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Grenzen aan de vrijheid
Als christenen mogen we leven vanuit de genade (Gal. 5:1). Niet onze daden zijn
doorslaggevend voor de vraag, of we uiteindelijk door God zullen worden
aanvaard. We mogen weten, dat Hij onze Vader wil zijn, ondanks onze
ontoereikendheid. En dat geeft een grote vrijheid om zelf ons leven in te richten.
We zijn niet afhankelijk van de voorschriften van een kerkelijk gezag. We zijn niet
gebonden aan de begrenzingen van traditionele normen en waarden. De dingen die
elders kenmerkend zijn voor een oprecht christelijk geloof, zoals de
zondagsheiliging, kunnen hier door ons anders worden ingevuld. En zelfs de
wekelijkse kerkgang is voor velen niet meer vanzelfsprekend.
En toch brengt dat alles ook weer zijn vragen mee. Maakt het dan helemaal niet
meer uit wat je doet? Hoe zullen anderen dan aan jou kunnen zien dat je God
toebehoort en Hem daarvoor prijzen (Mt. 5:16)? En waar blijven dan de woorden
van Jezus zelf uit de evangeliën, die ons oproepen om meer dan het gewone te
doen (Mt. 5:47) en te handelen naar de wil van de hemelse Vader (Mt. 7:21)?
In onze tijd wordt het niet meer gemakkelijk geaccepteerd dat de kerk zich met
het privé-leven van de gelovigen bemoeit en daarvoor regels opstelt. Dat wordt als
paternalistisch ervaren, en de kerk doet zijn best om van het imago van een
moralistisch instituut af te komen. En terecht, denk ik. Want als de kerk de macht
heeft om mensen voorschriften te geven, hoe goedbedoeld ook, dan ligt misbruik
op de loer. Dat hebben we ook in de Hervormingstijd genoeg kunnen zien. Maar we
moeten niet denken, dat onze kerk daar per definitie vrij van zal blijven. Overal
waar mensen werken, ligt de zonde op de loer. Daarom zullen we tenslotte het
gezag buiten onszelf en buiten ons kerkelijk instituut moeten zoeken. En onszelf
toevertrouwen aan de leiding van Gods Geest (Gal. 5:16), als individu en als
gemeente. Alleen als we onze vrijheid gebruiken om ervoor te kiezen Hem de
teugels in handen geven, kunnen we voorkomen dat ons leven door vreemde
machten zal worden beheerst. Alleen als we Hem de leiding geven over ons
bestaan, mogen we erop vertrouwen dat we goed zullen uitkomen.
JHB
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Kerkraad
Op de eerste vergadering na de zomermaanden kreeg de kerkraad een
uitgebreide agenda voorgeschoteld.
Na de traditionele schriftlezing en gebed, de agenda en de evaluatie van de
erediensten, werd de correspondentie overlopen.
Daarna kwamen de themazondagen aan bod: de “startzondag” op 9
september, een gezinsdienst op 7 oktober, de oogstdienst op 21 oktober en de
Hervormingsdienst een week later op 28/10. Ook de TV-dienst op 11
november werd kort besproken.
De kerkraad besliste om de groot-huisbezoeken te laten doorgaan einde
oktober, de enquête die op de gemeentevergadering zal als basis dienen voor
de gesprekken.
De predikant gaf een overzicht van zijn activiteiten en we bekijken op welke
manier het voorzitterschap van de kerkraad kan doorgegeven worden.
Bij de verslagen van de activiteiten binnen onze gemeente baart vooral de
samenkomst van de senioren de kerkraad zorgen: enerzijds zijn een paar van
de trouwe deelnemers door ouderdom en/of gezondheid niet meer in staat om
regelmatig deel te nemen aan de maandelijkse samenkomst, anderzijds zijn de
jongere 60-plussers nog te actie om de groep te vervoegen. We denken na om
eventueel het concept te herwerken zodat een grotere groep zich
aangesproken voelt.
Volgende vergadering gaat door op maandag 1 oktober 2012.

