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Zoek de stilte.
Het project van de kindernevendienst voor de lijdenstijd heeft als titel
meegekregen: ‘zoek de stilte’. Een toepasselijk thema voor de tijd vóór Pasen,
als in de kerkelijke traditie het groen van de liturgische kleden plaats maakt
voor het paars van inkeer en bezinning. In de Bijbel heeft de stilte immers
alles te maken met concentratie. Als mensen zwijgen, kunnen andere stemmen
aan het woord komen. In de eenzaamheid, in de woestijn vinden ontmoetingen
plaats - soms met de Heer, soms met Zijn tegenstrever. In die ontmoetingen
ontdekken mensen wie ze zijn en waar ze voor staan. En ook, hoe hun
verhouding is met anderen - en met de Ander.
Stilte kan zo uiterst veelzeggend zijn. Confronterend zelfs. Geen wonder, als
we dan maar gauw weer muziek opzetten, of naar een show op televisie gaan
kijken. Dan kunnen we ons weer in beslag laten nemen door de vele verhalen
die in onze wereld de ronde doen.
Maar we vergeten dan maar al te makkelijk dat ene Verhaal, dat van wezenlijk
belang is. Dat goede nieuws van Gods liefde voor ons, dat vanuit de bladzijden
van de Bijbel tot ons klinkt. Dát gaat pas echt spreken, als we het stil laten
worden. Als we ons openstellen voor die stille stem in ’t hart (Gezang 463), de
fluisterstem van God. Als we de taal van bloemen weer leren verstaan. Als we
de stilte laten worden tot een loflied voor de Heer (Psalm 65:2 - helaas in de
NBV weggevallen).
Laten we vooral niet te bang zijn om het af en toe stil te laten worden. Zelfs
om de stilte op te zoeken, speciaal in deze dagen, en ruimte te zoeken voor
een stille tijd. Om ons zo te laten raken door Gods stille stem. Om ons zo
telkens weer op de weg te laten zetten die achter de Heer aan naar leven leidt.
JHB
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Kerkraad
Op de vergadering van 4 februari evalueerden we de voorbije kerkdiensten.
We hadden het ook over de komende gemeentevergadering, de nakende
verkiezingen van de beheerraad en kerkraad, het zoeken naar kandidaten
hiervoor, de eerste zondagen van het najaar 2014, over de nieuwe liedboeken,
de folder waar het adres van de kerk niet is op vermeld en wat er mee te
doen, de bijbel namiddagen en senioren namiddagen, enz.
De volgende kerkraadsvergadering is op dinsdag 4 maart, als u iets te zeggen
heeft of een opmerking hebt die op de vergadering moet worden besproken,
geef dit dan door aan een kerkraadslid of de predikant.

Samenstelling kerkraad
Predikant:
Ouderlingen:
Diakenen:

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

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

Koffiedrinken
02 maart
16 maart

De eerste en de derde zondag van de maand drinken we koffie na de
kerkdienst.
Vorige kerkblad vroegen we wie zich wou opgeven als gastgezin voor het
schenken van de koffie, de koffie zelf hoeft u niet te zetten, dat doet een
kerkraadslid voor de dienst. Tot op heden hebben twee gezinnen zich gemeld.
We zijn toch met meerderen in onze kerk !!!!
Graag een telefoontje 0476 93 99 18 of zeg het zondags.
Hartelijk dank voor je hulp.
Georges.

Verjaardagen in maart
11
23
24
26

maart
maart
maart
maart

Geert Van Cammeren
Myriam Okmen echtg. Dinler
Muse Dirlik
Chris Van Gorp
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Mevrouw, mijnheer,
Geacht gemeentelid,

Elk jaar houdt onze gemeente een algemene vergadering in de maand maart.
Op deze vergadering geeft de Kerkraad een overzicht van de werking tijdens het
vorige jaar, vertelt de penningmeester van de Bestuursraad hoe we er financieel
voorstaan en wat er eventueel gepland is voor dit jaar.
Maar bovenal is de gemeentevergadering de plaats bij uitstek waar de leden met
elkaar en de Kerkraad kunnen praten over de werking van onze gemeente en
waar nieuwe initiatieven een aanzet kunnen vinden.
Om zoveel mogelijk belangstellenden de kans te geven deze belangrijke
vergadering bij te wonen, hebben we gedacht deze te laten doorgaan op een
donderdagavond om voor iedereen het weekend vrij te houden.
U en uw gezinsleden worden dan ook vriendelijk uitgenodigd op de
gemeentevergadering op donderdag 20 maart 2014, aanvang 20.00 uur in
ons kerkgebouw.
Agenda :
Van 20.00 uur tot 20.45 uur : jaarverslag en commentaren
Korte koffiepauze
Van 21.00 uur tot einde : het nieuwe liedboek met ds. Neels.
Om het voor iedereen aanvaardbaar te houden, willen we de vergadering graag
afsluiten tegen 22.30 uur ten laatste.
Van harte welkom,
De Kerkraad
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Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

