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Hoop
Hoop
zuster van geloof en liefde
niet de meeste van die drie
toch een kostbaar bezit
een vonkje hemels licht
brug tussen nu en straks
Hoop
zet alles in perspectief
maakt het leven draaglijk
want niet altijd
zal het onrecht heersen
zal de oorlog zijn slachtoffers maken
zullen ziekten lichamen verwoesten
niet altijd
zal de beul zijn voorsprong houden
op allen die hem ten offer zijn gevallen
zijn verkeersdoden niet méér
dan getallen in een statistiek ieder mens bij naam gekend, bij naam geroepen
Hoop
is het geloof in een keerzijde van de duisternis
het vertrouwen op de kracht van liefde en muziek
om de macht van kwaad en geweld te breken
de zekerheid dat het ooit anders wordt
ooit ander kàn en zal in Gods naam
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(I Korintiërs 13:13)

deze wereld stad van vrede
Rijk van Recht, geheelde schepping
God te midden van de mensen
en de dood zal niet meer zijn
Hoop
dat wij ook daarin zullen delen
zoals we nu al mogen leven van het visioen
houvast vinden in de verwachting
dat niet alles zinloos is
maar onderweg naar Gods voleinding
Hoop
dat wij dat ooit beleven
als het aanbreekt op zijn tijd
mensen die door Hem voltooid zijn
net meer vastgeroest, van gisteren
maar mensen van toekomst
omdat Gods liefde ons opengebroken
ons ontvankelijk gemaakt heeft
ontdaan van onze harde schil
herschapen tot beelddragers Gods
Hoop
dat Hij herschikt de tijden
omdat Hij niet meer kan aanzien
de ellende van zijn mensen
kan weerstaan
het gejammer over hun verdrukking
zijn ontferming te machtig wordt
all kwaad en dood en duister
Hoop
dat het donker niet zal duren
totdat het ons allen uitkomt
dat Hij het niet af laat hangen
van wat ons het beste past
maar dat Hij zelf een nieuw begin maakt
ons aansteekt met zijn Geest
aan aanspreekt met zijn Woord
ons tot bondgenoten maakt want wij kunnen niet zonder Hem
zo min als Hij wil zonder ons
Hoop
zuster van geloof en liefde
niet de meeste van die drie
toch een kostbaar bezit
een vonkje hemels licht
brug tussen nu en straks.

JHB
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Samenstelling kerkraad:
Predikant:
Ouderlingen:
M.i.v. 13/6:
Diakenen:

ds J. Brouwer
Georgette Saliba
Geert Van Cammeren
Rudi Van Messem
Rina Joosten
Jaap van der Wulp
Hugo Wilmaerts

015-20 51 54
015-41 31 85
015-31 97 64
0495-76 30 75
015-41 95 73
016-53 31 42
015-29 08 59

Kerkraad
Op 3 mei had de kerkraad eerst een ontmoeting met de 3 belijdeniskandidaten. In een gemoedelijk gesprek werd gepeild naar hun motieven om
met Pinksteren belijdenis van hun geloof uit te spreken.
In de
daaropvolgende
vergadering
werd
gesproken
over
de
kerkraadsverkiezingen, de kerkentocht van 8 mei, het initiatief “Christenen
beraden zich in Mechelen”, de vakantieregeling en de verschillende activiteiten
en kringen kregen de nodige aandacht.
Op maandag 7 juni vergaderen we weer in de nieuwe samenstelling.