Samenstelling kerkraad
Predikant:
Ouderlingen:

Diakenen:

ds J. Brouwer
Geert Van Cammeren
Rudi Van Messem
Aysel Eke
Georges Vandensavel
Hugo Wilmaerts
Rina Joosten

015 - 20 51 54
015 - 31 97 64
0495-76 30 75
0484-75 18 48
015 - 61 02 03
015 - 29 08 59
015 - 41 95 73

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas
07
14
21
28

oktober
oktober
oktober
oktober

KND

Oppas

Hermien
Younan
Elske
Hanne

Nynke
Eva
Sarah
Nynke

Proficiat
Een hartelijk proficiat voor de familie Maghi, die op 13 september werd verblijd
met de geboorte van een dochtertje en zusje, dat de naam Stefani meekreeg.
We wensen hun allen van harte Gods zegen over dit hoopvolle nieuwe begin.
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Verjaardagen
01
01
02
05
14
23
25
27
28

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

Kristin Eke e. Eke
Zarifa Eke e. Van Roy
Mani Kanza e. Ntamba
Jelle Brouwer
Rebecca Dirlik
Henriëtte Liefting e. Brouwer
lilyan Maghi
Natha Huibregtse
Miranda Wilmaerts

Koffiedrinken
07 oktober
21 oktober

fam. Wilmaerts
fam. Dinler

Erediensten
Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang
telkens om 10.00 uur.
zondag 07 oktober
ds. J. Brouwer
Gezinsdienst

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Synodale Kas

zondag 14 oktober
dhr M. Casier

organist: E. Poncin
2° collecte: Zending

zondag 21 oktober
ds. J. Brouwer
Oogstdienst

organist: J. van der Wulp
2° collecte: SOS Hulpbetoon

zondag 28 oktober
ds. J. Brouwer
Doopdienst

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Werkgroep Integratie Vluchtelingen

zondag 4 november
dhr H. Fresen
Jeugddienst

organist: P. Oerlemans
2° collecte: diaconie

zondag 11 november
ds. J. Brouwer
Televisieuitzending

organist: P. Oerlemans
2° collecte:

-3-

Activiteitenkalender
01
01
02
06
08
15
18
20
25
26

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

Kerkraad - kerkzaal 20 uur
Oec. Bijbelavond - De Posthoorn (Bruss. Stw. 49) - 20 uur
Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
Uitstap catechese-jeugd Dordrecht
Oec. Bijbelavond - De Posthoorn (Bruss. Stw. 49) - 20 uur
Oec. Bijbelavond - De Posthoorn (Bruss. Stw. 49) - 20 uur
Seniorenmiddag - kerkzaal 14.30 uur
Vlaamse Diaconale Dag - Boechout 10 uur
Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur
Jeugdcatechese - kerkzaal 20 uur

