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Het licht schijnt in de duisternis.
Het schijnt zo te zijn, dat het weer invloed heeft op de stemming van mensen.
Grijs weer maakt mensen somber. In de winter lijden meer mensen aan
depressiviteit. En je kunt daar iets aan doen door licht-therapie. Licht haalt de
positieve dingen in mensen naar boven. En aan de andere kant brengt de
duisternis onzekerheid met zich mee en angst. Want je kunt niet zien, wat zich
in het donker schuilhoudt.
Geen wonder dan ook, dat het licht altijd met God in verband wordt gebracht.
Met Hem die scheiding maakte tussen licht en duisternis (Genesis 1:4) om een
plek te creëren waar het leven kan bestaan; “en God zag dat het licht goed
was”. Dát oer-licht, het licht dat bestond, nog vóórdat zon en maan geschapen
waren, dat is het licht dat God zelf omgeeft (1 Tim. 6:16). Dat is de drijvende
kracht die de Schepping voortstuwt. Dat is het licht dat aan het eind der tijden
de hemelse stad verlicht (Opb. 21:23).
De evangelist Johannes denkt aan dat licht als hij zijn boek schrijft over Jezus,
het licht voor de wereld (Joh. 8:12). In Hem is het immers, dat de Schepping
weer wordt terechtgebracht. Door Hem is het, dat de duisternis van zonde en
dood voorgoed wordt uitgebannen uit de wereld. En dat niet door kracht of
geweld, maar kwetsbaar en geweldloos. Zoals een kaarsvlammetje het donker
doorbreekt, hoe klein en machteloos het ook mag lijken. Toch zal de duisternis
nooit in staat zijn om het te doven (Joh. 1:5). Overal waar het schijnt, trekt
het vlammetje een kring van licht en warmte; daar wordt het mogelijk om de
wereld te zien zoals zij is bedoeld, een ruimte waar leven mogelijk wordt in
verbondenheid, in liefde.
Rondom Hem, die het Licht der wereld is, toen en nu, wordt dat zichtbaar.
Rondom Hem, in wie God zelf Zijn schepping een nieuwe impuls heeft
gegeven. In wie God zelf ons tegemoet is gekomen. Kwetsbaar en weerloos als
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een mensenkind. Weerloos en kwetsbaar als een gekruisigde. Als een straaltje
licht breekt Hij door in onze duisternis, zoekt zich een weg door de kieren van
onze systemen en ideologieën. Zodat wij gaan zien, wat werkelijk tot heil, tot
leven dient. Zodat wij ons laten ontdooien tot mensen die leven van liefde.
JHB
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Ouderlingen:
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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
De voltallige kerkraad vergaderde op maandag 8 november 2010.
Na de traditionele opening met lezing en gebed werden de notulen van de
vorige vergadering goedgekeurd. De agenda werd vastgelegd en de voorbije
erediensten werden geëvalueerd, waarbij er vragen werden gesteld bij
Hervormingsdienst.
Zoals steeds in deze periode namen Advent en Kerst een belangrijke plaats in
tijdens deze vergadering. We hopen vooral voor het kerstfamilie-feest op
zondag 26 december op medewerking van de kinderen en de jeugd, alsook een
aantal gemeenteleden om hier inhoud aan te geven.
We hebben geen positief antwoord kunnen formuleren op een vraag van het
Koraalhuis voor een diaconaal project wegens een gebrek aan tijd.
Wel zal ds Snauwaert gevraagd worden of hij interesse heeft om hierin mee te
werken. Alle activiteiten en kringen werden overlopen en de punten voor
volgende vergadering werden vastgelegd.
We vergaderen terug op maandag 29 november, Hugo sloot de vergadering
met gebed.

