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“Een plaats waar je welkom bent!”  

 
September 2018 
 
 

Save the date 
 
Op 6 oktober aanstaande organiseert Open Deur, in 
samenwerking met Gave Veste, Mahabba, Shean, 
Bijbelhuis Antwerpen e.a. een debat over vluchtelingen. 
Het thema is: vluchtelingen, naar een evangelische visie? 
Kom en praat mee over de verschillende aspecten, zoals 
‘Vormen de islamitische vluchtelingen een gevaar?’ en 
‘Moet een christelijke gemeenschap zich bezighouden 
met hulp aan niet-christelijke mensen?’. 
 
De deuren van de Bethelkerk aan de Haachtsesteenweg 
403 openen om 19.30 uur. Het debat begint om 20.00 
uur. De toegang is vrij. Voor meer inlichtingen neem 
contact op met G. Blokland, tel.nr. 02-245 21 70. 
 
 
Afscheid 
 
Bijna twee jaar lang hebben Pieterjan en Febe zich met 
hart en ziel ingezet voor Open Deur. Naast de coördinatie 
van Open Deur hebben zij ook veel praktische hulp 
geboden. Ook heeft Pieterjan fondsen weten te werven. 
We zijn hen dankbaar voor wat zij bereikt hebben in het afgelopen jaar. 
Op 23 juni jl. hebben wij afscheid van hen genomen. Momenteel heroriënteren zij zich op hun 
toekomst. Wij wensen hen Gods leiding en zegen toe. 
 

 
 
Opvang 
 
Dankzij de medewerking van Pieterjan werd er behalve op 
vrijdag ook op woensdag een onthaal in de kerk georganiseerd.   
Maar ondanks zijn vertrek viel het werk in de zomer niet stil.   
De gasten kwamen onverminderd, 40 tot 50 per keer. Dankzij 
de inzet van de trouwe vrijwilligers konden de deuren zowel 
woensdag als vrijdag geopend blijven. Alle lof. 
 
 
 
 

http://www.opendeurvzw.be


Kamp 
 
Deze zomer vertrokken elf mensen, zes gasten 
(gewezen moslims) en vijf vrijwilligers richting 
Arlon, 
om bij Camp Hermon een midweek met elkaar 
door te brengen.  
 
Het werd een unieke ervaring. Men las uit de 
Bijbel, zong en ging regelmatig met elkaar in 
gebed. Vooral het zingen werd een belevenis. 
Aanvankelijk zong eenieder in zijn eigen taal, 
maar dat klonk nogal rommelig. Het Arabisch 
en Farsi werd vervolgens fonetisch weergeven, waarna men gezamenlijk in het Arabisch en Farsi 
zong. Dat was heel bijzonder.  
 

Samen werd in de bijbelstudies het 
leven van David doorgenomen (telkens 
vertaling Engels > Farsi > Arabisch).  Het 
was heel opbouwend om vanuit deze 
verhalen de principes van het leven als 
christen te bespreken. 
 
Geestelijk verrijkt keerde de groep aan 
het einde van de week weer terug naar 
Brussel. Een ervaring om niet te 
vergeten, en die zeker voor herhaling 
vatbaar is. 
 

 
 
De komende tijd.. 
 
Elke week mogen we tijdens de maaltijden het evangelie doorgeven aan tientallen mensen voor wie 
de verhalen en de boodschap van de Bijbel werkelijk volledig nieuw is.   Sommigen tonen oprecht 
belangstelling en met hen komen we elke dinsdag samen voor een bijbelstudie.  Alles samen is het 
werk van Open Deur werkelijk uitgegroeid een zeer dynamische bediening.   
 
Blijft u met ons bidden voor Gods leiding bij alle ontmoetingen,  voldoende medewerkers en 
middelen om eten en kleren te kunnen aankopen,  mogelijk toch opnieuw een coördinator voor dit 
werk en,  onze droom,  de mogelijkheid voor een vorm van opvang voor de jonge gelovigen vanuit de 
islam .   
 
 
Voor giften:   
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