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Gij die de last van ’t leven draagt  Matteüs 11:25-30

Gij die de last van ’t leven draagt
komt allen tot mij:
ik geef de kracht waarom gij vraagt
en maak u vrij.

Gij die door onmacht bent verblind
kom allen tot mij:
ik geef u ogen als een kind
en maak u vrij.

Gij die door lijden wordt gekweld
kom allen tot mij:
ik geef genezing en herstel
en maak u vrij.

Gij die de wereld ziet vergaan
kom allen tot mij:
ik ben ten einde toe gegaan
en maak u vrij.

Henk Jongerius
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Kerkraad  

De kerkraadsvergadering van 1 oktober, waarop mej. Eke verontschuldigd
was, begon traditioneel met Bijbellezing en gebed. Na agenda, evaluatie
erediensten en correspondentie maakten we afspraken voor de TV-dienst van
11 november, voor de oogstdienst op 21 oktober, de Hervormings-dienst met
doopbediening op 28 oktober en de jeugddienst op 4 november
We bespraken uitvoerig de planning en inhoud van het groothuisbezoek, we
keken vooruit naar Advent en Kerst met o.a. de opmerking van een
gemeentelid over het laten doorgaan van het Kerstfeest in een zaal i.p.v. in de
kerkruimte.
De verschillende activiteiten en kringen werden overlopen en de werking voor
de komende tijd werd geëvalueerd. De zending, met een project voor Itabire
kreeg onze aandacht en onze predikant zal deelnemen aan de
synodevergadering in november.
Georges Vandensavel zal vanaf 1 januari het voorzitterschap van de kerkraad
overnemen en we kijken reeds uit naar kandidaten om de kerkraad te
versterken vanaf mei 2013.
Volgende vergadering gaat door op maandag 5 november 2012.

Samenstelling kerkraad

Predikant: ds J. Brouwer 015 - 20 51 54
Ouderlingen: Geert Van Cammeren 015 - 31 97 64

Rudi Van Messem 0495-76 30 75
Aysel Eke 0484-75 18 48
Georges Vandensavel 015 - 61 02 03

Diakenen: Hugo Wilmaerts 015 - 29 08 59 
Rina Joosten 015 - 41 95 73

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

KND Oppas

04 november Zarifa Eva
11 november Hermien Nynke
18 november Younan Sarah
25 november Elske Eva
02 december Hanne Nynke

’t Huis is open!

Op vrijdag 19 oktober openden onze gemeenteleden Leo en Wilda Huibregtse-
Dijkers hun nieuwe winkel op de Haverkade 7.
Met dit initiatief heeft Mechelen dan ook eindelijk een winkel waar je terecht
kunt voor het aanschaffen van een bijbel, allerlei Christelijke lectuur en zelfs
een wijntje uit Israël. 
We wensen hun veel succes toe met hun project.
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Verjaardagen  

11 november Naomi Ntamba
15 november Wibe Brouwer 
22 november Cyriel Van Doren
23 november Leo Huibregtse
26 november Filip Wilmaerts
29 november Nelly Luteijn
30 november Pieter Calottens

Koffiedrinken

04 november fam. Van Gorp
18 november fam. Van Messem

Erediensten

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

zondag 04 november organist: E. Poncin
dhr. H. Fresen 2° collecte: Diaconie
Jeugddienst

zondag 11 november organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Itabire
Televisiedienst

zondag 18 november organist: J. van der Wulp
dhr. J. Creemers 2° collecte: Knd/Jeugd

zondag 25 november organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: Synodale Kas
Gedachtenis overledenen
H. Avondmaal

Seniorenmiddag

Op donderdag 18 oktober kwamen een 6-tal mensen samen in de kerk. Als
startvraag hadden we gekozen voor: vertel eens iets over je tiener-jaren. Hoe
was geloven en kerkzijn toen,  en hoe heeft dat invloed gehad op je Christen
zijn tot nu toe?
Er ontstond een boeiend gesprek over onze verschillende ervaringen. 