Kerstfamiliefeest
Zondag 26 december vieren we Kerst met een gezellige familiedienst, aanvang
om 10.00 uur. We voorzien daarbij ook broodjes en koffiekoeken, daarom
willen we iedereen die nog niet ingeschreven is vragen om zich dringend te
melden op de lijst die uithangt in de kerkzaal.
Gelieve ook te laten weten welke kinderen aanwezig zullen zijn, zo kunnen we
voor hen een passend geschenkje voorzien.
Steunen kunt u door een bijdrage over te maken op de rekening van
Gemeenteleven Keizerstraat met nummer 751-0026023-67.
We hopen op een gezellige samenkomst.
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Erediensten
Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang
telkens om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.
De stemmige adventskrans op de avondmaalstafel danken we aan Paula
Daenen.
zondag 05 december
dhr J Creemers

organist: J. Van der Wulp
2° collecte: synodale kas

zondag 12 december
ds. J. Brouwer

organist: E. Poncin
2° collecte: orgel

zondag 19 december
ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: kindernevendienst/jeugd

vrijdag 24 december
ds. J. Brouwer
20.00 u Kerstavond

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

zondag 26 december
ds. J. Brouwer
Familiekerstfeest

organist: H. Van Nes
2° collecte: synodale kas

zondag 2 januari

organist: P. Oerlemans
2° collecte: synodale kas

zondag 9 januari
ds. J. Brouwer
H. Avondmaal

organist: E. Poncin
2° collecte: zending

zondag 16 januari
ds. J. Brouwer

organist: J. Van der Wulp
2° collecte: Belgische Gideons

zondag 23 januari
ds. J. Brouwer

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

zondag 30 januari
ds. J. Brouwer

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

Koffiedienst
Koffiedrinken op:

dienst voor:

05 december
19 december

fam. Wilmaerts
fam. Van der Deen

02 januari 2011
16 januari

vrijwilligers
mevr N. Luteyn en dhr A. Vanderhaegen
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Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas
KND

Oppas

05
12
19
24

December
december
december
december

Younan
Aysel
Hanna
Kristin

Eva
Nynke
Sandra

02
09
16
23
30
06

januari
januari
januari
januari
januari
februari

Zarifa
Perla
Sali
Wilda
Hermien
Younan

Eva
Elske
Nynke
Sandra
Elske
Eva

Activiteitenkalender
29
07
09
14
16
26
03
04
17
20
20

november
december
december
december
december
december
januari
januari
januari
januari
januari

Kerkraad - kerkzaal 20.15 uur
Avondbijbelstudie - kerkzaal 20 uur
Senioren: Kerstviering - kerkzaal 13u30
Jeugdcatechese II - bij fam Brouwer 20 uur
Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur
Kerstfeest - kerk 10 uur
Kerkraad - kerkzaal 20.15 uur
Avondbijbelstudie - kerkzaal 20 uur
Bestuursraad - kerkzaal 20.15 uur
Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur
Gebedsdienst voor de eenheid - Pius X 19u30

