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De weg van overwinning

Getsemane Golgota De hof van Jozef van Arimatea
daar knielde mijn Heer de heuveltop met het graf
mijn Heer - alleen met drie kruisen de steen is weggerold
Getsemane dat éne kruis met Hem het graf - leeg
slapende discipelen Golgota zonder mijn Heer
zij konden niet waken met  mijn Heer De hof van Jozef van Arimatea
zelfs niet één keer met angstige discipelen met Maria
Getsemane een haatvolle menigte met mijn Heer
wapengekletter Golgota hier ben Ik klinkt zijn stem
waar is de man? met mijn Heer Ik ben opgestaan
ik zal Hem kussen zei Judas onschuldig Ik leef
hier ben Ik zei mijn Heer bespot, vernederd - alleen Ik ben.

mijn God, waarom …
vergeef hen …
het is volbracht

N.L.
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Kerkraad 

Op de vergadering van 4 maart werden de volgende punten besproken.
De evaluatie van de erediensten.
De heer en mevrouw Melis-Kristensen worden als belijdend lidmaat
ingeschreven. Van harte welkom in onze gemeente.
Ook hadden we het over kandidaten voor de kerkraad verkiezingen, een taak
ten dienste van onze kerk maar vooral van onze Heer en God.
De gemeentevergadering van 14 maart werd verder voorbereid.
Eveneens de uitstap naar Antwerpen op 7 april, de eerste zondag van de
maand.
De eerste zondag van mei waar we een zangdienst plannen zoals eerder 
gedaan eind vorig jaar.
We hadden het ook over de ingezonden teksten voor de brug.
We spraken over de kinderneven dienst – oppas – catechese – senioren –
diaconaat – zending – pastoraat.
We werken  aan een nieuwe folder voor onze kerk, die dan op de toeristische
dienst en de verschillende hotels wordt gelegd.
Volgende vergadering is voorzien op maandag 8 april.

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

Koffiedrinken

07 april gemeenteuitstap Antwerpen
21 april fam. Vandensavel

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

KND Oppas

07 april gemeenteuitstap Antwerpen
14 april Sali Nynke
21 april Younan Eva
28 april Elske Sarah
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Erediensten

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

zondag 07 april Gemeenteuitstap Antwerpen
Vertrek 9u00 aan de kerk

zondag 14 april organist: E. Poncin
ds. J. Brouwer 2° collecte: Zending

zondag 21 april organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: Orgelfonds

zondag 28 april organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Kerkblad

zondag 5 mei organist: P. Oerlemans
Zangdienst 2° collecte: Synodale kas

Activiteitenkalender

07 april Gemeente-uitstap Antwerpen - vertrek 9 uur bij de kerk
08 april Kerkraad - kerkzaal 20 uur
09 april Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
18 april Seniorenmiddag - kerkzaal 14.30 uur
19 april Belijdeniscatechisatie - kerkzaal 20 uur
25 april Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur
26 april Jeugdcatechese - kerkzaal 20 uur 

Verjaardagen  

08 april  Augusta (Gusty) De Pauw wwe Versele
18 april Noa Huibregtse
23 april Mikayl Dinler

Zieken

Peter Oerlemans en Greet Schuurbier zijn na ziekenhuisopnames weer thuis.
We wensen hun een voorspoedig herstel. 
André Vanderhaegen heeft veel last van nek en schouder. Laten we niet
vergeten voor hem te bidden.
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Geschiedenis van mijn jeugd