Rina Joosten-Blokland.
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Activiteitenkalender
02 november Jeugdcatecheseteam - Fam. Joosten
05 november Kerkraad - kerkzaal 20 uur
06 november Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
11 november Televisiedienst - graag aanwezig om 8u30
17/18 november Synodevergadering Vaalbeek
19 november Bestuursraad - kerkzaal 20 uur (onder voorbehoud)
22 november Seniorenmiddag - kerkzaal 14.30 uur
29 november Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur
30 november Jeugdcatechese - kerkzaal 20 uur

Dordrecht

We zijn met de jeugd naar de ark van Noach in Dordrecht geweest.
De ark was veel groter dan ik had verwacht, je kunt het een beetje vergelijken
met de grootte van een cruiseschip.
Binnen in de ark waren er 2 cinema's, een restaurant, een paar dieren, een
soort van namaking van hoe Noach vroeger in de ark leefde.
Er waren ook een paar acteurs die de rest van de mensen spelen die op de ark
waren.
Na dat we de ark hadden bezocht zijn we naar een bos gewandeld en hebben
we daar een spel gespeeld dat stratego noemt. Toen we hiermee klaar waren
zijn we terug naar de auto's gegaan en hebben we hier nog allemaal samen
een wafel gegeten en een drankje gedronken, daarnaa zijn we terug naar
Mechelen gekomen.

Filip

Bijbelnamiddag

Op 27 september 2012 kwamen wij samen voor de bijbelnamiddag. Dominee J.
H. Brouwer opende met een gebed. Dan las hij voor uit Mrk. 6 : 6 – 13 om
verder te gaan met hoofdstuk IV blz. 17 uit het boek “Bij Markus in de Leer”
van  dr. G.D.J. Dingemans.  In dit  hoofdstuk valt  het woord ONTHULLING.
Wie is Jezus eigenlijk ?  Jezus is een timmerman ( Mrk. 6:3) maar Hij deed
wonderen; Hij sprak met volle wijsheid. Wie is Hij eigenlijk ? Een Elia? Een
profeet ? Verder in de lezing van Marcus evangelie zullen wij meer er meer
over horen. In zijn opbouwende uitleg deed ds.Brouwer ons denken op deze
vraag:
Wij – waar plaatsen wij ons :
1. Als drager van Gods goede boodschap (Mrk. 6 : 12 – 13) om die

boodschap verder in de wereld uit te dragen (aktief), OF
2. Als iemand die ergens in deze wereld gewoon als luisteraar van Gods

goede boodschap die voor zichzelf houdt. (passief)
Waar wij ons ook opstellen, toch  is het de bedoeling van Jezus ‘verkondiging’
om deze wereld tot inkeer te laten komen (bekering); in  woorden en daden.
Tijdens de koffie pauze discuteerden wij verder over de lezing van deze
namiddag.
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En tot slot zongen wij uit het ‘Liedboek voor de Kerken’ Gez. 437 alle verzen.
De volgende bijbelnamiddag heeft plaats  op  donderdag 25 oktober, 2012 om
14.30 in het  consistorie van de kerk.
Iedereen is van harte welkom. N. Nafarin.

Vanuit de diaconie

Amina komt uit Gambia (West-Afrika), maar woont al meer dan twintig jaar in
Mechelen. Zij spreekt goed Nederlands, kleedt zich westers en is een perfect
geïntegreerde, niet-praktiserende moslim. Als gevolg van een echtscheiding,
zoekt Amina momenteel een appartement, iets groter dan het studiootje waar
ze nu woont. Omdat veel Mechelse huisbazen niet willen verhuren aan
zwarten, ging vorige week één van onze diakenen met haar mee om een
appartement te bezichtigen, kwestie van deze eigenaar niet van in het begin af
te schrikken. Onze diaken verklaarde zich bereid dit op verzoek ook in de
toekomst nog te doen. Alleen jammer dat zo iets vandaag in de 21e eeuw nog
nodig is…