Verslag seniorenbijeenkomst van 11 november 2010
Niettegenstaande het verschrikkelijk regende en waaide, waren we met een
grote groep bijeen. Er werd getrakteerd voor Sinte Mette. En ook 11
november, wapenstilstand werd herdacht.
Waarover praatten we? Hoe de verliezen die samenhangen met ons ouder
worden; gebreken, pijn, soms ziektes er niet zijn om over te weeklagen. Maar
om het allemaal bij de Jezus te brengen. We eindigden met een lied: “Tel Uw
zegeningen”, en met gebed.
In december plannen we een seniorenkerstfeestje op 9 december, van 14u30
tot 16u30. Iedereen die zich geroepen voelt wordt gevraagd (een gedicht, een
lied, een tekst) om bij te dragen en er samen een feestje van te maken.
Van harte welkom!
Rina Joosten
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Kort Verslag Avondbijbelstudie 2 november 2010
We zijn al een hele tijd bezig met het bestuderen van 1 Korinthe. De methode
is heel simpel: na inleidend gebed lezen we telkens een stukje uit de brief van
Paulus aan Corinthe. En stellen daarbij dan twee vragen: Wat staat er in de
tekst; hoe heeft Paulus dit bedoeld.
En daarna de tweede vraag: wat is de betekenis van deze tekst voor ons leven
nu. Hoe worden deze woorden tot Gods Woord.
We hebben op dinsdag 2 november 1 Kor 10 gelezen. Het gaat in deze brief al
een hele tijd over de vrijheid, die we in Christus hebben. Paulus past dit toe op
een heel praktische vraag: hoe ga je om met vlees, dat heel vaak in de
heidense tempel geslacht is, offervlees dus.
Mag je dat eten? Paulus gaat ervan uit dat afgoden “nietsen” zijn, “ijdele
machten” In Christus hebben we dus principieel de vrijheid om hen te negeren,
en dus gewoon van dat vlees te eten: het is gave van de HEER, schepper van
hemel en aarde.
Maar er zijn mensen, die dat zo niet kunnen zien – en als ze ons dan zien eten,
het daardoor moeilijk zouden hebben in hun geloof. Paulus spreekt hier van de
“sterken” (die wel kunnen eten) en de zwakken (die daar moeilijkheden mee
hebben) In dat geval wordt de vrijheid (van de sterken) ingekort; dan moeten
we het laten om te eten. Niet omwille van ons eigen geweten, maar omwille
van die anderen; die door ons gedrag zouden gaan twijfelen.
In 1 Kor 10 maakt Paulus dan de verbinding tussen de Israëlieten in de
woestijn en de mensen in zijn kerken. Ook die Israëlieten in de woestijn
leefden onder de zegen van de HEER (de doortocht door de schelfzee; het
manna, het water uit de rots). Dat waren gaven van de Geest, het was
Christus die zich daar openbaarde.
Maar er bestaat een reële kans dat we vervallen in afgodendienst (en die
“nietsen” dus wel dienen), die zich uit in hoererij, in het tarten van Christus, in
opstandigheid.
Laat het ons tot voorbeeld strekken. Blijkt dan dat Paulus het meest bezorgd
is over de “sterken”, die in hun hoogmoed niet zien, dat ze afvallen. 1 Kor 10:
12. Die meent te staan, zie toe dat hij niet valle. (we dachten hier aan het
beeld van Jezus Christus uit Filippenzen 2:6, 7 die zich ontledigd heeft).
Paulus tekent dan dat vraagstuk van eten van offervlees tegen de achtergrond
van het Heilig Avondmaal. En het lijkt wel alsof Paulus zichzelf tegenspreekt
(zijn we nu vrij om te eten of niet?) Dit hoofdstuk eindigt dan met een
conclusie “alle dingen zijn me geoorloofd, maar niet alle dingen zijn
opbouwend”. Hij sluit af met 1 Kor 11:1 over de navolging.
Een moeilijke tekst.
We probeerden dan te verstaan “wat is de betekenis van deze tekst voor ons
leven nu”?
Daar bleek dat de tekst heel actueel is.
Een goede, leerrijke, avond.
Volgende bijbelstudie op 7 december om 20 u.
Marius en Rina
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Bijbelmiddag
Op onze Bijbelmiddag van 18 november gingen we verder met het boekje “Wil
de ware koning opstaan”. We lazen I Samuël 8, waarin het volk Israël een
koning vraagt, om op die manier net als alle andere volken te zijn. Dat bracht
ons op de vraag, hoe moeilijk het is om af te wijken van de norm - ook als
Protestanten. Om anders te zijn, tegen de stroom op te roeien, ook als dat tot
pesterijen leidt en offers vraagt.
Een opvallend detail aan het eind van het stukje is, dat God aan Samuël
opdraagt om het volk zijn zin te geven, ook als dat de foute keuze (b)lijkt.
Herkenbaar voor alle ouders, die hun kinderen moeten loslaten en hun eigen
weg moeten laten gaan - ook de vrijheid moeten laten om domme dingen te
doen en hun hoofd te stoten. Het is een hele troost om daarbij te mogen
weten, dat de Heer hen (en ons!) daarbij niet loslaat.
De volgende bijeenkomst is op donderdagmiddag 16 december, 14u30.

