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Wijsheid begint met ontzag voor de HEER.

Spr. 9:10

“Kennis is macht”. Met die leuze is lang het belang van goed onderwijs
onderstreept. En nog steeds rust de hoop van vele mensen dat het ooit nog
goed zal komen met deze wereld, dat mensen tot bezinning zullen komen
voordat het voorgoed fout loopt, op de toenemende graad van scholing. Als
iedereen zijn of haar keuzemogelijkheden kan overzien, zal het minder snel tot
foute beslissingen komen. Als mensen beseffen welke gevaren er schuilen in
overbevolking of uitputting van grondstoffen, zullen ze niet zo snel domme
dingen doen.
Maar volgens de Bijbel ligt het niet zo simpel. Uiteindelijk gaat het niet om
kennis, maar om wijsheid. Het belangrijkste is niet om de dingen net zo ver te
ontleden dat we weten hoe ze in elkaar steken, ook als ze dan voorgoed
onbruikbaar worden. Het belangrijkste is wat we doen met alles wat we weten.
Voor welk doel we dat gebruiken. En dan heet het ‘wijsheid’ als dat ligt in de
lijn van Gods plannen en Zijn aanwijzingen. Als we het niet gebruiken om
elkaar de loef af te steken en onszelf in een betere positie te brengen, maar
om elkaar te helpen en van dienst te zijn. Niet om de zwakkere in te peperen,
dat hij niet in tel is, maar om hem te beschermen en bij te staan.
Soms zou je wensen, dat er meer van dat soort wijsheid te herkennen viel in
de politieke discussies uit het recente verleden, over bevoegdheden, onderwijs,
euthanasie. En soms zou je wensen, dat er meer van dat soort wijsheid in de
kerk op de voorgrond zou staan. Niet de angst om aan macht en invloed in te
boeten, de drang om vooral zelf te overleven, maar het besef dat uiteindelijk
toch alles ten dienste moet staan van Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en het vertrouwen dat ons alles zal worden geschonken, dat daarvoor nodig is.
JHB
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Kerkraad
Op de vergadering van maandag 3 juni mochten we ons nieuw kerkraadslid
Georgette Saliba verwelkomen.
Na deze hadden we het over de volgende punten.
Evaluatie van de voorbije kerkdiensten.
De eerste zondagen van de maand na de vakantieperiode.
De nieuwe folder om in de stad in de hotels en het toerismebureau te leggen.
Het pastoraat in juli als onze predikant met verlof is in geval van nood.
Als u in de maand juli dringend pastorale bijstand nodig hebt, kunt u
via één van de kerkenraadsleden in contact komen met een dominee.
De startzondag op 8 september hoe we die invullen.
In de maand juli en augustus is er geen kerkraadsvergadering, onze volgende
vergadering gaat door op dinsdag 3 september.
Ons volgend kerkblad "De Brug" verschijnt begin september.
Voor het melden van zieken of andere kan u de predikant of één van de
ouderlingen aanspreken voor of na de kerkdienst of in de loop van de week
telefoneren naar de nummers die u verder in de brug vindt.
Met attestatie is van onze kerk Mevr. Augusta De Pauw (Wwe Versele)
overgegaan naar de Tyndale Kerk in Vilvoorde.
Dit omdat haar kinderen naar deze kerk gaan en haar dan ook regelmatig
ophalen in het rusthuis om daar naar de kerk te gaan.

Startzondag
Op zondag 8 september willen we graag weer samen een startzondag vieren.
Daarbij presenteren we alle activiteiten die het jaar door in onze gemeente
plaatsvinden. Maar we willen ook graag onze verbondenheid vieren door na de
dienst samen te eten. Als het mooi weer is gaat dat buiten door, bij slecht weer
in de kerk. Als kerkenraad hopen we dat verschillende mensen bereid zijn om
hieraan een bijdrage te leveren door een gerecht(je) mee te nemen. Om de
organisatie soepel te laten verlopen, worden er lijsten opgehangen in de kerk,
waarop u kunt aangeven met hoeveel personen u denkt te komen, en of u ook
iets kookt of meeneemt.

