemerkt dat met Kerstmis 

iedereen even van elkaar houdt of toch doet alsof. De volgende 

dag, is het weeral het oude liedje. Kan je niet mezelf en de 

godganse wereld een hééél groot cadeau geven? 

Ik vraag je om alle mannen, vrouwen en kinderen te veranderen.

Ik wou dat mijn ouders meer tijd voor me hebben. Ik wou dat ze 

niet steeds tegen elkaar tieren. Ik wou dat oma niet ziek is. Ik 

wens zoveel dingen... 

Eigenlijk wou ik dat de wereld anders wordt, dat jij echt de baas 

van alles zijt, zodat er geen pr
ofiteurs en losers, domme mensen 

en slimme studenten meer zijn. Ik wou dat we allemaal gelukkig 

worden. 

Ik zou willen dat de mensen dit jaar, met Kerstmis, begrijpen dat 

zij de wereld kunnen veranderen als zij  zic
hzelf maar een klein 

beetje aanpassen. 

Laat me niet in de steek. Ik denk dat je het kunt. Alvast bedankt!”

Sebastiaan

PS: Als jouw cadeau niet door de schoorsteen kan, mag je het in 

de schuur leggen.
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