Mijn naam is Irène Joelants en vermits ik geboren werd op 3 augustus 1920
ben ik onbetwist de ouderdomsdeken van onze kerk. Thans woon ik in het
rustoord Sint-Angela te Onze-Lieve-Vrouw-Waver, maar mijn eerste
levensjaren bracht ik door in mijn geboortestad Charleroi, waar mijn vader
toen werkte. Charleroi was in die tijd een vooraanstaand industrieel centrum
met koolmijnen en tal van fabrieken, waar de mensen van heinde en ver
naartoe kwamen op zoek naar werk. Vader kende vier talen en was om die
reden voor kantoorwerk aangeworven door een Duitse baron die internationaal
handel dreef met de mijnindustrie. Mijn ouders werden gezegend met drie
kinderen en we waren een heel muzikaal gezin, want behalve mijn broer,
speelden we allemaal piano. Mijn zus en ik begonnen in Charleroi muzieklessen
te volgen aan het plaatselijke conservatorium. In mijn Charleroise tijd sprak ik
beter Frans dan Vlaams.
In 1931 stierf mijn vader en dat was een echte ramp. Moeder keerde met de
kinderen terug naar haar herkomststad Mechelen, waar mijn zus en ik school
liepen in het lyceum, dat toen op de Veemarkt gevestigd was. We woonden bij
onze grootouders op de Hombeeksesteenweg, in het huis waar ik altijd bleef,
zelfs na mijn huwelijk. Het geloof was voor ons belangrijk en ook onze ouders
waren al protestants. Mijn grootvader aan vaderskant was dominee Joelants,
die tientallen jaren predikant was in de Keizerstraat. Waarschijnlijk preekte hij
goed, want ik herinner mij dat de kerk dikwijls vol zat. Overigens was de kerk
in de Keizerstraat de “Vlaamse” kerk, in de Zandpoortkerk (in 1932 gesticht)
kwamen vooral Hollanders. In onze vrije tijd speelden we thuis meestal
spelletjes met mekaar, heel af en toe gingen we eens naar de cinema. Na onze
verhuis hervatten we de muzieklessen, nu aan het Mechelse conservatorium en
tot vandaag speel ik op de piano van het tehuis af en toe wel eens een liedje
zoals “U zij de glorie” of “Welk een vriend is onze Jezus”.
Na mijn studies heb ik op een kantoor gewerkt, eerst in Mechelen en later in
Brussel voor een staalbedrijf.
Wat ik denk als ik zo terugblik op mijn jeugd? Dat de wereld toch wel heel hard
is veranderd en, zo dunkt me, niet ophoudt te veranderen!

Irène Joelants 
            

Vanuit de diaconie

Iedereen zal thuis op zijn televisiescherm al wel de afgrijselijke beelden gezien
hebben van de burgeroorlog die sedert twee jaar woedt in Syrië. In dit land
levert de niks ontziende dictator Bashar al Assad strijd tegen al even wrede
rebellen van onduidelijk allooi (onder wie veel door Saoedi-Arabië
gefinancierde djihadisten). Zoals altijd is de burgerbevolking het slachtoffer en
honderdduizenden Syriërs zijn op de vlucht geslagen. In overleg met de Samir
Younan en zijn vrouw Georgette heeft onze diaconie enkele weken geleden via
Tear Fund 200 € gedoneerd ten bate van de Syrische vluchtelingen. Moge de
Here dit zwaar getroffen land bijstaan!

Rina Blokland & Hugo Wilmaerts, diakenen
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De man die zijn volk leerde lezen (vervolg)

Beste lezers en lezeressen, onlangs heb ik “De Leeuw van Vlaanderen” met
veel plezier herlezen. Het archaïsche (= verouderde, oudmodische) “Vlaams”
uit de 19e eeuw raak je al snel gewoon, het doet een beetje denken aan onze
archaïserende (= opzettelijk in oudmodische stijl geschreven) NBG-Bijbel uit
1951, of aan sommige liederen uit ons “Liedboek der Kerken”. Woorden
als“veerdig” (gereed, klaar) of “krank” (ziek), bestaan vandaag nog in het
Duits (fertig, krank), en meermaals vertaalt de schrijver wendingen letterlijk
uit het Frans, zoals “gij bedriegt U” (vous vous trompez) in plaats van “U
vergist zich”. Ook gebruikt hij naamvallen: het werk hunner handen, de
scherpte des zwaards, het geluid zijner stem… 
   
