
België-Belgique

P.B. - PP

2800 MECHELEN
MASSPOST

BC 31126

DE BRUG

Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België

(verschijnt niét in januari en augustus)

57ste jaargang nr. 9 - november 2013
P 902041

Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen

V.U.: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

We b s ite : www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be

Ke rkg e b o u w  e n   Keizerstraat 26-28
Se c re tariaat: 2800 Mechelen

Pre d ikan t: ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen F 015/20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u., 
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: IBAN: BE93 7510 0260 2367, BIC: AXABBE22 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat
Rekening: IBAN: BE72 9792 4444 1116, BIC: ARSPBE22 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.

Eeuwigheidszondag

De maand november staat vanouds in het teken van tijd en eeuwigheid. Rond
het begin van de maand brengen ook veel protestanten een bezoek aan het
kerkhof om hun geliefden op hun laatste aardse rustplaats te bezoeken, terwijl
tegen het eind van november de laatste zondag van het kerkelijk jaar in beeld
komt, met de gedachtenis van degenen die ons in de loop van de tijd zijn
voorgegaan. En hoe zwaar het ons ook valt om ons er een voorstelling van te
maken, hoe het nu met hen is, van één ding mogen we overtuigd zijn: ze zijn
voor ons wel onbereikbaar geworden, maar voor God niet. Zijn liefde geldt
voor tijd en eeuwigheid. Hij laat niet los wat Zijn hand begon. Ook Zijn
mensenkinderen niet. En bij alle vragen, die ons bezighouden - rondom ons
eigen bestaan, rondom alle zekerheden die ons uit handen worden geslagen,
rondom de reusachtige opgaven waar de wereldgemeenschap zich voor gesteld
ziet - is dat uiteindelijk het enige dat houvast biedt. Niet om als een alibi te
fungeren, zodat wij het ons kunnen veroorloven om voor onze
verantwoordelijkheid weg te lopen, maar als een rustpunt, een oriëntatiepunt
waarop ons leven en ons werken is gericht.
Met het verstand kan ik daar uiteindelijk niet bij. Mijn fantasie schiet tekort om
me Gods eeuwigheid te kunnen voorstellen - tijdloze beweging, mateloze
muziek. Maar al bladerend in onze liedbundels - ook het nieuwe Liedboek dat
nu wordt voorgesteld aan onze kerken - kom ik steeds weer regels tegen, waar
ik me aan kan optrekken. Geïnspireerd spreken, inspirerend zingen. En dan
weet ik weer, waar alles om begonnen is: God gaat Zijn ongekende gang - met
de wereld, met iedere mens. Juist in de dingen waar het verstand tekort schiet,
waar we enkel verder kunnen varen op het kompas van gelovig vermoeden,
daar vinden we het ware Leven. Zo mogen we het de psalmist nazeggen, wat
er ook gebeurt: “In Uw hand liggen mijn lot en mijn leven” (Ps. 31:16a). JHB
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Kerkraad

De kerkraad vergaderde op dinsdag 1 oktober.
We evalueerden de voorbije kerkdiensten en ook de startzondag van 8
september, door het mooie weer konden we na de dienst naar het vrijbroek
park, waar we gezellig samen de meegebrachte gerechten konden smaken.
Verder op de vergadering hadden we het nog over de komende Oogstdienst –
de Hervormingsdienst – en de voorbereidingen voor de komende Advent tijd.
De volgende vergadering is op dinsdag  5 november.
Indien u iets te melden heeft voor deze vergadering, geef dit dan door aan één
van de kerkraadsleden of aan de predikant.
 

G.V.