Rina Joosten & Hugo Wilmaerts, diakenen

Vlaamse Diakonale Dag van 20 oktober 2012

Op zaterdag 20 oktober werd er traditioneel, zoals al zovele jaren, de Vlaamse
diaconale dag gehouden. We waren met 35 bezoekers.  Dit jaar vond die
samenkomst plaats in de VPKB kerk van Boechout. Een prettig, ruim
kerkgebouw, een hartelijke ontvangst, een professionele opbouw van het
programma.
Ds Fuite had een dag van zijn drukke agenda apart gezet om er de hele dag bij
te zijn. Duidelijk dat hij hart heeft voor de diakonie. 
Na woorden van ontvangst door de dominee van de kerk van Boecout (Ds
Petra Visser. Ze was de zondag daarvoor bevestigd in haar ambt als dominee
van Boechout) nam Ds Fuite als eerste het woord. Vanuit zijn eigen ervaring
sprak hij over de spanning tussen zich volop inzetten voor de “goede zaak” en
verlangen naar rust en afstand nemen. Contact maken met de vraag: waartoe
doe ik dit?  Hij verwees naar Jezus, die ook volop betrokken bij de mensen was
en actief nezig. En Jezus, die zich terug trekt om te bidden –het contact met
zijn vader zoekt. (en dat contact met zijn vader loopt door nadien, als hij terug
overladen wordt door de vragen om hulp).  
Dat was het beeld dat hij ons voorhield voor ons diaconale bezigzijn: Integreer
in je leven die beide aspecten.  Je actieve betrokkenheid; én  het perspectief
waarvoor je het doet. Dat perspectief van het beloofde land, dat zo vaak
“achter de horizon” ligt, onbereikbaar ver.

In de voormiddag hadden we de keuze tussen twee workshops: 
Eén rond “armoede”; één rond vluchtelingen. 
De twee gespreksleiders hielden vooraf een korte inleiding van 15 minuten. 
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Carine Molatte (directrice van het PSC in Brussel) sprak over armoede, puttend
uit haar ervaring in Brussel. In Brussel hebben 30% van de mensen een
inkomen, dat onder de armoedegrens ligt. De hulp van de overheid wordt
teruggedraaid, terwijl de huishuren almaar duurder worden. Het probleem van
de daklozen wordt steeds maar erger. Mevr Molatte gaf een korte uitleg, wat
het PSC in Brussel aan deze problemen probeert te doen. 
Johan Maertens sprak over de vluchtelingen problematiek. Een soortgelijk
verhaal.

Na een ruim uitgemeten pauze (met 3 soorten soep en zelf meegebrachte
broodjes, die we allen deelden) was er in de namiddag een tweede reeks van
twee workshops: één rond ecologie, één rond zorg. Ook daar kregen we eerst
twee voordrachten van de gespreksleiders, die hun onderwerp inleidden. 

In de gesprekken tijdens de workshops bleek dat we telkens opbotsten tegen
de grootte van de problemen, en de kleine kracht, die we als  kleine
kerkgemeenten maar hebben. 

Toch was dit een samenkomst, die onze hoop voedde. Hier klopt echt het hart
van onze kerk. Het was gewoon tof om er bij te mogen zijn. We hopen jullie
hier volgend jaar ook te zien; het is de moeite waard! 

Marius Joosten 21 oktober 2012. 

 
Spot, ons onvermijdelijke lot?