In zijn verhaal vertelt auteur Hendrik Conscience (1812-1883) ons over de
roemruchte strijd van de Vlamingen tegen de Franse overheersers in de
periode van de Brugse Metten en de Guldensporenslag van 1302. In dat jaar
stuurt koning Philippe le Bel van Frankrijk een groot leger naar Vlaanderen om
de weerspannige Vlamingen te verslaan. Nabij Kortrijk komt het tot een
geweldige veldslag met een Vlaams leger dat hoofdzakelijk uit boeren en
ambachtslieden bestaat. Tijdens de strijd krijgen de Vlamingen steun van een
mysterieuze zwarte ridder (eigenlijk Robrecht van Bethune, bijgenaamd de
Leeuw van Vlaanderen), van wie sommigen denken dat het Sint-Joris is, en die
hun naar de overwinning leidt. Op het slagveld vinden de Vlamingen 500
gulden sporen, die ze ophangen in de Kortrijkse Onze-Lieve-Vrouwkerk. 

Hier en daar doet “De Leeuw” een beetje aan het Oude Testament denken,
waar het bloed ook bijna letterlijk van de pagina’s spat. Vergelijk deze passage
uit hoofdstuk 17 eens met Rechters 12:4-6 (de Brugse Klauwaarts smeden het
plan om al de Fransen in de stad te vermoorden): “(…) wij zullen de Fransen
niet van onze stadgenoten kunnen onderscheiden, dewijl wij ze meest te bed
en ontkleed zullen vinden”, merkt iemand op. En het antwoord luidt: “(…)
Indien gij met de eerste oogopslag niet zien kunt of het een Fransman of een
Vlaming is die gij aantreft, beveelt hem dan dat hij zegge ‘schild en vriend’. Al
wie deze woorden niet kan uitspreken, heeft een Franse tong, men sla hem
dood.” In hoofdstuk 16 beschuldigt Pieter Deconinck, deken van de wevers, de
vijand ervan “bloed te vergieten alsof er geen Wraakengel meer bij de troon
des Heren ware”. Wat verderop staat dan dat “hij scheen als een Tolk die over
het misdadige Jeruzalem de vloek des Heren uitspreekt”. Na de moorddadige
Brugse Metten (hoofdstuk 17), knielt Pieter Deconinck in gebed: “(hij) zonk
langzaam te gronde, knielde, liet het hoofd nedergaan – en bad met
saamgevoegde handen(…)”. Het volk volgt dan zijn voorbeeld: “(…)
Achtduizend knieën raakten de nog bebloede grond en achtduizend hoofden
verootmoedigden zich voor de God, die de mensen voor de vrijheid heeft
geschapen. (…)” Ook net voor de Guldensporenslag begint (hoofdstuk 23),
“(…) zonken al de scharen te gronde, en ontvingen, in een doodse stilte, de
laatste zegening. (…) het scheen hun dat de stem Gods hen tot de marteldood
riep”. Maar het duidelijkste van al is het begin van hoofdstuk 18, waarin over
Pieter Deconinck geschreven staat: “(…) een man (…) aan wie God, als aan de
Tolk Mozes gezegd had:’Ga en verlos uw broederen uit de banden Farao’s’.”
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Er zijn ook grote verschillen met de Bijbelse verhalen: de personages in
Hendrik Conscience’s roman zijn ofwel met de edelste gevoelens vervuld
(Pieter Deconinck, Jan Breydel, Machteld en Adolf…)  ofwel zijn ze door en door
slecht. De wreedaardige koningin Johanna van Navarra moet niet onderdoen
voor Izebel (zie vanaf 1 Koningen 16, vers 31)! De Bijbelse helden
daarentegen volbrengen dikwijls hun taak tegen wil en dank (Mozes, Gideon,
Jona), worden slachtoffer van hun seksuele lusten (Simson, David), maken
onschuldige slachtoffers door lichtzinnige eden (Jefta), en zo voort. Op wie
lijken wij het meest, op de Bijbelse personages of op die uit “De Leeuw”? 
Zowel Hendrik Conscience als de geïnspireerde schrijvers van het Oude
Testament beschrijven de geschiedenis met een doel, respectievelijk trots en
vaderlandsliefde opwekken (De Leeuw) en aansporen tot trouw aan de HERE
en zijn Torah (Oude Testament). 
 