Samenstelling kerkraad

Predikant: ds J. Brouwer 015 - 20 51 54
Ouderlingen: Aysel Eke 0484-75 18 48

Georges Vandensavel 015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18
Georgette Saliba          015 - 41 31 85 

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

Erediensten

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

zondag 03 november organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd
Jeugddienst

zondag 10 november organist: E. Poncin
ds. G. Snauwaert 2° collecte: Synodale kas

zondag 17 november organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: Zending

zondag 24 november organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: Rwanda
Voleindingszondag; 
H. Avondmaal

zondag 01 december organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Orgelfonds
Eerste Advent
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Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

KND Oppas

03 november Hermien Guyny
10 november Younan Nynke
17 november Hanne Eva
24 november Elske Sarah
01 december Sali Noa

Koffiedrinken

03 november
17 november

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

Activiteitenkalender

03 november Biddende moeders - kerkruimte 11u15
05 november Kerkraad - kerkzaal 20 uur
07 november Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
08 november Jeugdcatecheseteam - 20u fam. Joosten
16 november Synodevergadering Brussel
21 november Seniorenmiddag - kerkzaal 14.30 uur
23 november Huub Oosterhuis-avond -  19u Zonhoven
28 november Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur

Dagboek of scheurkalender

We willen voor alle gezinnen opnieuw een dagboek of een scheurkalender bestellen
om die met Kerstmis uit te delen. Als u voorkeur hebt voor een scheurkalender kunt u
dat nog aangeven op de intekenlijst die in de kerkzaal is opgehangen.
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Het groothuisbezoek van woensdagavond

Dominee begon de avond met het lezen van Lucas
11:1-13.
Een rondvraag over het “gebedsgedrag” leverde heel
wat verschillen op:

- beperking tot tafelgebed en bidden in de kerk
- houden van”stille tijd” (= het dagelijks, op

vaste tijdstip, lezen van Gods Woord (met
eventueel dagboek, kalender, Leidraad of
andere lectuur) en bidden).

- bidden tussendoor verspreid over de dag.
Een korte weergave van het gesprek:

- bidden is een opdracht
- wat is bidden?
- doel van het gebed
- gebedsverhoring - de Bijbel spreekt meer over dankzegging
- Gods onverhoorde gebeden, zijn verstoorde plannen, moeten ons

probleem vormen
- 2 oren - 2x horen

1 mond - 1x spreken
- bidden is een levenshouding
- er is het persoonlijk gebed en het gemeenschappelijk gebed
- het probleem met wekelijks, in de kerk, gezamenlijk het Onze Vader te

bidden
- het formulier- en vrij gebed
- verschil tussen vrouwen en mannen?

Tot slot las dominee het gebed van Franciscus van Assisi voor.
N.L.

Burango

De bouw van de polyvalente zaal van Burango (Regio Itabire) is in september
begonnen.
Eind augustus is het totale bedrag van €
18.514 €, dat ons district heeft toegezegd
voor dit project, naar Rwanda overgemaakt.
Wij zijn de gemeenten van ons district, een
aantal individuele kerkleden en het bedrijf
Umicore, dat een gift van 2.700 € heeft
gedaan, zeer dankbaar voor dit resultaat.
Op 10 oktober ontvingen wij onderstaande
e-mail van de voorzitter van het district
Itabire en een foto van het resultaat na één
week werken.
“Geliefde broeders en zusters in Jezus Christus. 
Namens de synodale regio Itabire van de Presbyteriaanse Kerk van Rwanda en
in mijn persoonlijke naam danken wij u hartelijk voor de giften en collectes
voor de bouw van de polyvalente zaal in Burango. Wij sturen u hierbij de foto
die de vorderingen van de bouw tonen 7 dagen nadat deze is begonnen. Dat
God u overvloedig moge zegenen,
Ds. J.M.V. Hanyurwineza Muhire, voorzitter van de Synodale Regio Itabire.”
Namens de werkgroep jumelage van het district A.B.L.,

Jaap Houtman
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God van leven - leid ons naar vrede en gerechtigheid
- de 10de Algemene Vergadering Wereldraad van Kerken -