Groothuisbezoeken
Een jaar geleden hebben we voor het eerst groothuisbezoeken gehouden in
onze gemeente. Met groepjes van een man of tien kwamen we samen om in
alle openheid te praten over kerk en geloof - de dingen die voor ons van
belang zijn. Na afloop waren de reacties positief. Daarom hebben we als
kerkenraad besloten om het in de tweede helft van oktober nog eens te
herhalen. Ditmaal gaat het om de vraag, wat we ons concreet voorstellen bij
de ‘open en gastvrije kerk’ die we zouden willen zijn. We gaan ervan uit, dat u
inmiddels geen speciale uitleg meer nodig hebt over bedoeling en opzet. Maar
we vinden het wel belangrijk dat u er allemaal aan meedoet. Daarom kunt u
verwachten een telefoontje te krijgen - of persoonlijk te worden aangesproken
- met de vraag, welke avonden tussen 15 en 31 oktober voor u geschikt zijn.
Dan maken we een indeling en krijgt u een persoonlijke uitnodiging in de bus.
U doet toch ook (weer) mee?
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Rwanda
In het kader van mijn studieverlof heb ik, zoals u
weet, een reis naar Rwanda gemaakt. Drie weken
om de positie van kerk en geloof daar te vergelijken
met onze situatie in België. Want er wordt maar
steeds gezegd, dat het christendom wereldwijd
helemaal niet op z’n retour is, maar in Afrika en
Azië bloeit als nooit tevoren.
En inderdaad: in een land als Rwanda, waar 56%
van de bevolking Rooms-Katholiek is en dan nog
eens 35% protestants - in verschillende kerken
georganiseerd weliswaar, maar toch - daar kom je
op bijna elke hoek van de straat wel een verwijzing
tegen naar God. Hij is er niet naar de rand van het
leven verdrongen, zoals bij ons. Hij is een levende
werkelijkheid in de ervaring van de mensen. Aan de
opschriften op talloze auto’s en winkels is de
dankbaarheid jegens Hem af te lezen, Die ons dat
alles schenkt en Die ons het leven mogelijk maakt.
En dat vertaalt zich ook door in de kerkelijke
betrokkenheid. In Itabire, de regio waar wij een
partnerschap mee hebben, hebben veel kerkelijke
gemeenten enkele duizenden leden. Een kerkdienst
met rond de duizend kerkgangers is dan geen
uitzondering. En zo’n dienst duurt normaliter
minstens drie uur. Dat betekent wel, dat het minder
eenrichtingsverkeer is dan hier. Veel kerkgangers
maken deel uit van één van de koren die de
gemeente telt en zij laten zich in de dienst graag
horen. De muziek, niet meer met orgelbegeleiding
maar met keyboard en/of drums, is nog niet zo lang
geleden aangepast om een antwoord te kunnen
bieden aan de aantrekkingskracht van de groeiende
charismatische gemeenten. En de kerkgangers
reageren daarop met bewegingen van hun hele
lichaam. Hebben wij dan toch in Europa het geloof
teveel tot een zaak van het hoofd alleen
gemaakt,
en
het
hart
daarbij
verwaarloosd?
Voor de Eglise Presbyterienne au
Rwanda, onze zusterkerk, is het daarbij
belangrijk om zich van anderen te
blijven onderscheiden door hun liturgie.
De vaste volgorde in de diensten biedt
houvast en zekerheid. Maar bovenal
biedt ze de gelegenheid om de levende
Heer te ontmoeten in Woord en
Sacrament.
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BIJBELS DAGBOEK of SCHEURKALENDER
Met kerst ontvangt elk gezin een Bijbels dagboek.
U kan ook kiezen voor een scheurkalender maar daar
moet u zich dan specifiek voor opgeven. U kan uw naam op
de lijst zetten die in de kerkzaal hangt of een seintje geven
aan één van de kerkraadsleden.
De kalenders worden op persoonlijk verzoek besteld.
Gelieve tijdig in te schrijven ! Met dank.
De lijst wordt eind oktober afgesloten.

Jeugdkerk van 9 september
Op de voormelde datum was er jeugdkerk, zoals gebruikelijk op de tweede
zondag van elke maand.
We behandelden dezelfde tekst als in de “grote kerk”, namelijk Marcus 8:27 tot
9:1, met de belijdenis van Petrus en de eerste aankondiging van Jezus’ lijden.
Maar wat ons bijzonder plezierde was dat we twee nieuwelingen mochten
begroeten. Twee meisjes zegden de kindernevendienst vaarwel nadat ze elk op
het einde van de kinderpreek uit handen van dominee Brouwer een Bijbel
hadden ontvangen, waarmee ze meteen in de jeugdkerk aan de slag konden.
Welkom, Sarah en Noa !
Sali Younan, Marius Joosten & Hugo Wilmaerts (jeugdkerk team)