Overigens mogen we ons niet laten misleiden door de vele godsdienstige
verwijzingen in “De Leeuw van Vlaanderen”. Zowel in 1302 als in 1838 was het
geloof alomtegenwoordig. Eigenlijk maakt die alles doordringende
godsdienstigheid deel uit van de achtergrond waartegen het verhaal zich
afspeelt, de centrale waarden die de auteur bezingt zijn immers vrijheid en
vaderland. Of om het met de woorden van Hendrik Conscience zelf te zeggen:
“Gij Vlaming, die dit boek gelezen hebt, overweeg bij de roemrijke daden
welke hetzelve bevat, wat Vlaanderen eertijds was – wat het nu is – en nog
meer wat het worden zal indien gij de heilige voorbeelden uwer Vaderen
vergeet!” We kunnen eraan toevoegen:”Inwoners van Vlaanderen, gedenk de
halve Fransman die een gevierd Vlaams schrijver werd, de vrijwilliger uit het
opstandelingenleger van 1830 die als één van de eersten rechten vroeg voor
de “Vlaams” sprekenden, ditmaal met als enigste wapen zijn pen. Als in België
een Vlaamse natie bestaat, is hij één van de vaders daarvan. Overigens
Mechelaars, vergeet niet dat hij, net als zovelen van jullie vandaag, in zijn
jeugd nog een andere huistaal sprak naast Nederlands. En onthoud dat alleen
wie vrede heeft met zichzelf, de andere met een open geest kan omarmen. ”

Hugo Wilmaerts

Seniorenmiddag

Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Godfried Bomans, begin
deze maand, las dominee een verhaal voor over ‘De rijke bramenplukker’.
Overal om ons heen kunnen we de wonderen van God zien, als we er maar oog
voor hebben. Vervolgens spraken we met elkaar verder over de mensen, die
ons inspireren.
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April 2013

De oproep om uw mening te geven over de toekomst van de kerk (KM februari) blijft de gemoederen
beroeren. Vaak mondeling, soms schriftelijk, maar zonder uitzondering culminerend in een alternatieve visie
op hoe het dan verder moet met de kerk. Als redactie verheugt ons dat zeer. Het bewijst immers niet alleen,
dat ons blad gelezen wordt (dank u), maar ook dat de lezers betrokken zijn op de kerk. Terloops zij
opgemerkt: de basisstelling dat er nogal wat schort aan/in de kerk wordt door velen onderschreven, maar
zowel de diagnose als de voorgestelde remedie lopen nogal uiteen. Misschien tijd voor een echt kerkbreed
en levensdiep onderzoek?
Enfin, als ik dit schrijf, hebben onze broers en zussen in de romana weer een nieuwe papa: fijn voor hen,
maar naast alle felicitaties, kan een protestant de gedachte ook niet onderdrukken, dat er toch ook een
moment komt om – met alle respect – het huis uit te gaan en op eigen benen te gaan staan, maar dit geheel
terzijde.
In deze Kerkmozaïek wordt een ander thema terug opgenomen: verzoening, vergelding, straf. Rond de
vrijlating van Michelle Martin (en later Michel Lelièvre) was er nogal wat commotie over de rol van de
gevangenispastores. In dit nummer gaan twee terzake zeer deskundigen, ds. Anne Kooi (predikant te
Brussel, voorheen predikant-directeur van het Diaconaal Centrum voor het Gevangenispastoraat in
Nederland) en ds. Christian Bultinck (hoofdaalmoezenier). Beiden gaan in op de notie van het herstelrecht
en stellen nadrukkelijk de vraag naar de lange-termijn-visie achter ons strafrecht. Vandaar de titel van deze
Kerkmozaiek.
Rest ons enkel nog u een bevrijdend Pasen te wensen. 
Namens de redactie,
Dick WURSTEN.

Ook onze jeugd is van harte welkom op dit kamp-weekend van 3 tot 5 mei.
Geef je dan wel snel op bij Hanne, Sali of ds Brouwer.
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Pasen

Jezus stierf aan het kruis voor ons. Maar na drie dagen stond Hij op uit

het graf. Zo laat God zien, dat de dood geen macht meer heeft over Zijn

kinderen.
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