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Grote verzoendag.

In het Jodendom staan de grote feesten voor de deur. Het nieuwe jaar wordt
daar niet gevierd midden in de winter, als de natuur de omslag maakt van
dood naar leven. Net als het begin van de nieuwe dag niet wordt gevierd als de
duisternis het diepst is. Want uiteindelijk is zo’n nieuw begin geen
natuurverschijnsel, maar een Godsgeschenk. En dat mag je in geloof
verwachten, ook als je er nog niets van kunt zien. Dus breekt de nieuwe aan
bij zonsondergang - net als het refrein van Genesis 1: “En het was avond
geweest, en het was morgen geweest: de eerste dag.” Zo valt ook het begin
van het nieuwe jaar bij het begin van de herfst, nog voordat de bladeren
vallen. Als een getuigenis, dat dood en duisternis het niet zullen winnen. Als
een teken van het geloof, dat uiteindelijk God machtiger is dan alle machten
die op onze ondergang uit zijn. En zo is het dan juist bij het binnengaan van
een nieuw jaar, dat een mens in al zijn kleinheid en afhankelijkheid zich
realiseert, hoe groot de macht en majesteit van de Eeuwige is. En hoezeer
hijzelf tekortschiet, telkens opnieuw, tegenover God en mensen. Daarom is er
ook een speciale tijd van tien dagen, waarin men alles goed kan proberen te
maken, dat er in de loop van het jaar is fout gelopen tussen jezelf en anderen.
En aan het eind van die periode valt de Grote Verzoendag. Dan is het zaak om
voor God al je tekortkomingen te belijden, in de hoop dat Hij het nog één keer
door de vingers zal zien. En sinds de verwoesting van de tempel kan daarbij
het oude zondebok-ritueel (Lev. 16) geen uitkomst meer bieden. Geen wonder
dan ook dat deze dag de indrukwekkendste gebeurtenis op de Joodse
feestkalender is. 
En toch vieren wij, christenen, geen Grote Verzoendag meer. Tenminste niet
op deze manier. En dat is ook wel verklaarbaar, omdat wij mogen leven vanuit
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de zekerheid, dat onze schuld is voldaan. Geen vrees meer dus, dat we
verloren zullen gaan. Een groot voorrecht. En tegelijk een valkuil. Want àl te
makkelijk gaan we dat dan ook als een vanzelfsprekendheid beschouwen: zo
zit de wereld nu eenmaal in elkaar voor een christen. En we vergeten, hoe’n
groot wonder het eigenlijk is. Hoe weergaloos het is, dat die grote God
überhaupt met ons, kleine mensen, in verband wil worden gebracht. Laat
staan, dat wij in Zijn aanwezigheid kunnen standhouden. Vóór je het beseft,
wordt God van de Heerser van het Heelal tot onze persoonlijke
servicemonteur, die alles wel weer herstelt wat wij aanrichten. En dat kan
natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dat doet tekort aan de eerbied die de Heer
toekomt. En het doet ook tekort aan de mensen om ons heen. Vooral als het
besef, dat niets de band tussen God en ons kan verbreken, ons belet om de
dingen ook met onze medemensen in orde te maken. Wat dat betreft was de
oude gewoonte van ‘censura morum’ vóór elke Avondmaalsviering nog niet zo
gek. Dat alle geschillen binnen de gemeente voor de kerkenraad werden
gebracht. Niet dat die dan maar als een rechtbank moet gaan oordelen. Maar
wèl dat er zo op vaste tijden in het jaar ruimte komt om weer tot elkaar te
komen. Omdat we alleen dàn ook recht voor God kunnen komen staan (Mt.
5:23v). Misschien is het ook voor ons, juist als christenen, tijd om eens zo’n
grote verzoendag te houden? JHB