Welkomstnamiddag catechese
Zondag 2 september was het weer zo ver, we verwelkomden de nieuwe leden
van de jeugd. Na de kerk werden we allemaal naar een plaats gebracht daar
aten we frietjes met worst en dronken we frisdrank. Daarna stelden we ons
voor. De kinderen die van de kindernevendienst naar de jeugd kwamen waren
Noa en we kregen er nog een Sarah bij. Daarna speelden we spelletjes. Bij het
eerste spel kregen we allemaal een stapel papiertjes op het eerste papiertje
moest je een zin schrijven, dan geef je je stapel papiertjes door aan de
persoon naast je en die moet dan jou zin tekenen, zo blijft de stapel
doorgegeven worden. Op het einde krijg je jou stapel terug en is het vaak heel
grappig om te lezen. Sommige zinnen blijven hetzelfde maar andere zinnen
zoals: konijnen moeten aan de lijband, kunnen helemaal verandert worden in
zinnen zoals ik wil naar de zon vliegen. Bij het volgende spel was je een
beroemde persoon, maar je wist niet welke, je moest vragen blijven stellen tot
je die persoon had gevonden en dat is niet altijd makkelijk. Nadat dat spel
eindelijk gedaan was gaven we natuurlijk weer de lepel door zoals de traditie
dat al 2 jaar doet. Dan was het tijd om weer naar huis te gaan. We hadden
allemaal een fijne dag.
Miranda Wilmaerts
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Over geloof en wetenschap (gelezen in de krant Beeld, Pretoria, 17 juli 2012)
(auteur: Frits Gaum, mede-redeacteur van “God? Gesprekke oor die oorsprong en
uiteinde van alles”, Tafelberg 2012)
Noot van de vertaler: de “grote hadronenversneller” is een nabij Genève gebouwd, reusachtig
tunnelvormig ondergronds apparaat waarmee wetenschappers natuurkundige experimenten verrichten.