Van maandag 30 oktober tot en met vrijdag 8 november a.s. vindt in de Zuid-
Koreaanse stad Busan de 10de Algemene Vergadering plaats van de Wereldraad van
Kerken. Door de recente spanningen in die regio van Azië boet het thema van de
bijeenkomst niet aan actualiteit in. Mij valt het voorrecht te beurt onze Verenigde
Protestantse Kerk in België te mogen vertegenwoordigen op dit internationale forum,
dat in kerkelijke middens z’n weerga niet kent. De Wereldraad van Kerken telt
ongeveer 350 lidkerken, gaande van orthodoxe en lutherse kerken, de anglicaanse
kerk, de baptistische en methodistische traditie tot protestantse kerken in algemene
zin.
Eens in de zeven jaar worden de lidkerken tot deelname aan deze bijeenkomst
opgeroepen en ontmoeten duizenden vertegenwoordigers van nationale kerken, van
kerkverbanden, van internationale overkoepelende kerkelijke organisaties, elkaar in
het gesprek over de laatste ontwikkelingen in het wereldwijde kerkzijn.
In het algemeen geldt: hoe omvangrijker een orgaan of vergadering, hoe logger. Al
evenzeer is waar dat met een goede individuele voorbereiding een vergadering van
tevoren al voor de helft geslaagd is. Om de dialoog werkelijk diepgang te geven en
niet in onbevredigende oppervlakkigheid te blijven hangen, wordt er in de aanloop
naar deze tiende Assemblee aan de hand van vier kerndocumenten veel tijd
geïnvesteerd aan de hoofdthema’s waarmee kerken zich wereldwijd geconfronteerd
weten. Deze documenten zijn in artikelen in Kerkmozaïek en Mosaïque kort
besproken. Meteen al blijkt dat het ook voor onze VPKB - stichtend lid van de
Wereldraad - relevant is om mee te zijn in de gedachtewisseling en dus ook aanwezig
te zijn in Busan. 
Als voorzitter van de Synodale Raad wil ik binnen het mij toevertrouwde takenpakket,
als het om reizen en presentie gaat, de nadruk leggen op ‘binnenlandse reizen’ en ben
daartoe onder meer met regelmaat op zondagbezoek in plaatselijke gemeenten van
ons kerkverband. Graag wil ik werken aan een warme kerk, waarin de toon wordt
gezet door een goede verstandhouding, onderling begrip en door het waarderen en
inzetten van elkaars kwaliteiten. En dat moet toch echt van binnenuit, wat ik met hart
en ziel probeer te doen. 
Maar - al is het waar dat er binnen onze landelijke kerk al zoveel te doen is - het zou
ronduit slecht zijn als we ons zouden opsluiten in en met onze eigen problemen. Juist
in een tijd waarin veel nationale kerken zoals de onze het niet makkelijk hebben, is
het van belang de internationale ontmoeting te blijven zoeken. Niet voor de
gezelligheid, maar om een stuk verbondenheid te ervaren - in en rond de inhoudelijke
gesprekken - en dat mee terug te nemen naar het eigen kerkelijke erf. Ook wat
betreft ontwikkelingen in het theologische denken over kerk-zijn, hebben wij - in deze
snel veranderende wereld en kerken - anderen nodig en ook zelf in de noodzakelijke
discussie over het thema ‘rechtvaardige vrede’ zeker onze bijdrage te leveren aan het
streven naar een gezamenlijk standpunt dat kan dienen als leidraad voor het
toekomstige oecumenisch werk.
Het wereldwijde van de Wereldraad brengt ons ook langs een andere weg bij de
essentie van geloven. ‘Alzo lief had God de wereld’ (Johannes-evangelie 3, 16). Het
Evangelie - en dus de kerk - is er voor de oecumene, voor de hele bewoonde wereld.
God heeft de wereld op het oog. Daar staan we voor, ieder vanop z’n eigen plekje én
samen, om dat als kerk(en) te vertalen, in wereldwijde verbondenheid.

ds. Steven H. Fuite,
voorzitter van de Synodale Raad
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 November 2013