Iedereen herinnert zich nog wel de hele heisa rond de wansmakelijke anti-
islamitische video “Innocence of Muslims”, in Californië gemaakt door een
voormalige porno-regisseur.
Zodra in het Midden-Oosten het bestaan ervan bekend raakte, gingen in
islamitische landen duizenden baardige betogers de straten op, schuimbekkend
van woede omdat Mohammed, stichter van de islam, in het filmpje wordt
afgeschilderd als een idioot en een pedofiel. Eigendommen werden vernield,
hier en daar ging een bioscoop of een kerk in de vlammen op, in Libië werd
een moorddadige aanslag gepleegd op een Amerikaanse diplomatieke missie,
doodsbedreigingen werden geuit en een Pakistaanse minister zette zelfs een
prijs op het hoofd van de regisseur. Ook dichter bij ons, in Borgerhout, kwam
het tot een opstootje en arresteerde de politie tweehonderd moslimjongeren.   
Uiteraard kunnen we als Christenen moord, brandstichting en geweldpleging in
geen geval goedkeuren, maar de hevige reacties op het flutfilmpje tonen wel
aan hoezeer mensen door spot kunnen gekwetst worden in hun religieuze
gevoelens. Overigens beschouwt men in onze westerse democratieën de
vrijheid van opinie terecht als één van onze kostbaarste verworvenheden, wat
met zich meebrengt dat gelijk wie omzeggens gelijk wat kan bespotten of
bekritiseren.
En daar kunnen wij Christenen over meepraten…
Zo herinner ik mij een passage uit Hugo Claus’ roman “Het Verdriet van
België”, waarin de geboorte van een kalf vergeleken wordt met de geboorte
van Jezus. De Vlaamse komiek Urbanus Van Anus maakte dan weer in zijn lied
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“Bakske vol met stro” (1979) het kerstverhaal belachelijk. Bart Peeters een
andere Vlaamse lolbroek van twijfelachtig allooi, vond het dan weer nodig
Jezus op de televisie te bespotten in “Koken met Jezus” (2007).   
Hoe moeten wij Christenen daarop reageren? 
Geweld is absoluut geen optie, laat daar geen twijfel over bestaan.
Maar moeten wij dan alles ondergaan zoals makke schapen (Jesaja 53:7), met
de gedachte dat Jezus zelf van in het begin bespot werd (zie Lukas 23:35 en
volgende)?
Misschien, beste lezers en lezeressen, is er een middenweg.
Immers, in de hierboven aangehaalde voorbeelden werd het lied van Urbanus
Van Anus dag in dag uit gespeeld op de openbare radio, terwijl Bart Peeters
zijn twijfelachtige humor beoefende op de openbare televisie. Een openbare
omroep waarvoor ook wij Christenen belastingen moeten betalen! Op zijn
minst zouden we wat assertiever kunnen zijn en eisen dat
overheidsinstellingen rekening houden met onze gevoeligheden. Commerciële
ondernemingen kunnen er eveneens op gewezen worden dat wij het niet
smaken wanneer zij bijvoorbeeld Christelijke symbolen misbruiken in hun
reclame.
Maar hoedanook zullen we niet te kleinzerig mogen zijn en moeten beseffen
dat mensen vriendelijk trachten te overtuigen dikwijls effectiever is dan harde
acties die slechts afkeer opwekken.

Hugo Wilmaerts

Protestantse Radio- en TV-uitzendingen                       

De volgende uitzending  op VRT Radio 1 kunt u beluisteren op 

woensdag, 21 nov 20u03   :  Mens voor de mensen zijn : Over tijd en afstand heen  
door Frank Marivoet 

De volgende Protestantse Televisie Eredienst kunt u bekijken op VRT Eén :
  
zondag, 11 nov 2012 : Eredienst vanuit de Protestantse Kerk Mechelen-Noord - 
voorganger ds Jelle Brouwer
  
Meer info : www.vpkb.be/pro
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November 2012

Kerk in de steigers...

Vorige week, half oktober, wandelde ik onverwacht een kleurrijk kerstfeest
binnen. Ik was omringd door een labyrint van kerstverlichting en schitterend
versierde kerstbomen. In een ondeelbare seconde onderzocht ik mijn
protesterende tijdsbesef. Ach natuurlijk, u begrijpt: ik liep in een
grootwarenhuis. Doorgaans niet het oord dat ons vroom bepaalt bij de
christelijke kalender. Maar al was hier sprake van economische motieven, toch
deed het me beseffen (eerder nog dan mijn beroepsgeweten dit had bedacht)
dat de Advents- en Kersttijd alweer in zicht zijn. De volgende uitgave van
Kerkmozaïek is het Kerstnummer. In dit nummer hebben we dus nog even de
tijd voor een neutraal thema als Kerk in de steigers. Nu ja, neutraal? Dat is
een kwestie van interpretatie die we aan de lezer overlaten. Men kan dat
thema zowel letterlijk als figuurlijk behandelen (waarbij het eerstgenoemde
naar de aard der zaak neutraler is dan het laatste). Beide is in deze
Kerkmozaïek het geval.