Het “God-deeltje” is gevonden, natuurkundigen zijn er 99,999 % zeker van dat ze het
hebben. Wetenschappers hebben in Genève (Zwitserland) en Melbourne (Australië)
aangekondigd dat twee onafhankelijke experimenten met de “Grote
Hadronenversneller” het bestaan aantonen van een deeltje dat massa geeft aan
andere deeltjes in het heelal. Zonder dit deeltje zou het heelal geen zwaartekracht
hebben gehad en zou er dus geen heelal geweest zijn. Deze zogenaamde Higgs-boson
is het onderwerp van experimenten uitgevoerd door de Europese Organisatie voor
Kernonderzoek.
Deze ontdekking, die verklaart hoe het komt dat het heelal massa heeft, wordt
beschreven als “een mijlpaal in ons begrip van de natuur”, als “het laatste puzzelstuk
dat verduidelijkt hoe het heelal werkt” (…). Wetenschappers konden tot dusver niet
verklaren hoe materie massa kreeg. Maar dat kunnen ze nu wel. Het “God-deeltje”
(aldus de media) is gevonden.
Men moet (…) monsterachtig sceptisch zijn om niet onder de indruk te raken van deze
wetenschappelijke prestatie. De wetenschap heeft opnieuw getoond dat zij ten langen
leste alle “God-deeltjes” zal kunnen bewijzen. En uiteindelijk God zelf weg bewijzen?
In mei 2010 werd aangekondigd dat wetenschappers van het J. Craig Venter Instituut
te Rockville (Maryland, VSA), voor de eerste keer kunstmatige genetische stof in een
lege bacteriecel hadden geplaatst om een nieuwe, levende cel te vormen. Ze hadden
lege cellen van de Mycoplasma mycoides bacterie van kunstmatig DNA voorzien, en
dank zij de instructies van dit kunstmatige DNA, was de bacteriecel vanzelf beginnen
dupliceren, net zoals een normale levende cel. De wetenschap is er dus ook in
geslaagd om zélf en zélfs leven te scheppen…
Prof. Henk Huismans van het departement genetica van de Universiteit van Pretoria
waarschuwt echter dat de mensen hun verbeelding nu niet op hol moeten laten slaan.
“Er is niet plots kunstmatig leven geschapen uit niets, het leven is slechts succesvol
nagemaakt”, aldus Huismans. Craig Venter, die het onderzoek leidde, beaamt dit. “Er
is geen nieuw leven uit niets geschapen”, verduidelijkt hij. “Het doel is om leven te
ontwikkelen uit reeds bestaand leven, door synthetisch DNA te gebruiken om cellen te
herprogrammeren om nieuwe cellen te vormen”.
Venter en zijn mensen hebben geen leven uit niets geschapen. En de (Grote
Hadronenversneller)-onderzoekers beweren ook niet dat de Higgs-boson uit niets te
voorschijn is gekomen; integendeel, er wordt gezegd dat hij een fractie na de oerknal
zou ontstaan zijn.
En waar kwam de oerknal dan vandaan? Misschien veroorzaakt door botsingen van
supermassieve zwarte gaten? Sir Roger Penrose, de theoretische fysicus uit Oxford,
en prof. Vahe Gurzadyan, beweren hiervoor aanwijzingen te kunnen vinden in
gegevens over kosmische achtergrondstraling van zulke botsingen.
Mede-wetenschappers staan erg sceptisch tegenover die beweringen, maar zelfs al
zou dit “waar” zijn, dan blijft de vraag waar die supermassieve zwarte gaten vandaan
komen en wat de oorzaak was van die botsingen. De “wetten van de fysica” zoals
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Stephen Hawking beweert? En vanwaar komen die dan?
Een mens, ook een christen, moet groot respect hebben voor de wetenschap en voor
het onderzoek en de bevindingen van de wetenschappers.
Zo wordt evolutie allang door de meeste denkende christenen als een bewezen “feit”
aanvaard. Prof. Wentzel van Huyssteen, een theoloog van Princeton, zegde terecht
dat het evolutieproces moet verstaan worden als Gods scheppingsproces.
Wat wil zeggen: de wetenschap en haar verbazende bevindingen hoeven een mens
zijn geloof in God als Schepper niet in het gedrang te brengen. Want de wetenschap
kan op stuk van zaken niet bewijzen hoe “iets” uit “niets” ontstaan is.
Het evolutie- of scheppingsproces kan verklaard worden, de allerkleinste en
allervluchtigste deeltjes die gebruikt zijn om het heelal aan mekaar te zetten, en om
planeten, mensen en dieren te vormen, dat alles kan gevonden en gedetailleerd
beschreven worden. (De Higgs-boson bestaat slechts een miljoenste van een
miljardste van een miljardste van een seconde voor hij vervalt…).
Maar de oeroorsprong van de Higgs-boson, het ontstaan (of de schepping) van iets uit
niets blijft onverklaarbaar. De reden daarvoor is uiteindelijk dat God zelf niet
“bewezen” of “verklaard” kan worden.
De Oxfordse theoloog Richard Swinbourne schrijft in “Is There a God?”: “Het is
buitengewoon dat er eender wat wel bestaat. De ‘natuurlijkste staat’ is zeker en vast
niets: geen God, niets. Maar er is iets.”
De oerknal, natuurlijke selectie en evolutie verklaren hoe het raderwerk van
verandering er kan uitgezien hebben, maar ze verklaren niet hoe “het zijn” uit niets te
voorschijn kon komen.
Geen natuurkundigen of biologen of theologen kunnen God bewijzen of verklaren.
Maar ja, natuurkundigen, biologen en theologen moeten met mekaar in gesprek
blijven, mekaar niet verketteren of minachten. Want net door gesprekken te voeren,
mekaar te respecteren en de grenzen van mekaars onderscheiden disciplines te
erkennen, kan ons inzicht verbreed en verdiept worden, in het ontzaglijke heelal
waarvan wij allemaal deel zijn, en in de zin van ons bestaan hier op aarde.
Dit doet mij denken aan het verhaal van de wetenschappers die meenden dat ze God
niet meer nodig hadden en die op de koop toe besloten Hem dit te gaan zeggen.
God luisterde geduldig naar hun betoog: ze hadden Hem niet meer nodig, want ze
konden alles boven de aarde, alles op de aarde en alles onder de aarde verklaren, en
alles doen wat Hij gedaan had en, om de waarheid te zeggen, het ook beter doen dan
Hij.
God stelde toen voor, alvorens Hij dan maar
om de lieve vrede troonafstand zou doen, om
eerst tussen Hem en de wetenschappers een
wedstrijd te houden wie om ter snelst een
mens kan maken. Net zoals in het Begin,
destijds. Goed zo, lieten de wetenschappers
opgewonden horen.
Net zoals in het Begin. De wetenschappers
bogen zich neer om stof op te rapen, maar op
dat ogenblik hield God hun tegen. Nee, nee,
nee, zegde Hij. Ze moesten eerst ook het stof
maken. Net zoals in het Begin. Uit niets.
(uit het Afrikaans vertaald door Hugo Wilmaerts)
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Oktober 2012