Kerkraad

Op maandag 6 september komt de kerkraad terug samen na de vakantie-
periode.
Naast een terugblik op de voorbije maanden zal er werk moeten gemaakt
worden van de hangende zaken. Belangrijk daarbij is kijken hoe de
communicatie kindernevendienst en jeugdwerking met de kerkraad terug kan
geoptimaliseerd worden, de voorbereiding voor een aantal speciale zondagen
zoals de oogstdienst en Voleindingszondag. Hoe organiseren we de
Kerstperiode? 
Verder overlopen we de activiteiten van de verschillende kringen en onze
vertegenwoordiging in de stad.
Wie bepaalde zaken wil aanbrengen of besproken zien, kan dit altijd doorgeven
aan de dominee of een kerkraadslid. 

Samenstelling kerkraad:

Predikant: ds J. Brouwer        015-20 51 54
Ouderlingen: Georgette Saliba             015-41 31 85      
                    Geert Van Cammeren        015-31 97 64
                Rudi Van Messem             0495-76 30 75

Rina Joosten 015-41 95 73
Diakenen:        Jaap van der Wulp              016-53 31 42
        Hugo Wilmaerts          015-29 08 59 
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Omhaling vrijwillige bijdrage 3/2010

Die gemeenteleden, die zich in het verleden hebben
opgegeven om via het z.g. enveloppensysteem financiële
verantwoordelijkheid te willen dragen voor onze
kerkgemeenschap, kunnen op dinsdag 14 of woensdag
15 september 2010 a.s. bezoek verwachten van één van
de leden van kerkraad of bestuursraad.
Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze kerk bijdraagt door
ofwel dit enveloppensysteem of bankoverschrijving, willen wij vragen dit in
overweging te willen nemen; u kunt zichzelf opgeven als “enveloppen-
donateur” bij één van kerkraads- of bestuursraadsleden, of wel een zelf te
kiezen bedrag over te schrijven op de bankrekening van onze kerk (zie blz. 1
van dit kerkblad De Brug).

Verjaardagen

01 september Younan Younan
03 september Maarten Dirlik
08 september Matheus Younan
08 september Perla Van Es
08 september Zakarya Dinler
09 september Paul De Smet
10 september Ohran Dirlik
14 september Roeland Van Messem
14 september Herman Vandevijver
19 september Gerrit Brouwer
21 september Eddy Van der Borght
25 september Nele Van Cammeren
25 september Sara Van Cammeren

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

KND Oppas

05 september Perla Elske
12 september Wilda Eva
19 september Sali Sandra
26 september Younan Nynke
03 oktober Hermien Elske

Koffiedienst

Koffiedrinken op: dienst voor:

05 september Fam. Vandensavel
19 september Fam. Younan
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Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang
telkens om 10.00 uur.

zondag 05 september organist: J. Van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° kollekte: kerkblad
H. Avondmaal

zondag 12 september organist: E. Poncin
ds. J. Brouwer 2° kollekte: Ann Charlotte

zondag 19 september organist: J. Van der Wulp
ds. D. Wursten 2° kollekte: zending

zondag 26 september organist: J. Van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° kollekte: synodale kas

zondag 3 oktober organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° kollekte: diaconie

Activiteitenkalender

06 september Kerkraad - kerkzaal 20.15 uur
07 september Bijbelavond - kerkzaal 20.00 uur
09 september Seniorenmiddag - kerkzaal 14.30 uur
12 september Startmiddag jeugdcatechese
14/15 sept. Omhaling vrijwillige bijdrage
20 september Bestuursraad - kerkzaal 20.15 uur
23 september Bijbelmiddag - kerkzaal 14.30 uur

Luidsprekers voor God
Vier profeten

KBS Vlaanderen / Federatie Mechelen / Protestantse Kerken Mechelen richten in:

TWEE BIJBELAVONDEN

In het Oude Testament nemen de profeten een grote plaats in. Velen onder hen hebben er zelfs een boek op hun eigen

naam. In deze bijbelreeks willen we vier profeten aan je voorstellen: Hosea, Nahum, Sefanja en Obadja. Dit doen we

aan de hand van inleiding, lectuur en gesprek. Rode draad doorheen het geheel: worden er vandaag nog profeten

geroepen die luid genoeg over God spreken?  

