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Dienst Religieuze en Morele Bijstand (DRMB) 

E LUCIBUS PLURIBUS UNUM 
Meerdere lichten, samen 

In deze bijzondere omstandigheden wordt iedereen 

geconfronteerd met de verplichting om de 

organisatie van ons dagelijks leven te heroverwegen 

of zelfs aan te passen.  

Deze aanpak heeft zowel betrekking op onze 

persoonlijke dynamiek als op onze professionele 

dynamiek.  

Uiteraard confronteert dit ons met een ongewoon 

beheer van situaties die onze herkenningspunten, 

onze zekerheden, onze capaciteiten en onze 

vaardigheden uitdagen.  

Onder deze omstandigheden kunnen echte 

verstoringen onze gewone evenwichten 

beïnvloeden en kan een grote behoefte worden 

gewekt aan spreken, communiceren, en delen, van 

vragen en ervaringen of gevoelens die door de 

gezondheidscrisis worden gewekt, en waarvan de 

inhoud onze existentiële stabiliteit kan beïnvloeden.  

Isolement aanvaarden zonder zich alleen te voelen 

is voor velen een uitdaging de komende weken. 

In deze optiek blijven de DRMB actoren beschikbaar 

en bereikbaar om u te ondersteunen in uw vragen 

met betrekking tot uw dagelijks leven dat verstoord 

kan zijn. 

VIEREN 
We brengen mensen samen en bezinnen 

tijdens religieuze plechtigheden, vrijzinnig 
humanistische plechtigheden, 

patroonvieringen, herdenkingen, enz. 

LUISTEREN 
We staan tot uw beschikking voor 

professionele en privé gesprekken in een 
serene en open sfeer. We zijn aanwezig en 

beschikbaar en vallen onder het 
beroepsgeheim. 

VERBINDEN 
We stimuleren de cohesie en het samen-leven en 

fungeren zo als een brug tussen mensen en 
ideeën, tussen maatschappij en Defensie, maar 
ook, op internationaal vlak, tussen Defensie en 

bevriende Defensies. 

VERTEGENWOORDIGEN 
DRMB groepeert 5 overtuigingen, verdeeld over 

5 afzonderlijke maar geïntegreerde diensten. 
Hierdoor zorgt DRMB voor een bijna universele 

levensbeschouwelijke vertegenwoordiging. 

ORIENTEREN 
Allerlei actoren zorgen voor uw 
welzijn. We begeleiden u in het 

zoeken van de juiste 
ondersteuning op basis van een 

globale aanpak. 

INFORMEREN 
De actoren van DRMB zijn bevoegd om te 

informeren rond de specificiteit van de 
overtuiging die ze vertegenwoordigen, rond 

spirituele, existentiële en religieuze vragen en 
rond de realiteit van de geïntegreerde DRMB. 

INSPIREREN 
We helpen u in uw zoektocht naar of ontdekking van zin en om 
uzelf te ontwikkelen in verbondenheid met anderen. U kan bij 
ons terecht voor religieuze, spirituele en existentiële vragen en 

vragen over waarden, ethiek, identiteit en moraal. 

Ondanks het COVID-19 virus gaat onze dienstverlening 
zo goed als mogelijk verder, we doen dit via telefoon, 

chat, mail, … 
 

Aarzel dus zeker niet als je vragen hebt of gewoon 
eens wil praten. 
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Moslim (DRMB-M) 

DRMB-M@mil.be 

Houssaïen AZMANI MATAR 
+32 485 564 360 | houssaien.azmanimatar@mil.be 

Saïd BAIDJI 
+32 486 184 014 | said.baidi@mil.be 

Israëlitisch (DRMB-I) 

DRMB-I@mil.be 

Israël MULLER 
+32 471 610 437 | israel.muller@mil.be 

Protestants (DRMB-P) 

DRMB-P@mil.be 

Jean-Louis CORNEZ 
+32 495 585 462 | Jean-louis.cornez@mil.be 

Christine RENARD 
+32 495 349 509 | christine.renard@mil.be 

  

Hans DE CEUSTER 
+32 496 939 203 | hans.deceuster@mil.be 

Cindy DE MEYER 
+32 478 940 242 | cindy.demeyer@mil.be 

Guy GUSTIN 
+32 478 940 401 | guy.gustin@mil.be 

Emmanuel REYNAERTS 
+32 475 343 452 | emmanuel.reynaerts@mil.be 

Audrey DELCOURT 
+32 478 940 555 | audrey.delcourt@mil.be 

Patrick PLATTEAU 
+32 473 792 113 | patrick.platteau@mil.be 

Elizabeth MARTIN 
+32 476 601 655 | elizabeth.martin@mil.be 

Alexandra RONDAS 
+32 476 171 957 | alexandra.rondas@mil.be 

Niet-confessioneel (DRMB-NC) 

DRMB-NC@mil.be 

The Moral Counselor Page  
https://www.facebook.com/moralassistance/ 

Brussel 

Melsbroek, Ieper, Kleine Brogel 

Florennes, Beauvechain, Mons 

Tournai, Zeebrugge, Brugge, Oostende 

Heverlee, KMS, NOH 

Peutie, Saffraanberg 

Marche-en-Famennes, Marche-les-Dames 

Lombardsijde 

Katholiek (DRMB-C) 

DRMB-C@mil.be 

Bisdom bij de Krijgsmacht 
https://www.facebook.com/CatholicPadre/ 

Johan VAN DEN EECKHOUT 
+32 476 419 252 | johan.vandeneeckhout@mil.be 

Robrecht BOONE 
+32 476 778 132 | robrecht.boone@gmail.com 

Luc CARRE 
+32 494 617 586 | luc.carre@mil.be 

Dominique CHABOTEAU 
+32 475 986 987 | dominique.chaboteau@mil.be 

Geert DEWULF 
+32 478 369 542 | geert.dewulf@mil.be 

Paul HANTSON 
+32 495 444 689 | paulhantson@gmail.com 

Eric PETRE 
+32 476 259 040 | eric.petre@mil.be 

Jean-François VAN CAULAERT 
+32 476 434 921 | jean-francois.vancaulaert@mil.be 

Thierry VANDER POELEN 
+32 475 857 139 | th_vanderpoelen@yahoo.fr 
Tonny VERSLUYS 
+32 473 840 089 | tonny.versluys2@mil.be 

Erwin VILAIN 
+32 473 780 528 | erwin.vilain@mil.be 

Evere, Schaffen, Tielen 

Beauvechain, NOH 

Leopoldsburg, Saffraanberg 

Spa, Liège, Elsenborn 

Oostende, Zeebrugge, Brugge, Burcht 

Koksijde, Peutie, Tournai 

KMS, KB, Melsbroek 

Evere 

Marche-en-Famenne, Arlon 

Leopoldsburg 

Heverlee, Lombardsijde, Poelkapelle 

Zuiden Provincie Luxemburg 

Evere, Peutie, KMS, NOH NOH 

Wallonië, Brussel 

Brussel, Antwerpen 

* de aangeduide kazernes zijn de hoofd standplaatsen van de               
aalmoezeniers en moreel consulenten, onze mensen zijn echter            

beschikbaar voor alle personeelsleden van Defensie en hun families 
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