In haar Schriftwerk bewandelt ds. Lianne de Oude beide paden. Zij geeft uitleg
bij psalm 127:  “Als de Here het huis niet bouwt”. Natuurlijk een metafoor
(voor het stichten van gemeenschap), maar zij verwijst toch ook even naar het
letterlijke bouwen: een knipoog naar het nieuwe kerkdak dat VPKB-Hasselt
onlangs kreeg na jaren van lekkage-leed.

Bij ds. Dick Wursten bestaan de kerksteigers uit de elementen van de
organisatiestructuur: wat is een kerkfabriek, wat de functie van een
bestuursraad? Wat is het verschil tussen een kerkraad en een kerke(n)raad?
Wat beoogt het nieuwste decreet aangaande de erediensten? Een poging tot
verheldering.

Ds. Bert Beukenhorst schrijft over het Tiende gebod: “Zet uw zinnen niet…”.
Wellicht ook een steiger in/van/voor de kerk?

Daarnaast worden ook nog andere (bouw)stenen aangedragen. Een rel
omwille van een schilderij. Een nieuwe dominee in Boechout. Kerksteigers in
Kortrijk en Leuven. Een ingezonden brief. Kerkelijke informatie en
aankondigingen… Kortom, hoe kan het ook anders: een (kerk)mozaïek aan
bijdragen. 

Namens de redactie, Ernst VEEN.
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Een verbreed gedeelte van de ‘hoofdweg’

De tragedie in Burango 

Itabire 2012.

Als district hebben we sinds een aantal jaren een uitwisseling met de regio Itabire in Rwanda. Tot nu
toe moesten we het vooral doen met e-mails die - met wisselend succes en variërende snelheid - over
en weer werden gestuurd. Binnen de werkgroep ‘Itabire’ werd duidelijk de noodzaak gevoeld om een
meer persoonlijk kakrakter te geven aan deze jumelage. En dat werd mogelijk, toen ik in het kader
van mijn studieverlof in de gelegenheid werd gesteld om met de KAP-jongeren mee te reizen naar
Rwanda.
Eenmaal daar blijkt het nog best moeilijk om een verblijf in Itabire te regelen. De streek is namelijk
zeer slecht bereikbaar, en een aantal kerkgemeenten ligt zo ver van de begaanbare wegen af, dat ze
niet voor een bezoek van een beperkte duur in aanmerking komen. Tenslotte is het toch gelukt om in
een tijdspanne van twee dagen een goede indruk op te doen van de uitdagingen en kansen waarmee
de mensen in Itabire zich geconfronteerd zien.
Op zaterdagmorgen vertrekken we uit Rubengera, niet
ver van het Kivu-meer. De eerste kilometers verlopen
vlot, de geasfalteerde wegen zijn hier van goede
kwaliteit. Maar als we de afslag naar Itabire nemen,
wordt al gauw duidelijk waarom we een terreinwagen
hebben gekozen om als vervoermiddel te dienen. De
asfaltweg maakt plaats voor een zandweg, waar de
regenstromen duidelijk hun sporen op hebben
achtergelaten. Zelfs met onze 4x4 en de ervaren
chauffeur komen we maar zelden aan een snelheid van
30 kilometer per uur.
De opzet van het bezoek is om in korte tijd met zoveel
mogelijk verantwoordelijken van de kerkelijke gemeenten kennis te maken. Eerst worden we
ontvangen door de kerkenraad van Biguhu met een flesje Fanta. Na een korte introductie volgt een
toer door het dorp, waarbij ook vol trots het gezondheidscentrum wordt getoond, dat onlangs met
steun van ‘ons’ Kerk en Wereld is gebouwd. Hoewel niet groot van formaat een kliniek waar alle
noodzakelijke voorzieningen aanwezig zijn en die een onmisbare rol speelt bij de geboorte van
kinderen, de opvolging van hun gezondheid en groei, en een eerste diagnose van ziekten en kwalen.
Behalve de kerk, die gemakkelijk enkele honderden gelovigen kan bevatten, wordt ook de school,