Samenstelling kerkraad
Predikant:
Ouderlingen:

Diakenen:

ds J. Brouwer
Aysel Eke
Georges Vandensavel
Georgette Saliba
Hugo Wilmaerts
Rina Joosten

Koffiedrinken
07 juli

vrijwilligers

21 juli
04 augustus
18 augustus

vrijwilligers
vrijwilligers
vrijwilligers
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015 - 20 51 54
0484-75 18 48
015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18
015 - 41 31 85
015 - 29 08 59
015 - 41 95 73

Erediensten
Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26,
aanvang telkens om 10.00 uur.
zondag 30 juni
ds. G. Snauwaert

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Kerkblad

zondag 07 juli
ds. J. Van Hees

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Orgelfonds

zondag 14 juli
ds. J. Van Hees

organist: E. Poncin
2° collecte: Zending

zondag 21 juli

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Synodale kas

zondag 28 juli

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Diaconie

zondag 04 augustus
ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Kerkblad

zondag 11 augustus
dhr. A. Rooze

organist: E. Poncin
2° collecte: Synodale kas

zondag 18 augustus
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Zending

zondag 25 augustus
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Orgelfonds

zondag 01 september
ds. J. Brouwer
H. Avondmaal

organist: P. Oerlemans
2° collecte:

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

07
14
21
28
04
11
18
25
01

juli
juli
juli
juli
augustus
augustus
augustus
augustus
september

KND

Oppas

Hermien
Sali
Younan
Hanne
Zarifa
Elske
Sali
Younan
Elske

Sarah
Noa
Guyny
Eva
Nynke
Sarah
Noa
Guyny
Nynke

N.B.: Als je niet kunt, zelf voor ruiling zorgen en doorgeven aan jhb@live.be.
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Bijbelnamiddag
Op 30 mei 2013 kwamen wij samen voor de bijbelnamiddag. Dominee J.H.
Brouwer opende met een openingsgebed. Die namiddag lazen wij verder vanuit
Marcus 13: 1 - 37, de lezing voor het VIIIste hoofdstuk ("de Wereldgeschiedenis"), vanuit het boek van dr. G.D.J. Dingemans.
De schrijver van het boek, dr. G.D.J. Dingemans, wil ons zeggen dat "De
wereldgeschiedenis na Christus een doorlopend verhaal is van strijd, van
oorlogen, van aardbevingen, van hongersnoden, van gruwelen en ellende". (zie
blz. 30 van het boek).
Markus bereidt er zijn lezers hier op voor. Blijft waakzaam ! zei hij. (Markus
13:13; 13:23 en 13:33 vv). -> zie blz. 31 van het boek.
Dominee heeft ook duidelijk gemaakt dat christenen mensen zijn die moeten
letten op de tekenen van hoop (Markus 13:28) -> zie blz. 31 van het boek.
Nog één roeping aan ons tegenover deze wereld is : dat het een opdracht is
aan ons om deze schepping (deze wereld) te bewaren voor de Heer en te
werken in zijn huis, en om - ondanks veel moeite en strijd - moed te houden
en te letten op de tekenen van de komst van de Heer. Vroeg in de morgen of
laat in de avond.
Het laatste woord, dat Markus zijn lezers meegeeft in deze lezing is : Wààkt !
Tegen 16.20 moest ik al vertrekken want ik nam de trein van 16.32 en ik liet
de groep verder bezinnen over de inhoud van de lezing die namiddag. Ik kreeg
een 'goede reis' gewenst toen ik vertrok. En het was inderdaad een
aangename, vlotte, stipte en goede Mechelen Nekkerspoel - Leuven treinreis
die ik had, die namiddag.
Op donderdag 27 juni, 2013 is de volgende bijbelnamiddag.
Hopend om iedereen terug te zien verwelkomen wij iedereen van harte.
N. Nafarin

Verjaardagen
01
02
04
11
11
13
14
16
24
27
29
30

juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli

Husniye Koçan wwe. Dirlik
Nezir Dirlik
Edwin Ntamba
Arthur Vanduffel
Jaap van der Wulp
Ton Kardux
Kay Huybregtse
Guyny Ntamba
Elske Brouwer
Rina Blokland e. Joosten
Corrie Noordzij e. van der Wulp
Tanja Sakur
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03
04
08
13
21
23
24
25
27
27

aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug

Irène Joelants wwe. Leyssens
Samir Younan
Georges Vandensavel
Nynke Brouwer
Sabri Eke
Hanne Eke
Jacques Stiévenard
Aysel Eke
Rudi Van Messem
Hushna Dirlik e. Eke