November is de maand van het Grote Gedenken. Het begint met het zich herinneren
van de dierbaren, die ons zijn voorgegaan. Velen bezoeken de kerkhoven van een
familielid of van een vriend en staan stil bij het afscheid en de hoop op een weerzien.
Op 11 november gedenkt men de Groote Oorlog, al zo lang geleden, maar nooit ver
weg. Zeker niet nu alle herdenkingen van 14-18 ons vier jaar zullen helpen herinneren
aan wat mensen elkaar kunnen aandoen aan verdriet en wanhoop. Op het eind van de
maand beginnen we vooruit te kijken door ons in herinnering te brengen dat 2000 jaar
geleden een kind werd geboren die alle pijn van de mensen op zich wilde nemen en
ons leerde te kijken naar de toekomst, waarin hoop en licht zal overwinnen.

In deze Kerkmozaïek staat het thema centraal, dat de basis vormt voor al wat
hierboven staat. Empathie, het invoelen in wat een ander beweegt, is de kern van ons
christen-zijn. Wij willen het geluk voor alle mensen. Afwezigheid van empathie is de
oorzaak van zoveel ongeluk. Mensen kiezen partij voor de eigen groep en plaatsen
zichzelf absoluut tegenover de ander. Oorlogen en conflicten zijn erop gebouwd.
Invoelen in de ander maakt dat we mensen zijn, dat we iemand zo hard kunnen
missen, dat conflicten uitdoven omdat alle mensen een eigen verhaal hebben.

We lezen verder over Israël en de situatie van de Palestijnen, waarin de
kerken proberen iets van empathie door de laten dringen van beide zijden. We
lezen over de Antwerps-Duitse gemeenschap voor Wo I en over een film
waarin empathie het leven van een man verandert. Naast de gebruikelijke
artikelen en mededelingen nog iets moois: de feestelijke aanstelling van een
nieuwe jongerenwerker voor onze kerk. We wensen Maria veel moed, plezier
en een groot inlevingsvermogen in de kinderen en jongeren, onze toekomst.

Namens de redactie,
Ds. Arjan KNOP

Prijzen Kerkmozaïek
• Individueel abonnement: 20,00 €
• Groepsabonnement:  15,00 € (vanaf min. 5 exemplaren naar éénzelfde adres)    
• Steunabonnement: 25,00 €

Storten kan op rekeningnummer van de Verenigde Protestantse Kerk in België, Brogniezstraat 44,
1070 Brussel.

IBAN BE29 0680 7158 0064
BIC GKCCBEBB
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Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen

R A D I O

VRT op Radio 1 op woensdag om 20u03

20 november
Mens voor de mensen zijn: De Bijbel, vandaag ook nog ?  door Frank Marivoet

PRO - Protestantse Omroep

VRT, zondag 10 november 2013 

Eén 9.40 u 
Canvas : laat avond 

“Een blij mens” 

     Portret van de nieuwe Synodevoorzitter van de Protestantse Kerk 

Sinds 1 januari van dit jaar is ds. Steven Fuite de nieuwe synodevoorzitter van
de Verenigde Protestantse Kerk in België .

Afkomstig uit Nederland, ontmoet hij als tiener zijn geliefde in Ronse en wordt
hij ook verliefd op de Protestantse Kerk in ons land. 

Na zijn theologiestudie is Steven Fuite 15 jaar dominee in Mechelen en 7 jaar
in Brussel.

Als prille 50-ger is hij dan nu verkozen tot dit hoogste ambt in de kerk. 

Een warm en gedreven mens, verankerd in de kerk, zijn gezin èn de muziek. 

Realisatie: David De Decker, david@dddproductions.be  tel 0495 412
473

Productie: Antoinette Panhuis, antoinette.panhuis@swing.be   tel 02  230 52
22 
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Onze tijden zijn in Gods hand.

Wat er ook gebeurt, God zorgt voor ons. Elke dag, elk uur, elke minuut !
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