02
09
16
23
30
06

maart
maart
maart
maart
maart
april

KND

Oppas

Hanne
Zarifa
Sali
Hermien
Younan
Sali

Sarah
Noa
Guyny
Nynke
Eva
Noa

Erediensten
Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26,
aanvang telkens om 10.00 uur.
zondag 02 maart
organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer
2° collecte: Diaconie
Voorbereid door de Biddende Moeders
zondag 09 maart
dhr. H. Sinnaghel

organist: E. Poncin
2° collecte: Synodale Kas

zondag 16 maart
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Belgische Gideons

zondag 23 maart
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd

zondag 30 maart
ds. J. Brouwer

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

zondag 06 april
ds. G. Snauwaert

organist: E. Poncin
2° collecte: UFPG

Omhaling vrijwillige bijdrage 1/2014
Die gemeenteleden, die zich in het verleden hebben
opgegeven om via het z.g. enveloppensysteem financiële
verantwoordelijkheid te willen dragen voor onze
kerkgemeenschap, kunnen op dinsdag 11 of woensdag
12 maart 2014 a.s. bezoek verwachten van één van de
leden van kerkraad of bestuursraad.
Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze
kerk bijdraagt door ofwel dit enveloppensysteem of
(bijgevoegde) bankoverschrijving, willen wij vragen dit in overweging te willen
nemen; u kunt zichzelf opgeven als “enveloppen-donateur” bij één van kerkraadsof bestuursraadsleden, of wel een zelf te kiezen bedrag over te schrijven op de
bankrekening van onze kerk (zie blz. 1 van dit kerkblad De Brug).
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Activiteitenkalender
04 maart
13 maart
17 maart
20 maart
20 maart
27 maart
28 maart

Kerkraad - kerkzaal 20u15
Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
Bestuursraad - kerkzaal 20 uur
Seniorenmiddag - kerkzaal 14.30 uur
Gemeentevergadering - kerkzaal 20 uur
Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur
Jeugdcatechese - kerkzaal 20 uur

Bijbelnamiddag
Op 30 Januari 2014 kwamen wij samen voor de bijbelnamiddag. Mijn trein
vanuit Leuven - Mechelen; Mechelen - Mechelen Nekkerspoel was gearriveerd op
14:28. Het was een aangename en vlotte reis met het openbaar vervoer. Zo was
het ook in mijn terugreis naar Kessel-lo. Toen ik in de kerk aankwam was het
ongeveer 14:32. Ds. J. Brouwer en Arthur waren er al. Ze waren net begonnen
met de studie.
Dominee J. H. Brouwer las vanuit het boek Handelingen 2. Daarna gaf hij de
uitleg daaromtrent en wij luisterden ernaar .
Wij kregen de boodschap over Pinksteren te horen. De vervulling van Jezus'
belofte. De aanwezigheid van de Heilige Geest in deze wereld. En iedereen die de
naam van de Heer aanroept, zal gered worden.
En zowel bij de opening als bij het afsluiten van deze namiddag heeft
dominee J. Brouwer zijn gebeden uitgesproken.
Op donderdag februari 27, 2014 gaan wij terug bijéénkomen voor de
bijbelnamiddag. Iedereen is van harte welkom.
N. Nafarin.