Biddende moeders
Abraham Lincoln (1809-1865) was de 16e president van de Verenigde Staten
(hij diende van 1861 tot 1865). Hij leidde zijn land door de Amerikaanse
Burgeroorlog, schafte de slavernij af, versterkte de federale regering en
moderniseerde de economie.
Maar de grote president vergat nooit wat zijn moeder Nancy Hanks (17841818) voor hem had betekend: ”Al wat ik ben, of hoop te zijn, dank ik aan
mijn engel moeder”. En ook nog dit: “Ik herinner mij mijn moeders gebeden en
die hebben mij altijd gevolgd. Ze zijn aan mij gehecht gebleven, mijn hele
leven lang”.
De gebeden van moeders zijn dus belangrijk en dit is waarom we in onze kerk
elke eerste zondag van de maand na de dienst met een aantal vrouwen
nablijven om te bidden. En nee, je hoeft nog geen moeder te zijn om mee te
doen, alle vrouwen zijn welkom!
Sandra Ogiamen

Afscheid van Karel Denteneer, of oecumene in actie
Beste lezers en lezeressen, iedereen heeft wel
eens gehoord over de oecumenische beweging,
dat is het streven naar eenheid tussen de
onderscheiden christelijke denominaties.
Wanneer daarover gesproken wordt, reageren
een heleboel mensen van “ach, daar komt toch
nooit iets van. Over de Paus of de Onbevlekte
Ontvangenis raken jullie het toch nooit eens?”
Of protestanten en rooms-katholieken, om nog
te zwijgen van de oosters-orthodoxen, ooit
formeel tot een akkoord zullen komen over
genoemde en andere onderwerpen weet ik niet,
maar mijn ondervinding zegt me dat dit wellicht
niet eens hoeft.
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Zo was ik vanochtend nog samen met een aantal andere christenen uit
onderscheiden denominaties te gast in de Adventkerk, waar het afscheid werd
gevierd van Karel Denteneer, predikant van de Mechelse Zevende-Dags
Adventisten. Karel is namelijk naar Parijs geroepen voor een hoge
coördinerende functie in de “unie” België – Luxemburg – Frankrijk (een “unie”
is een territoriale onderverdeling in de wereldwijde Adventistenkerk).
Opvallend bij de adventisten is vooral dat zij op zaterdag (sabbat) hun
erediensten houden in plaats van op zondag en net dit maakte het voor
vertegenwoordigers uit andere gemeentes (die immers op zondag dienst
hebben) mogelijk aanwezig te zijn. Onder de sprekers tijdens deze
afscheidsdienst waren Willem Kolpa (uit de Pinksterbeweging), Kris Van Den
Bossche (katholiek onderpastoor van Sint-Rombouts) en onze eigen dominee
Jelle Brouwer. Hartverwarmend was de gemoedelijke sfeer van vriendschap die
bleek uit de manier waarop de aanwezige christenen uit onderscheiden
tradities met mekaar omgingen.
Naast predikant in de Wagonstraat en occasioneel in VPKB-gemeentes, was
Karel Denteneer eveneens de initiator en bezieler van de “Interkerkelijke
Bijbel Academie Mechelen”, dit is een wat hoogdravende naam voor de Bijbel
studie groep die sedert een viertal jaren elke donderdag avond samenkomt in
een zaal achter herberg “De Kraanbrug” (in ruil voor het verbruiken van twee
drankjes per persoon is de zaal gratis). In de Kraanbrug-groep, waarvan
Gilbert Snauwaert inmiddels de leiding heeft overgenomen, zitten
adventistische, reformatorische, pentecostaalse en rooms-katholieke
christenen, en ja, zelfs een Russisch-orthodox. En of zo’n Bijbel-avond met
christenen van divers pluimage interessant is!
Als voorbeeld kan ik aanhalen hoe rooms-katholiek gebedsleidster Katleen
getuigde over wat Maria voor haar betekent als rolmodel. Of Ignati, die ons
vertelde hoe belangrijk mystiek wel is in de oosterse orthodoxie. Elkeen
behoudt zijn eigen identiteit, maar luistert en leert van de anderen.
Ja maar, hoor ik sceptici nu zeggen, wat dan met de Paus en de Onbevlekte
Ontvangenis? Daarover blijven jullie het toch oneens? Dat is waar, maar wij