compleet met internaat en school-koe, bezocht.
De tweede stop is in Burango, een gemeente-in-wording in het
missiegebied Nyabikeli. Om als gemeente te worden erkend
moet men minstens over een pastorie en een kerkgebouw
beschikken. Vol enthousiasme zijn de gelovigen van Burango
dan ook begonnen te bouwen aan hun nieuwe kerk, volgens
alle regels van de kunst van de lokale bouwtechnieken. Doch
toen men in februari van dit jaar het dak op de muren wilde
zetten, is alles ingestort, met twee doden en 10 gewonden tot
gevolg. Nu lijkt een nieuw kerkgebouw verder weg dan ooit,
omdat er verscherpte eisen worden gesteld aan de gebruikte
bouwmaterialen, en de totale kostprijs daarom een veelvoud
bedraagt van wat men kan opbrengen. Het verbaast dan ook
niet, dat aan het eind van het bezoek de vraag wordt gesteld, of
ons district niet een steentje kan bijdragen, zodat het niet meer
dan vijf jaar hoeft te duren eer men weer aan een eigen kerk
kan denken.
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De kerkenraad van Musango

“Onze” waterleiding

Een volle kerk in Itabire

De gemeente Musango geeft dan globaal eenzelfde beeld
als Biguhu: een allerhartelijkste ontvangst door de
kerkenraad (met het onvermijdelijke flesje Fanta) - de
blaas wordt met alle gehobbel onderweg wel erg op de
proef gesteld. Hier tobt men met het probleem, dat veel
gemeenteleden zijn weggetrokken vanwege de betere leef-
omstandigheden elders. Er zou een gastenverblijf kunnen
worden gebouwd om financieel het hoofd boven water te
houden - maar eerlijk is eerlijk: veel heeft de streek aan
toeristen niet te bieden. De bereikbaarheid is verre van
ideaal, water wordt met jerrycans aangevoerd, en ook het
elektriciteitsnet heeft Itabire nog niet bereikt.

Onderweg passeren we zowaar een rijtje winkels en
een lokale markt. De meeste huizen staan buiten de
dorpskernen, verspreid op de heuvels, en de mensen
maken lange voettochten om aan de dingen te komen
die ze niet zelf verbouwen. In Kugituntu is alles net
even moderner: hier eindigt de waterleiding, die met
ondersteuning van ABL is gerepareerd, op het
grasveld bij de kerk. Dat betekent, dat de afstand die
moet worden afgelegd om aan drinkbaar water te
komen, fors is afgenomen. Het probleem met de
elektriciteit is aangepakt met behulp van een tweetal
zonnepanelen op het dak van de pastorie: die