Oecumenische Pinksterwake 2010
Neen, we waren niet met honderdtwintig zoals in de Opperzaal van Jeruzalem
2000 jaar geleden, maar toch met meer dan twaalf!
Als Mechelse christenen van diverse pluimage hebben we mekaar wel
gevonden in de St. Kathelijnekerk op deze vooravond van Pinksteren.
Ons oprecht gebed aan de Geest van de opgestane Christus was: "Vuur ons
aan!".
Op het eerste Pinksterfeest werden angstige, ontmoedigde en teleurgestelde
gelovigen door tongen van vuur aangeraakt. Ze hadden er geen idee van hoe
de Geest in hen werkte, maar ze ervoeren zijn kracht des te meer. In slechts
enkele decennia werd het evangelie verspreid naar de uithoeken van het
toenmalige Romeinse Rijk.
Door het symbool van veelkleurige papieren tongen, waarop elke bezoeker zijn
voorbede kwijt kon, om die vervolgens persoonlijk op een groot bord te komen
bevestigen, werd het verlangen "Vuur ons aan!" erg concreet.
Zijn wij christenen, die samen Jezus' grote opdracht willen uitvoeren niet hard
toe aan een nieuw Pinksteren?
Vurige tongen die onze geest en ons hart doen ontbranden van ijver, die ons
tot actie aandrijven om in ons Jeruzalem "het evangelie te prediken, desnoods
met woorden".
"Geest van God, help me te luisteren en te horen, te zien, te weten en te
verstaan. En mag ik instrument zijn op het juiste moment, op de juiste plaats,
voor het juiste doel. Vuur ook mij aan!"
Karel Denteneer, predikant adventkerk
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Seniorenmiddag op hemelvaartsdag
Ds J. Brouwer heeft ons laten nadenken over hemelvaart - de twee heel
verschillende verhalen in Lucas en In Handelingen, de betekenis van de wolk
bij Jezus’ hemelvaart, en hoe die wolk in de bijbel vaak staat voor de presentie
van de HEER in ons midden. Wat de betekenis is van Jezus’ hemelvaart.
We spraken verder ook over de blinde dichter van Psalm 84, Jan Wit, waar Ds
Brouwer nog les van heeft gehad tijdens zijn studie. (Naast Ps 84 heeft hij nog
een hele reeks psalmen en gezangen uit ons liedboek geschreven)
De volgende bijeenkomst is op 17 juni om 14u30 in de kerk.
Rina

Erediensten
Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang
telkens om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.
zondag 6 juni
ds E. Van der Borght

organist: E. Poncin
2° collecte: orgel

zondag 13 juni
ds J. Brouwer
Bevestiging ambtsdrager

organist: J. Van der Wulp
2° collecte: knd/jeugd

zondag 20 juni
ds J. Brouwer

organist: J. Van der Wulp
2° collecte: Synodale Kas

zondag 27 juni
ds J. Brouwer

organist: J. Van der Wulp
2° collecte: diaconie

Verjaardagen
04
05
12
16
17
17
19
20
21
23
25
28
28
28

juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni

Naomi Eke
Sali Younan
Nathalia Nafarin
Camps Maria wwe Van Rooyen
Lutgarde Van Goethem e. Denivelle
Marie-Louise Poedts e. Kockelkoren
Pieternella (Nelly) van Leeuwen e. ter Haar
Louis Van Cammeren
Henri (Rik) Denivele
Lorenzo Eke
André Vanderhaegen
Hugo Wilmaerts
Elisabeth Van Nes
Paul Cornelis

Allen van harte gefeliciteerd !!
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Activiteitenkalender
01
07
17
21
24
01

juni
juni
juni
juni
juni
juli

Bijbelavond - kerkzaal 20.00 uur
Kerkraad - kerkzaal 20.00 uur
Seniorenmiddag - kerkzaal 14.30 uur
Bestuursraad - kerkzaal 20.15 uur
Bijbelmiddag - kerkzaal 14.30 uur
Etentje kindernevendienst - fam Huybregtse

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas
N.B.: Wie verhinderd is, graag zelf tijdig ruilen en doorgeven aan Rudi
(rudi.van.messem@telenet.be of 0495-76 30 75).

06
13
20
27

juni
juni
juni
juni

KND

Oppas

Aysel
Hanne
Kristin
Hermien

Sandra
Nynke
Eva
Elske

Koffiedienst
Koffiedrinken op:

dienst voor:

06 juni
20 juni

Familie Van Gorp
Familie Oerlemans

Nieuwe lidmaten
In de Pinksterdienst van 23 mei jl. mochten we er als gemeente getuige van
zijn, hoe drie mensen hun geloof in God in het openbaar beleden. We wensen
Bart Symus, Annekatrien Van den Bulck en Bart Van Roy van harte proficiat
met deze stap! Moge Gods Geest jullie altijd bezielen!

