Nieuw Apostolische Kerk in België

Persmededeling
Nieuw-Apostolische Christenen verwachten hoog bezoek
Hoofd van de kerk op bezoek in België
De Nieuw-Apostolische christenen in België verheugen zich op het bezoek van hun
stamapostel Jean-Luc Schneider. De leider van de wereldwijd 10 miljoen leden tellende
kerk wordt op zondag 5 januari 2014 om 10h00 voor het houden van een godsdienst in
de hoofdstad verwacht. Omdat het kerklokaal van de Nieuw-Apostolische Kerk aan de
Rogierlaan niet voldoende plaatsen biedt, zal de feestdienst in het auditorium Canopée
van het hotel “Dolce La Hulpe” (Chaussée de Bruxelles) plaatsvinden.
“Het laatste bezoek van een stamapostel in België ligt meer dan 10 jaar terug. Zulks is voor
ons een zelden en hoogwaardige gebeurtenis” uitte vreugdevol de voor Wallonië en Brüssel
bevoegde opziener Pascal Strobel. Tezamen met zijn ambtscollega opziener Ruud Vis, welke
de Nieuw-Apostolische christenen in Vlaanderen verzorgd, is hij voor 10 kerkgemeenten met
ca 700 gelovigen in het land verantwoordelijk. “Van deze godsdienst verwachten onze
kerkleden waardevolle impulsen voor hun persoonlijk geloofsleven”, aldus opziener Strobel.
Stamapostel Jean-Luc Schneider is Fransman en afkomstig van Straatsburg. Op Pinksteren
2013 werd aan de intussen 54 jarige in Hamburg tijdens een wereldwijd uitgezonden
godsdienst het hoogste ambt van de kerk toevertrouwd. Zijn voorganger Wilhelm Leber trad –
zoals gebruikelijk in de Nieuw-Apostolische Kerk- op 65 jarige leeftijd in de rust.
De godsdienst wordt live, via satelliet in onder andere de landen Duitsland en Luxemburg
uitgezonden.
“Eigenlijk hadden we deze godsdienst graag reeds in onze nieuwe kerk in Brussel-Evere
doorleefd”, zegt Pascal Strobel. Met financiële ondersteuning van de kerkgemeenten uit
Duitsland en Luxemburg heeft de Nieuw-Apostolische Kerk in de Avenue Franz Guillaume Nr.
80 een representatief Godshuis gekocht, wat momenteel grondig gerenoveerd wordt. “Onze
gemeenschap in Brussel is sterk gegroeid, waardoor we naar een nieuwe vestiging hebben
uitgekeken.” De ombouw zal in de loop van volgend jaar zijn afgewerkt.
De Nieuw-Apostolische Kerk is in 1863 in Hamburg uit de Katoliek-Apostolische Kerk ontstaan
en bestaat in België sedert de jaren ’50. Opziener Strobel: Onze gemeenten in het land
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bestaan voornamelijk uit onbezoldigd engagement en zijn ondertussen zowel Europees als
Afrikaans gevormd.”
Een bijzondere rol in het Nieuw-Apostolische gemeenteleven speelt de muziek als verbindend
element. Ook de godsdienst met stamapostel Schneider zal feestelijk met koor en orkest
worden omkaderd. Naast de muziek behoren bijvoorbeeld ook de verzorging en het inrichten
van het kerkgebouw tot inzet der gemeenteleden.
De priesters en overige zielverzorgers voorzien hun taken onbezoldigd. Zij staan in het
beroepsleven en hebben normaliter families. Bij deze handhaving oriënteert de kerk zich op de
Bijbelse apostelen, welke Jezus uit verscheidene beroepen in de maatschappij uitkoos.
Bij zijn prediking zal stamapostel Schneider bewust afzien van een manuscript. “De prediking
in onze godsdiensten leeft sterk van spontaniteit” zegt opziener Strobel. “Dat laat veel ruimte
voor de van God ingegeven gedachten”. De Nieuw-Apostolische Kerk belijdt, samen met de
grote kerken, de elementaire christelijke uiteenzettingen. Daarbij ondervindt de leer over de
wederkomst van Christus een bijzondere nadruk. Het sacrament van de heilige waterdoop
wordt overkoepelend erkend. Het huwelijk wordt in de Nieuw-Apostolische Kerk niet als
sacrament erkend, waardoor ook gescheiden mensen aan de viering van het heilig avondmaal
kunnen deelnemen. Een verering van heiligen bestaat in de Nieuw-Apostolische Kerk niet.

Achtergrond:
De Nieuw-Apostolische Kerk is een christelijke kerk, met als geloofsbasis de Bijbel. Zoals eertijds de
eerste christelijke gemeenten, bereiden de gelovigen zich voor op de wederkomst van Christus. De
vertrouwensvolle verwachting van de belofte van Jezus vormt daarbij het geloofsinhoudelijk middelpunt.
In de Nieuw-Apostolische Kerk worden drie sacramenten gespendeerd: Heilige waterdoop, heilige
verzegeling (gave van de heilige geest) en heilig avondmaal.
Alle zegeningen en kerkelijke handelingen worden kosteloos uitgevoerd. De kerk maakt geen
aanspraak op staatsondersteuning (subsidie…). De verschillende uitgaven worden uit vrijwillige
offergaven gefinancierd. De Nieuw-Apostolische Kerk wordt door ca 350 apostelen geleid, met sedert
2013 als hoofd stamapostel Jean-Luc Schneider. In opdracht van de apostelen werken in de
gemeenten opzieners, oudsten, herders, evangelisten, priesters en diakenen. De stamapostel bezoekt
wereldwijd Nieuw-Apostolische gemeenten en viert met hen de godsdiensten. Na zijn bezoek aan
Brussel reist hij verder naar West-Afrika.
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