Nieuws uit Itabire
Beste vrienden van ABL,
Wij groeten u in de naam van
onze Heer Jezus Christus.
Wij zijn erg blij in de
gelegenheid te zijn u onze
hartelijke groeten en ons
nieuws over te brengen.
Sinds 7 augustus jl. zijn wij
gestart met het waterproject in
Kugituntu. Door problemen met
de bank zijn we later met de
werken begonnen, maar nu
werken we dag en nacht,
omdat we willen proberen het
project klaar te hebben voor
het regenseizoen begint. Wij
rekenen erop over anderhalve maand het werk te beëindigen.
De gelovigen van Kugituntu zijn blij weer over drinkwater te beschikken; zij
bedanken u hartelijk en dragen u op in hun dagelijkse gebeden. Water is leven
en uw steun betekent een grote bijdrage in de verbetering van de algehele
gezondheidstoestand. Wij zullen u de verslagen en foto's van de voortgang van
het project zenden. We zijn de cisterne van 37.5 m3 aan het afbouwen en
bezig met de verbetering van de transport-kanalen. Hierbij een foto van de
cisterne.
Wij danken voor uw broederlijke liefde jegens ons en bidden de Here God dat
hij ons allen zegent en beschermt. Groet iedereen van ons.
Namens de regio Itabire,
Ds Vincent Musabyimana
Inmiddels hebben we ook bericht gekregen, dat het project is afgerond. Het
water stroomt weer in Itabire, mede dankzij uw bijdragen!
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Studiefonds "Ik help een kind"
Zoals elke lezer of lezeres van dit blad weet, bestaat in onze gemeente
Mechelen-Noord een diaconie, met twee diakenen (Jaap Van Der Wulp en Hugo
Wilmaerts).
Uiteraard betekent diaconie in een gemeente meer dan alleen maar "geld
geven", het is eigenlijk bijna een levenshouding. Zelf heb ik al of niet in het
kader van de diaconie kerkleden geleerd een fietsband te repareren, ik heb
personen vergezeld naar een advocaat, wetswinkel of politiekantoor, heb naar
jongeren geluisterd die het moeilijk hadden, heb mensen financieel
geadviseerd, en zo voort, maar daarover wil ik het nu niet hebben.
Want misschien vraagt U zich als trouwe kerkganger wel eens af wat de
diaconie uitricht met het geld dat te haren gunste van tijd tot tijd wordt
opgehaald tijdens zondagse collectes, of met het geld dat U op de
diaconie-rekening stort.
Met een deel van dat geld hebben we een spaarpotje aangelegd voor als er
magere jaren aanbreken, want ook dan willen we mensen kunnen steunen
waar nodig.
Verder doen mensen soms een beroep op de diaconie in noodgevallen. Zo
hebben we ooit een huurwaarborg voorgeschoten, iemand geld gegeven om
zijn beerput te laten leegpompen, hebben we een ex-gevangene geholpen,
werd een gezin van Irakese Christenen zonder papieren een tijdlang door ons
ondersteund, en zo voort.
Onlangs hebben de diakenen in samenspraak met de voltallige kerkraad
besloten, twee keer per jaar 250 € (dat is dus in totaal jaarlijks 500 €) te
schenken aan het studiefonds "Ik help een kind" (ten gunste van jongeren in
Rwanda, Oost-Afrika).
Het voornoemde studiefonds is eigenlijk een werkgroep onder leiding van
dominee Greet Heslinga, die probeert jaarlijks 38.000 € te verzamelen om
jonge Rwandezen de kans te geven hun middelbare school af te maken.
Of zoals de missie-verklaring van het studiefonds luidt: "zoveel mogelijk
jongeren uit de armste families van de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda, onze
partnerkerk aldaar, financiële steun geven voor hun middelbare school."
Het gaat hier dus om geld dat besteed wordt aan schoolmateriaal, boeken,
schoolgeld, allemaal dingen die nodig zijn voor de jongeren zelf en niet voor
gebouwen (die zijn ook nodig, maar daar bestaan andere kanalen voor).
Onze diakenen samen met de kerkraad vonden dit om verscheidene redenen
een mooi project:
- de fondsen worden verzameld via een rekening van Protestantse Solidariteit
en beheerd door mensen van de VPKB (we kennen dus min of meer de
personen aan wie we uw en ons geld toevertrouwen)
- vanuit België gaan regelmatig mensen naar Rwanda om te zien wat er met
het geld gebeurt (verminderd risico op corruptie)
- Rwanda is een overbevolkt landbouwland. Als het land uit de armoede en
moeilijkheden wil raken, zal het zich moeten ontwikkelen tot een
kenniseconomie, met meer hoger geschoolde arbeid in de dienstensector
(belang van onderwijs !).
- België heeft Rwanda in de koloniale tijd bestuurd, vanaf 1916 (toen de
Duitsers verjaagd waren) tot 1962 (onafhankelijkheid).