Mechelse christenen hebben geleerd dat dit soort geschilpunten er ons in geen
geval mag van weerhouden Johannes 15:17 in de praktijk te brengen: “dit
gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt” (NBG 1951).
Hugo Wilmaerts, 8 juni 2013
Noten:
1. Onbevlekte Ontvangenis: door Paus Pius IX in 1854 afgekondigd dogma dat Maria vanaf
haar conceptie in de moederschoot vrij was van zonde (als niet Bijbels gefundeerd
afgewezen door de protestanten)
2. Zevende Dags Adventisten: in de Verenigde Staten (19e eeuw) ontstaan protestants
kerkverband, sterk beïnvloed door de geschriften en visioenen van Ellen White (1827-1915)
3. Mystiek: het nastreven van gemeenschap met God door directe ervaring, intuïtie, instinct of
inzicht
4. Sceptici (meervoud van scepticus): mensen die stelselmatig alles betwijfelen of bij voorbaat
geneigd zijn iets NIET te geloven
5. Gebedsleider (in de Rooms-katholieke Kerk): mannelijke of vrouwelijke leek (= nietpriester) die opgeleid is om voor te gaan in woorddiensten, gebedsvieringen en bij
begrafenissen
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De politieke kracht van het christendom
Dat de christelijke kerken in Europa achteruitgaan, is bekend. (…) Het christelijk
geloof speelt bij een steeds kleiner wordende groep mensen een actieve rol in hun
leven. (…)
Juist daarom is het zo onverwacht om een onderhoud te lezen met de machtigste
vrouw in Europa, dr. Angela Merkel, de Duitse bondskanselier, waarin zij rechtuit praat
over de rol die haar christelijke geloof speelt in haar politieke benadering. Onlangs
woonde zij in Hamburg de synode bij van de Evangelisch-Lutherse Kerk en zij had
daarover een gesprek met het Berlijnse dagblad Die Welt. Angela Merkel, dochter van
een Lutherse predikant, werd gevraagd of zij de synode had bijgewoond als
bondskanselier of als christen. Haar antwoord: “Zo scheid ik dat niet. Mijn geloof geeft
mij ook de maatstaven voor mijn politieke beslissingen, niet enkel voor mijn privé
leven”. Ze nam deel aan een debat over de Schepping in een geglobaliseerde wereld
en vatte haar ideeën aldus samen: “De Schepping is ons toevertrouwd. We moeten
ons daarom telkens weer afvragen hoe we ermee mogen omgaan, moeten omgaan.
Het is onze plicht om de schoonheid en de rijkdom van de aarde en daarmee ook de
levensgrondslagen van het gezamenlijk mensdom langdurig te bewaren. We zijn zelf
schepsels van God. Dit betekent dat we ons leven in een gemeenschap voeren, in
wederzijdse verantwoordelijkheid voor elkaar. Het begint ermee dat alle mensen
gelijke waarden hebben – ongeacht waar ze vandaan komen, hoe ze eruit zien,
waartoe ze in staat zijn, wat ze denken. Wereldwijd een bewustzijn scheppen van
menswaardigheid en mensenrechten, dat is één van de belangrijkste opdrachten die
we hebben”. Even daarvoor zegde zij over het thema van de synode “zoveel je nodig
hebt” dat dit nadenken vergt over verbruik en bezit. “We moeten ervoor zorgen dat de
volgende generaties tenminste dezelfde levensvoorwaarden hebben als wij vandaag.
We mogen niet meer hulpbronnen verbruiken dan wat we echt nodig hebben.” Merkel
nuanceert wel: “Men kan geen concreet beleid uit de Bijbel afleiden. Voor mij is het
christelijke mensbeeld de grondslag van mijn politieke optreden, vooral wanneer het
gaat om de bescherming van het menselijk leven, of dit nu aan het begin of het einde
is.”
In een tijd dat christenen en godsdienst in Europa toenemend als een beetje achterlijk
beschouwd worden, kost het zeker politieke moed om zulke dingen te zeggen. Toch
raakt Merkel een paar dingen aan die ook in Zuid-Afrika tot nadenken kunnen leiden.
Of een mens godsdienstig is of niet, alle weldenkenden kunnen het er zeker mee eens
zijn dat elke mens gerechtigd is op een menswaardige behandeling. En dit brengt je