Een viering in onze kerk: we zijn één in de Heer.
Op woensdag 22 januari vierden we met de Christenen van Mechelen dat we één
zijn in onze Heer Jezus Christus. Protestanten, Rooms Katholieken, Evangelicalen,
Adventisten:
over de grensmuren heen hebben we in lofzang, gebed en
Bijbellezen beleden en ervaren, dat we samen kerk zijn,de ene kerk van onze Ene
Heer. Met een preek van onze dominee, en met de medewerking van de
voorgangers van de deelnemende kerken, was dat een viering, waar we ons
allemaal thuis voelden.
Na afloop hebben we rond een kop koffie gepraat met elkaar. En ontdekt, hoeveel
kruisverbanden er gegroeid zijn tussen ons. Er zijn een reeks
Mechelse
bijeenkomsten ontstaan, waar we elkaar regelmatig ontmoeten. We leren elkaar
daar telkens beter kennen, het is een vriendenkring geworden. Het is maar een
bescheiden groep mensen, maar de hechte band die langzamerhand groeit, daar
mogen we best blij mee zijn. Bemoedigend teken: geloven in de levende Heer is
wat ons samen bindt.
Marius Joosten
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De Ark van Noach
4.000 jaar oud tablet onthult nieuws over de ark van Noach
(“Une tablette vieille de 4.000 ans révèle de nouveaux éléments sur l’arche de
Noé”, artikel uit Le Vif (27/01/2014), over een Britse wetenschapper die niet
gelooft dat de ark ooit heeft bestaan, maar die wel ontdekte dat ze rond moet zijn
geweest)
Sedert enkele jaren wijdt Irving Finkel, deskundige van het “Britse Museum”, zijn
aandacht volledig aan een 4.000 jaar oud kleitablet. Volgens hem zou dit met
spijkerschrift overdekte tablet wel eens de sleutel kunnen zijn tot één van de
belangrijkste ontdekkingen uit de geschiedenis. Inderdaad, dit tablet onthult
nieuwe en verrassende bijzonderheden over de ark van Noach.
Het tablet noemt de ark niet bij naam, maar vertelt wel een soortgelijk verhaal als
dat van Noach. Uiteengezet wordt ook hoe zulk een schip te bouwen, en hoe de
dieren aan boord te brengen, namelijk twee per twee.
Maar dat is niet de grootste verrassing. In tegenstelling tot de gangbare
opvattingen, zou de ark geen langwerpig (…) maar wel een rond vaartuig zijn
geweest (…). Met behulp van de aanwijzingen op het tablet, gaan wetenschappers
de bouw aanvatten van een prototype van dit schip, waarvan overigens het
oorspronkelijke in oppervlakte zo groot als een voetbalveld zou zijn geweest.(…)
(vertaald door Hugo Wilmaerts)
Noot: Het boek Genesis wordt
traditioneel aan de in Egypte geboren
Mozes toegeschreven, maar verhalen
over een grote vloed (vb. het Gilgamesjepos) circuleerden vooral in Mesopotamië
(= ongeveer het huidige Irak). Over het
ontstaan van deze verhalen bestaan
tegenstrijdige theorieën. Zo bijvoorbeeld
beweren de Britse wetenschappers
William Ryan en Walter Pitman dat de
Zwarte Zee oorspronkelijk een veel
kleiner zoetwater-binnenmeer zou zijn
geweest, en dat de grote vloed
Schilderij door Edward Hicks (VSA, 1846)
omstreeks
5.600
voor
Christus
plaatsvond toen het water van de Middellandse Zee door de Bosporus brak. Andere
wetenschappers spreken dat tegen en verdedigen andere theorieën, onder meer één
waarbij dit het gebied van de huidige Perzische Golf zou zijn geweest dat onderliep
(bron: Engelse Wikipedia). Als kerkmensen kunnen we dus onthouden dat het verhaal
uit Genesis 6-9 waarschijnlijk gebaseerd is op een vloed die echt heeft plaatsgevonden,
wat niet noodzakelijk betekent dat de geïnspireerde schrijver daarvan een letterlijk
historisch verslag zou hebben willen opstellen.
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Maart 2014

Uit de redactie
Van sommige verhalen krijgen de mensen maar niet genoeg. Zo wordt al meer dan 3000
jaar in Israël jaarlijks verteld over hoe men vastzat in het Angstland en hoe men tot de
Eeuwige riep en hoe Hij hen uitleidde met sterke hand en uitgestrekte arm. En al een kleine
2000 jaar sluit de kerk zich bij Israël aan en vertelt hetzelfde verhaal nog eens, maar dan
anders. En in de 40 dagen voor Pasen treedt het kerkvolk in de voetsporen van het oude
bondsvolk en trekt doorheen de woestijn, doorheen het lijden, gestileerd liturgisch, tot het
donker wordt en de dood voorbijgaat (Pass-over). Wat is toch het geheim van dit verhaal
dat wij het maar blijven herhalen, duizendmalen? Dit nummer van Kerkmozaïek doet een
poging een tipje van de sluier op te lichten: weg, uit de slavernij.
Namens de redactie,
Dr. Dick Wursten.

Protestantse Radio- en TV-uitzendingen
Zondag 2 Maart 2014
Eén 9:10
Canvas 00:30
Herhaling:
Zaterdag 8 maart
Canvas 13:30
+ ooit gemist

“ ’t is tof ”
Groene gedachten bij het scheppingsverhaal
Johan, Dorothea en Gilbert zijn levensgenieters en ecologisch bewust..
Voor alle drie is het scheppingsverhaal een inspiratie.
De oude tekst komt tot leven met prachtige beelden.
De schepping is tof ! Daarover zijn zij het met God eens.
Zondag 9 maart 2014
VRT-televisie één om 10:00
Eredienst vanuit de Protestantse Kerk Gent-Centrum
Voorganger: dr. Johan Temmerman
Woensdag 19 maart 2014
VRT Radio 1 om 20:03
Bijbel: de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw
Ds. Bert Beukenhorst
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