- er zijn speciale banden met de "Presbyteriaanse Kerk in Rwanda" omdat
vanuit de voorlopers van de VPKB in de koloniale tijd jarenlang zendelingen
zijn gestuurd naar deze kerk (die dus net als wij in de "calvinistische" of
"gereformeerd-hervormde" traditie staat)
- onze gemeente Mechelen-Noord heeft een band met Rwanda via het koppel
Marius Joosten en Rina Blokland, die in Rwanda hebben gewerkt als
zendelingen en humanitaire hulpverleners.
Zo beste lezers, dit was het dan.
Mocht U nog vragen hebben over de diaconie, of over Rwanda, spreek ons dan
gerust aan.
Wij zijn er voor U, want "als een kerk niet dient, dient ze tot niks", heeft een
bekend theoloog ooit gezegd.
En dat geldt bij uitstek voor de diaconie...
Hugo Wilmaerts, diaken
Jaap Van Der Wulp, diaken

Verjaardagen
01
02
14
23
26
28
29
30
01
01
05
10
11
13
13
21
23
25
26

december
december
december
december
december
december
december
december
januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari

Renate Huhn e. De Smet
Ipe van der Deen
Silva Beçtas e. Eke
Kristin Dinler
Bedre Dirlik
Chris Dumeunier e. Vandensavel
Sara Zakur
Nephtalie Van der Borght
Georgette Saliba e. Younan
Mecide Zakur
Kennard Van Messem
Isa Eke
Annie Olberding e. Vandermynsbrugge
Guler Dikec e. Dirlik
Wilda Dijkers e. Huibregtse
Zwannet Oostinga e. van der Deen
Jan Zakur
Sandra Ogiamen e. Wilmaerts
Sarah Dirlik

Taizé Rotterdam 2010
De oecumenische kloostergemeenschap van Taizé organiseert elk jaar een
Europese Jongerenontmoeting. Tijdens de komende jaarwisseling zal er weer
zo’n ontmoetingsbijeenkomst gehouden worden zoals die van twee jaar
geleden in Brussel e.o. Deze keer in Rotterdam. Dat is dichtbij en gemakkelijk
te bereiken. De ontmoeting gaat door van 28 december 2010 tot en met 1
januari 2011. Informatie: www.taizeinnederland.nl en www.taize.fr/nl.
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Protestantse Radio- en Televisie-uitzendingen
RADIO
VRT/Radio 1 – op woensdag omstreeks 20.04 uur
Productie Frank Marivoet
08 december

Mens voor de mensen zijn:
Soberheid

22 december

Bij de tijd:
Gedragen tot opstaan

25 december

zaterdag om 9u30
Kerstmeditatie
ds. A.R. Beukenhorst

TV-EREDIENSTEN:
VRT op 'één' om 10.00 uur
productie Nora Nys
25 december zaterdag op "één" om 10u00
Eurovisiekerstviering
verzorgd door France 2
vertaling en commentaar: Frank Marivoet
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