Plaats: Zaal De Posthoorn, Brusselsesteenweg 49, Mechelen (B)

Data: dinsdagen 12 en 19 oktober 2010 (20:00-22:15)

Deelnameprijs: € 5,00 per avond (drankje en syllabus inbegrepen)

Inleiders: HOSEA: Jelle Brouwer, dominee Keizerstraat Mechelen – NAHUM: Gerrit Buunk, dominee Zandpoortkerk

Mechelen – SEFANJA: Karel Denteneer, dominee Adventkerk Mechelen en OBADJA: Luc Devisscher,

afdelingshoofd KBS Vlaanderen
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Bijbelnamiddag

Op 24 juni 2010 om 14.30 vond een bijbelnamiddag plaats.  Ds. J. H. Brouwer
opende met een gebed. Daarna gaf hij verder uitleg over het laatste thema in
hoofdstuk VI van onze handleiding:  “Schreef Matteüs ook voor ons ?” 
In zijn uitleg legde de dominee eerst de nadruk op wat Dr. C. J. den Heijer
schreef en wat wij in het Matteüs-evangelie kunnen lezen.  Matteüs was
Christen geworden.  Hij schreef in een kritische zin over ‘christen’ zijn. Dat
staat te lezen in het boek van Dr. C. J. den Heijer. En hij wees op de lezing in
Mat. 22: 1 – 13. Dan discussieerden wij over de mogelijke betekenis van deze
gelijkenis. 
Dr. C. J. den Heijer schreef ook dat ‘tussen Paulus en Matteüs een kloof lijkt te
bestaan, die nog niet eens zo eenvoudig te overbruggen valt.’  In dat verband
vertelde de dominee over de verschillen tussen de brieven van Paulus en het
Matteüs-evangelie  i.v.m. Jezus van Nazaret.
Hierover schreef Dr. C. J. den Heijer een hele uitleg. 
Tot slot, schreef hij: ‘Tussen geboorte en sterven van de man uit Nazaret ligt
een leven waarin hij op een inspirerende wijze geleerd heeft dat de oude
geboden een nieuwe en verrassende actualiteit kunnen krijgen. Ligt daar niet
een aanknopingspunt voor ons ?’
Wij sloten de namiddag af met een lied vanuit Joh. de Heer nr. 166.

Refr. 
Niets  is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,

dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan.
Wij dankten iedereen voor hun deelname en dankten de dominee voor zijn
geduld en deskundigheid.
De volgende bijeenkomst zal doorgaan na de zomervakantie. Iedereen is van
harte welkom.           ©  N. Nafarin.

TELEVISIE

VRT donderdag 2 september 2010 om 20u03

Dom Michel Van Parys ( Chevetogne) - hoe weten we dat Christus bestaat?

In de voorbije zomermaanden had een internationale en oecumenische bijeenkomst

plaats van monniken en monialen komende van Oost en van West.

Religieuzen van orthodoxe, protestantse en rooms-katholieke traditie. Het thema van de

bijeenkomst was: Het leven in Christus: uitdaging en hoop. De bijeenkomst had plaats in

facinerende Rilagebergte, meer bepaald in het Klooster van de Heilige Johannes van Rila.

Johannes van Rila was een kluizenaar die er in de 10e eeuw dit befaamd monasterium

stichtte. Heden is het het religieuze centrum van de Bulgaarse Orthodoxe Kerk. De

centrale kerk van het klooster is binnen en buiten verfraaid met nagenoeg 1200 fresco's

met bijbelse taferelen.