Gratis aangeboden : 850 lesuren godsdienstonderwijs
De Vlaamse overheid biedt ieder kind en jongere op school gratis gedurende twee uren per week, en dat
twaalf jaar lang, onderwijs aan in een godsdienst/levensbeschouwing naar
keuze. De enige voorwaarde is dat de school een officiële school is, m.a.w.: ze
dient te behoren tot het gemeentelijk, stedelijk of provinciaal onderwijs of tot
het gemeenschapsonderwijs (GO ! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).
Vrije scholen, en dat zijn meestal katholieke, bieden deze keuze niet aan. Een
van de keuzemogelijkheden is protestants-evangelische godsdienst (PEGO). Ook
als uw kind het enige is dat deze keuze maakt, moet de school de les inrichten.
Als u uw kind inschrijft bij één van deze scholen, dan moet men u zelfs een
formulier aanbieden waarop deze keuzemogelijkheid is vermeld. De lessen
worden gegeven volgens een officieel goedgekeurd leerplan. Het pedagogisch-didactisch einddoel – na
twaalf jaar – is dat de leerling niet alleen z’n weg kan vinden in de Bijbel, maar ook - vanuit de Bijbel en de
christelijke traditie – in het leven.
Meer info :www.pego-site.be of inspecteur Dick Wursten (03/2162668, dick@wursten.be)
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Bijbelnamiddag
Op 29 april 2010 om 14.30 vond een bijbelnamiddag plaats. Ds. J.H. Brouwer
begon met een openingsgebed.
Daarna bekeken wij verder het derde
hoofdstuk van onze handleiding: Mattheüs: Tussen Oud en Nieuw, het derde
punt: Jezus van Nazaret - de nieuwe Mozes. (p.17).
Ten eerste, bekeken wij hoe wij herkennen dat de geschiedenis werd herhaald
in het Bijbels verhaal. (zie verhalen van Mozes in het Oude Testament en Jezus
van Nazaret in het Nieuwe Testament).
Ten tweede, de plaats waar Jezus de Zaligsprekingen en de Bergrede heeft
uitgesproken. Hierover schreef Dr. C.J. den Heijer: "Hij noemt de berg niet om
de plaats geografisch te kunnen vastleggen, maar om Schriften en traditie ter
sprake te kunnen brengen".
Ten derde, besproken wij over de vijf redevoeringen van Jezus, o.a. rede tegen
de Farizeeën en apocalyptische rede (Mattheüs 23, 24 en 25). Dit punt bracht
rijkelijke gedachtenwisseling op gang.
Tot slot, las dominee Mattheüs 5 : 43 - 48 als tip om mee te nemen naar huis.
43 Er word gezegd: "Houd van uw vrienden en haat uw vijanden." 44 Maar Ik
zeg: Houd ook van uw vijanden! En bid voor wie u vervolgen! 45 Als u dat
doet, bent u echt zonen van uw hemelse Vader. Want Hij geeft het licht van de
zon aan goede en slechte mensen. Hij laat het regenen voor schuldigen en
onschuldigen. 46 Als u alleen maar houdt van mensen die ook van u houden,
krijgt u geen beloning. Dat doen zelfs bedriegers. 47 Als u alleen maar
vriendelijk bent voor uw vrienden, doet u niets bijzonders. Dat doet immers
iedereen. 48 Wees volmaakt, zoals ook uw hemelse Vader volmaakt is."
(Copyright © 1988 International Bible Society).
De volgende bijbelnamiddag is 27 mei , 2010. Iedereen is van harte welkom.
© N. Nafarin.
NB: Bijbeltekst is genomen vanuit de Nederlandse bijbel tekst die hier ligt
(gekregen van kerk Mechelen; en gegeven naar de jongeren, toen).