voorzien de mobiele telefoon, de districts-computer en de geluidsversterking in de kerk van de
nodige stroom, eventueel aangevuld met de opbrengst van een aggregaat. Geen wonder, dat het mail-
verkeer soms hapert!
Op zondag begint om 10 uur de kerkdienst. Vooraf wordt er nog even wat brandstof afgetapt van de
motorfiets van ds Vincent - wie weet moet het aggregaat worden gebruikt, want de dienst duurt
gewoonlijk zeker drie uur. Het lijkt overigens aan te raden om ergens een reserve-voorraad brandstof
op te slaan, want het dichtstbijzijnde pompstation is in Rubengera, twee en een half uur rijden. Vóór
de dienst worden alle verantwoordelijken nog even gebrieft: de dienst zal ditmaal korter moeten zijn
dan gebruikelijk, omdat ds Vincent is weggeroepen voor een begrafenis. Alom teleurstelling: hoe kan
je nu twaalf(!) koren in een tijdsbestek van maar twee uur voor de gast laten zingen?! Het stuurt ook
de verdere organisatie van de dag in de war. Van de bijeenkomst met vertegenwoordigingen van alle
kerkenraden, waarop de affiche van onze jumelage zou
worden uitgedeeld, kan niets meer komen. Enfin, dan
maar tijdens de dienst. De dienst blijkt een bont geheel
van kleur en klank. Meer dan 800 mensen zijn in de kerk
verzameld, en velen staan nog buiten. Onder begeleiding
van keyboard zingen en dansen de gemeenteleden. En dan
is het aan mij om de preek te houden. Gelukkig was ik
vooraf gewaarschuwd, en een Rwandese collega wist mijn
Engels in het Kinyarwanda over te brengen. En dan merk
je, dat dezelfde teksten die we in onze VPKB gebruiken,
plotseling een heel andere klank en een heel andere lading
krijgen als je ze daar uitspreekt, waar de armoede
allesbepalend is. 
Als er bij het afscheid wordt gevraagd, of ik nog eens terugkom, durf ik haast niet te zeggen dat zij nu
eerst aan de beurt zijn. Een ticket kost een fortuin, en zullen ze dat kunnen opbrengen? 

Ds J.H. Brouwer
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Adventsbrief

Het einde van 2012 komt stilletjes aan weer in zicht.

We zijn als kerkraad dus ook aan  de voorbereidingen begonnen voor de

Advent- en Kersttijd.

Graag willen we u uitnodigen om deze periode met ons te vieren in de

zondagse erediensten in de Adventstijd en de speciale diensten op

Kerstavond en op Kerstdag.

Zoals iedere zondag zal er ook in de maand december een eredienst zijn die

aanvangt om 10.00 u, in deze diensten willen we toegroeien naar het feest

van Kerst: de geboorte van onze Heiland.

Een feestelijke  dienst op Kerstavond 24 december om 20.00 nodigt u uit om

met het ganse gezin de blijde boodschap van de Geboorte te horen en mee te

beleven.

Op dinsdag 25 december willen we dan samenkomen op het gezins-kerstfeest

in de kerk om 10.00 u. Iedereen wordt uitgenodigd hierin zijn of haar

steentje bij te dragen met een eigen Kerstboodschap aan te brengen.

Uiteraard hopen we dat ook de kindernevendienst en de jeugdkerk

meewerken aan dit familiefeest. 

Traditiegetrouw krijgen de kinderen een geschenkje en besluiten we de

samenkomst met een maaltijd waarbij u broodjes en koffiekoeken

aangeboden krijgt.

Om een goede ontvangst van onze gasten mogelijk te maken wil de kerkraad

graag weten wie aanwezig zal zijn op Kerstdag 25 december en kunt u zich

dus inschrijven op de lijst in de kerkzaal, eventueel kunt u ook de dominee

per mail uw inschrijving overmaken (jhbrouwer@protestant.com).

Uw eventuele financiële bijdrage voor de Kerstactiviteiten zijn welkom op

de rekening van Gemeenteleven Keizerstraat waarvan u het nummer op de

frontpagina van dit blad vindt, alvast hartelijk dank.

De kerkraad
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MIJN SCHOOL

Ik ga naar de school met de bijbel, de wegwijzer.

Ik vind het een leuke school. Op mijn school leren we over de Heer. 

Het is al best een oude school die bestaat al 80 jaar. Dit jaar is een jubileum feest

op perron m op 20/10/12. Marcel en Lydia Zimmer gaan dan allemaal liedjes zingen. 

Op mijn school allemaal leuke juffen en meesters. Op school speel ik het liefst met

mijn vriendjes en dit is heel leuk. En nog leuker om in de Heer te geloven.

Geschreven door Luther Wilmaerts.
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