Onder de aanwezigen was Dom Michel Van Parys, abt-emeritus van de Benediktijnenabdij

van Chevetogne, die het in deze uitzending heeft over het onderwerp van de Bijeenkomst

en over de vraagstelling of Jezus bestaat en hoe we het weten.
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September 2010:

Werk... roeping, beroep, noodzakelijk kwaad

1
De vogels van de bomen
die lopen door de lucht
als vederlichte dromen,
zij wonen in het licht.

4
De grandioze bloemen
de bloemen bij de vleet
met schitterende kronen,
als koningen gekleed,

6
De vogelen des hemels
de leliën des velds,
zij hebben ons van Jezus
en ‘t paradijs verteld.

11
Want God is al hun leven,
zij komen niet te kort,
al bloeien ze maar even
en morgen reeds verdord.

12
Wat zullen wij dan slaven
en werken totterdood?
Ons manna komt van boven,
ons dagelijkse brood.

14
God immers houdt op aarde
wat leeft in staat en stand.
Hij zal ook ons bewaren,
wij eten uit zijn hand.

t: W. Barnard
m: Nico Verrips
Bij: Ps. 104:1-35; Mat. 6:25-34; Luc. 12:22-32

__________________________________________________________________________

Prijzen Kerkmozaïek

• Individueel abonnement: 15,00 €

• Groepsabonnement:  12,50 € (vanaf min. 5 exemplaren naar éénzelfde adres)    

• Steunabonnement: 20,00 €

Storten kan op rekeningnummer 068-0715800-64 van de Verenigde Protestantse Kerk in België, Brogniezstraat 44,

1070 Brussel.

IBAN BE29 0680 7158 0064 BIC GKCCBEBB
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Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen

R A D I O
VRT over Radio 1 op woensdag om 20u04
productie Frank Marivoet

    8 september
    Mens voor de mensen zijn: Omzien naar het goede

    22 september
    Bijbel vandaag: De onrechtvaardige rentmeester
    door ds.A.R.Beukenhorst

TELEVISIE - E R E D I E N S T E N :

    productie VRT 1 op zondag om 10.00 uur
    19 september: vanuit de protestantse kerk te Vilvoorde

voorgangers: ds.J.van Vooren en ds.E.Delen

Een brief uit Itabire

E.P.R. Rwanda, regio Itabire                                                                      30 juni 2010-07-24

Beste vrienden,

Wij groeten u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Wij zijn blij u hierbij het nieuws vanuit
Itabire te kunnen melden en naar uw nieuws over ABL te informeren. 
Wij zijn in zeer goede vorm en voorzien de volgende activiteiten:
   -Ontmoetingen tussen de gemeentes i.v.m. het evangelisatieproject,
   -Wedstrijden voor koren met inbegrip van de Zondagsschoolkoren. Zij maken zelf nieuwe     
      liederen over een gekozen thema (Gal. 5 : 16-17)
   -Regionale ontmoeting van jonge vrouwen, geschoolde en ongeschoolde.
Zoals u weet zijn wij van plan het systeem voor de watertoevoer te verbeteren en een citerne te
bouwen in Kugituntu. Wij zijn inmiddels klaar met de voorbereidende werkzaamheden.
Omdat we nu in het droge seizoen zijn, zou dit het goede moment zijn om de bouwwerkzaam-
heden te beginnen want de wegen zijn nu begaanbaar. Daarom zou het wenselijk zijn dat de
steun, die u ons beloofd hebt, ons op tijd bereikt, zodat de werken zonder verdere
moeilijkheden kunnen worden beëindigd.
Over het algemeen gaat het goed met de gelovigen in Itabire en we waren erg blij met het
bezoek van de heer Houtman. We hopen hem terug te zien bij de ingebruikneming van de
vernieuwde watervoorziening. 
Groet alle gelovigen in het district ABL namens ons. Dat Gods zegen met u allen zij. 
Voor de regio Itabire,

Ds Vincent Musabyimana
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Verdwaald!

Kun jij zorgen dat het schaapje weer bij de Goede Herder komt?
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