noodwendig bij de beperking van de almacht van de staat en de noodzaak van een
sterke democratie. Het betekent ook dat ongerechtvaardigde discriminatie op
irrelevante gronden – ras, geslacht, seksuele geaardheid, politieke overtuigingen,
enzovoort – moet bestreden worden. Niet alleen mogen blanke mensen niet
discrimineren tegen zwarte mensen, blanke mensen mogen ook niet (…) het
slachtoffer van discriminatie worden. Niemand kan verplicht worden christen te zijn.
Maar over de maatschappelijk-politieke implicaties van het geloof kunnen alle
weldenkenden het eens zijn.
Leopold Scholtz
(artikel verschenen in de krant Beeld, Johannesburg, 18 mei 2013 onder de titel “Christenskap
se politieke krag” en uit het Afrikaans vertaald door Hugo Wilmaerts)
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Stappen zetten en dialoog bevorderen
De Ramadanmaand begint voor moslims op 9 juli. De meeste moslims respecteren tijdens
de voor hun heilige Ramadanmaand het vasten overdag. In deze negende maand van de
islamitische maankalender herdenken de moslims overal ter wereld ook dat Mohammed
de eerste teksten van de Koran geopenbaard kreeg. Vasten houdt in dat drinken, eten,
roken...niet mag, maar ook dat gelovigen slechte zaken achterwege laten en goede daden
zoals het geven van aalmoezen verrichten. Tijdens deze maand proberen moslims ook de
gehele Koran te lezen. Wanneer de maand voorbij is vieren moslims drie dagen feest ( Id
al-Fitr). Dat feest is ( na het offerfeest) het tweede grootste feest in de islamitische
kalender.
Sinds vele jaren wordt ter gelegenheid van de Ramadan ( eind 8 /9 augustus) een
meertalige brief geschreven waarbij de hand wordt gereikt naar de
moslimgemeenschappen in België. Een initiatief van Kerkwerk Multicultureel Samenleven
(KMS) ism onder andere de VPKB/ Werkgroep Christendom-Islam.
Met deze Ramadanbrief kunnen overal in het land kerkgemeenschappen, parochies en
individuen de stap zetten naar de islamitische gemeenschappen en moskeeën. De brief
dient in eerste instantie om oprechte feestwensen over te maken maar ook om een
levende dialoog op te wekken en te bevorderen.
Een fragment uit de brief:
“ Zowel moslims als christenen staan voor grote uitdagingen. Onder andere de
toenemende gewelddadige conflicten, de financiële crisis met toenemende ongelijkheid,
racisme en discriminatie ... Met onze gemeenschappelijke waarden, én met onze
verschillen willen wij als evenwaardige burgers, met gelijke rechten en plichten,
meedenken om in deze moeilijke zaken tot oplossingen te komen.. Proficiat om alles wat
de Ramadan voor ieder van jullie tot een sterke spirituele tijd maakte. Laat de inspiratie
die jullie tijdens de vastenperiode ontvingen van betekenis zijn voor jullie gemeenschap
en voor onze wereld. Dat zij jullie mag helpen om goede beslissingen te nemen en beetje
bij beetje de verhoudingen in onze wereld te verbeteren”.

Wenskaart Ramadan
Er is ook een wenskaart voor het einde van de Ramadan ( 0,60 euro). Deze
kaart is bedoeld voor de individuele relatie met moslims uit de directe
omgeving van de schenker. Te bestellen bij KMS bestellingen@kms.be.
Website voor meer info: www.kms.be
Namens de Werkgroep Christendom-Islam
Ds. Judith van Vooren
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Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen
RADIO
VRT op Radio 1 op woensdag om 20u03

17 juli
Mens voor de mensen zijn: Beeld-ver-vorming, door Frank Marivoet
21 augustus
Mens voor de mensen zijn: Trouw, door Frank Marivoet
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WIJSHEID

Toen Jezus in de tempel kwam, was iedereen verbaasd over Zijn wijsheid (Lucas 2:47).
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