Paasbrief Ann Charlotte
Beste sponsor,
ik groet jullie allen in de naam van onze Heer Jezus Christus. Het gaat prima
met mij en mijn familieleden hier in Nairobi, Kenia.
Bij deze gelegenheid wil ik jullie graag bedanken voor jullie royale steun voor
mijn studie en ook andere dingen. Moge de almachtige God jullie rijkelijk
belonen en in jullie ook verder de geest van het geven en het dienen van
mensen versterken.
Ik heb goed gepresteerd in mijn examens, dank zij de almachtige God. Ik ben
blij, dat ik tegen het einde van dit jaar naar een goede universiteit kan gaan.
Ik wens jullie allemaal een vrolijk Paasfeest, zoals jullie dat allemaal in jullie
land vieren. Ik ga het ook vieren op het platteland met mijn familieleden.
Doe de groeten van mij aan heel de gemeente en de kinderen van de
kindernevendienst en laat hen weten dat ik van hen houd met de liefde van
Christus. Weest allen gezegend.
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Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen
RADIO
VRT over Radio 1 op woensdag om 20u04
productie Frank Marivoet
9 juni
Mens voor de mensen zijn:
In verzoening treden
23 juni
Navolging
Lucas 9:18-24
door ds A.R. Beukenhorst
30 juni
Navolging
Lucas 9:51-62
door ds A.R. Beukenhorst
7 juli (19u05)
Mens voor de mensen zijn:
Wie is mijn naaste?
TELEVISIE:
VRT op TV “één” om 9 u en op “Canvas” ‘zeer laat’

Productie Antoinette Panhuis
27 juni
“Vilvoorde: Kerk en Staat”
Al 10 jaar heeft de kerk van Brussel Laken zich bij Vilvoorde aangesloten,
vanwege de stadsvlucht en de ontvlaamsing van de hoofdstad.
Een spiksplinternieuwe locatie voor de kerk, in een oeroud Tuchthuis in een
Vilvoordse toekomstdroom, is de reden er bij te zijn.
Met de professoren Rik Torfs en Eddy Van der Borght, de burgemeester, de dominee en de abt, kaarten we
heikele onderwerpen aan zoals Kerk en Staat, en in BHV natuurlijk ook de taal.
Pakkend is een getuigenis over de cellen in het akelige Tuchthuis .

Kerkmozaïek
juni 2010
"Geef ons heden ons dagelijks brood." Als we die zin uit het Onze Vader-gebed uitspreken, waar bidden wij
dan voor? Ds. Daniël Vanescote vertelt ons hoe Luther dat dagelijkse brood duidde: niet alleen voedsel, eten
en drinken (natuurlijk, dat ook), maar tevens: kleren, schoeisel, een huis, een boerderij, akkers, geld, een
goede relatie, een rechtvaardige regering, gunstig weer (niet te warm en niet te koud), gezondheid, goede
vrienden.
Kortom: een waardig menselijk leven, zoals dat b.v. in onze tijd ook geformuleerd is in het handvest voor de
Rechten van de Mens. En we mogen daar, in 't licht van de actualiteit, nog wel eens extra aan toevoegen: een
leven zonder misbruik van macht. Noch door wereldlijke of religieuze gezagsdragers, noch in pastorale
relaties, in gezinnen, in de zorgsector, op school, op 't werk, in de kerk, in de politiek, noch op intermenselijk
en seksueel terrein. Ds. Dick Wursten onderstreept dat dit niet alleen geldt voor "de anderen", maar dat
machtsmisbruik altijd overal op de loer ligt, ook in onze eigen kringen.
Een nog niet genoemde vorm van dat dagelijks brood zou tevens kunnen zijn: het lied! De muzikale
hymnische leeftocht waar mensen, zeker in de kerk, van leven. Dat is waar onze synodevoorzitter (naar
aanleiding van de nakende verschijning van het Nieuw Liedboek ('zingen en bidden in huis en kerk') de
aandacht op vestigt: "Het is niet te veel gezegd: de Kerk snakt in 2010 naar nieuwe adem en nieuwe
inspiratie!" Verder vindt u, naast aankondigingen, kerkelijk nieuws en andere lezenswaardige teksten, ook
nog een terugblik en bezinning op de academische zitting bij de opening van de nieuwe kerk in Vilvoorde,
waar de professoren Rik Torfs en Eddy Van der Borght elk op hun markante wijze een lezing hielden over de
verhouding Kerk en Staat, waartussen zij noch een scherpe scheiding zien, noch een nauwe verbintenis. Wat
dan wel? Neem en lees!
ds. Ernst VEEN

De nieuwe schepping

God heeft beloofd dat alles anders wordt. Mensen worden vrienden van elkaar. En dieren ook.
Alle nare dingen gaan voorbij. Was het maar vast zo ver!
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