Waar actie is, groeit hoop...
In menige kerk is er weer een startzondag geweest. Over en weer hebben gelovigen
(al dan niet georganiseerd) hun vaste voornemen uitgesproken om aan de slag te
gaan. En – toeval of niet – Kerkmozaïek barst deze keer van de activiteiten: de
Vlaamse Diaconale Dag komt eraan, een verzoeningsreis in Israël/Palestina wordt in
de steigers gezet, een kerkgebouw dat in de steigers stond, gaat weer open, onze
moslimburen ontvingen onze hartelijke groeten enz.
Er wordt zelfs een spiksplinternieuwe jeugdorganisatie boven het doopvont gehouden:
ProJOP.
Actie, iets ondernemen, het is een uitdrukking van de hoop die in ons is en – zo gaat
dat – als je er eenmaal aan begint, wordt de hoop zelf er ook weer door versterkt. Bij
zoveel activiteit is het misschien toch ook goed om ons te binnen te brengen, dat we
niet alles kunnen veranderen en dat we ook moeten leren bepaalde dingen te nemen
zoals ze komen.
Reinhold Niebuhr verwoordde het heel mooi in zijn beroemde gebed om sereniteit:
“God, schenk mij
genade om te aanvaarden wat niet veranderd kan worden
moed om te veranderen wat ik veranderen kan en
wijsheid om die beide te onderscheiden.”
Namens de redactie, Dick WURSTEN.
PRO Protestantse Omroep
Radio uitzendingen op VRT Radio 1 op woensdag om 20.03 uur
17 oktober
Bijbel actueel: Voor wie is de eerste plaats? (Marcus 10:35-45)
Ds. Bert Beukenhorst

Vlaamse Diakonale Dag - 20 oktober 2012
De Vlaamse Diakonale Dag vindt dit jaar plaats op 20 oktober in de kerk te Boechout,
Onze Lieve Vrouweplein 2. Het programma begint om 10.00 uur en zal duren tot
ongeveer 15.30 uur.
Op deze dag gaan we met elkaar op zoek naar wat de Onderstroom, de Bron is voor
ons engagement. We hopen veel diakenen, andere gemeenteleden en
geïnteresseerden samen te brengen rond dit thema. Of u nu werkt met vluchtelingen,
tegen armoede, voor de ecologie, of zorgt voor wie het nodig heeft, u vindt zelf uw
voeding bij/in een Bron.
Soms lijkt die Bron opgedroogd. Soms voel je je daardoor totaal uitgeput. Dan lukt
het allemaal niet meer zo goed. Toch blijf je ervan overtuigd dat het juist deze

onderstroom is, die de kerk aanstuurt om zich naar buiten toe te engageren.
Om de samenleving niet aan haar lot over te laten….
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zondag
09/09/12 gingen we na de dienst eten in
de kerk soep of lekker brood. En het was heel
leuk en lekker. Na de dienst ben ik bij Kay gaan spelen. En
terug naar de kerk , Daar spelden we ook veel . En
ik vond het heel leuk . Nu ik dit tip bedenk ik me
ineens dat voor iedereen te bedanken die mee
heeft geholpen aan het klaar zetten van de tafels .
Julie denken dat ik dit elke keer schrijf als ik een
artikel schrijf, zeg maar vergeet niet dat ik het
meen. Dit is geschreven door Luther.w.

-10-

