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Jarig.

Met Kerst vieren we de geboorte van onze Heer. Ook al is er geen bewijs voor,
dat hij op 25 december is geboren. Ook al zijn de argumenten sterk, dat de
Romeinse keizers, na de invoering van het Christendom als staatsgodsdienst,
eenvoudigweg het feest van de onoverwinnelijke zon met een christelijk sausje
hebben overgoten - zo goed als dat de Germanen hun heidense kerstbomen
ook een plek hebben gegeven in het Christusfeest.
Met Kerst vieren we Christus’ geboorte. En dat is goed. Het is goed om stil te
staan bij het begin, bij de oorsprong. Je te verwonderen over een God, die niet
op een afstand is gebleven, maar zich een plek heeft gekozen te midden van
eenvoudige mensen. Je te verbazen over een Heer, die zich zo diep met ons
verbonden heeft, dat Hij ons leven en onze dood heeft gedeeld. Die zo een
nieuw begin heeft mogelijk gemaakt, een beweging van mensen, aangeraakt
door de visie die Hem bezielde, het visioen van een wereld van recht en vrede,
van Gods Koningschap dat de aarde vervult.
En zo komen we tegelijk aan die andere verjaardag, die we met Kerst samen
mogen vieren. Het feit, dat onze gemeente 170 jaar geleden haar oorsprong
vond. Dat wij, als Mechelse protestanten, ons nu al zó lang deel mogen weten
van dat volk, dat optrekt, Hem tegemoet. Van die stoet van mensen die Hem
eer zijn komen bewijzen: herders en wijzen, apostelen en evangelisten,
ouderen en jongeren. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Dankbaar, dat ook
wij antwoord mogen geven met heel ons hart en heel ons wezen op die peilloze
liefde van God die ons tegemoet komt in het Kind van Bethlehem.

JHB
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Kerkraad  

De kerkraad vergaderde op 4 november in de kerkzaal. We evalueerden de
kerkdiensten van 12 oktober t/m 2 november, waaronder de Oogstdienst op 12
okt.  de Hervormingsdienst op 26 okt. en de  Jeugddienst op 2 nov.  verder
ging onze aandacht naar de voorbereidingen van de Groot huisbezoeken,
Advent en Kerst,  de gedachtenisdienst van 23 nov. de zondag van Voleinding
of de laatste zondag van het kerkelijk jaar.  
We vragen uw gebed opdat mensen zich kandidaat zouden stellen om mee te
werken in de kindernevendienst en de kerkraad, dit alles om een goede
werking van onze kerk te verzekeren  en dit tot eer en glorie van onze
Hemelse Vader.  
 De volgende vergadering is op 2 december, hierop bespreken we de aankopen
voor het  Kerstfeest, de kerstboom, de kerstpakketten voor de ouderen  en de
bedeling hiervan  en de snoepzakken voor de jeugd, de broodjes en de koeken.
Dus graag uw  aandacht en opgave op de lijsten die achter in de kerkzaal
hangen om de nodige aankopen te kunnen doen.  Als kerkraad zijn we zeer
dankbaar dat er gemeenteleden zijn die aan deze voorbereidingen elk jaar
willen meewerken.
Dit kerkblad is voor de maanden december en januari, ons volgend kerkblad
verschijnt op zondag 25 januari 2015.
De evaluatie van de Groot Huisbezoeken gebeurt op de vergadering van 6
januari 2015, als u niet in de gelegenheid was aan de Groot Huisbezoeken mee
te doen kan u nog altijd schriftelijk uw bedrage leveren hoe u zich “de kerk van
mijn dromen” (dat was het onderwerp) voorstelt. De bedoeling is dat we dit
later dan weer opnemen in de gemeentevergadering van maart. 
  
 

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 

Koffiedrinken

Achterin de kerkzaal  hangt ook een lijst waar u zich kan

opgeven om koffie te schenken na de kerkdienst. Voor de

komende zondagen zijn er nog GEEN namen ingevuld. Het zou

toch prachtig zijn dat  elk gemeentelid zich een keer op die lijst

zet,  het kan toch niet de bedoeling zijn dat om de twee of drie

zondag elke keer dezelfde mensen koffie moeten schenken.
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Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

KND Oppas

07 december Zarifa Guyny

14 december Hermien Nynke

21 december Hanne Eva

24 december     - Sarah

28 december Hanne Guyny

Er is dringend nood aan mensen die bereid zijn de KND mee te ondersteunen

aangezien we momenteel nog maar met z’n drieën zijn. We zouden het team graag

wat uitgebreider zien, zodat het voor iedereen (kinderen en leiding) aangenaam blijft

en er voldoende ruimte is om eens te kunnen wisselen indien dit nodig is.

Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, 

aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 07 december organist: J. van der Wulp

dhr. H. Fresen 2° collecte: Kerkblad

zondag 14 december organist: E. Poncin

ds. J. Brouwer 2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd

zondag 21 december organist: J. van der Wulp

ds. J. Brouwer 2° collecte: Zending

dinsdag 24 december organist: J. van der Wulp

ds. J. Brouwer 2° collecte: Rwanda

Kerstavonddienst, 20 uur

woensdag 25 december

ds. J. Brouwer

Kerstviering met broodmaaltijd

zondag 28 december organist: J. van der Wulp

ds. J. Brouwer 2° collecte: Zending

zondag 4 januari organist: P. Oerlemans

ds. G. Snauwaert 2° collecte: Diakonie

zondag 11 januari organist: E. Poncin

ds. J. Brouwer 2° collecte: ‘Ik help een kind’

zondag 18 januari organist: J. van der Wulp

ds. J. Brouwer 2° collecte: Synodale kas

zondag 25 januari organist: J. van der Wulp

ds. J. Brouwer 2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd

-3-



Verjaardagen

01 december Renate Huhn  e. De Smet.               

01 december Yunus  Dirlik                        

26 december Bedre  Dirlik                        

28 december Chris  Du Meunier  e. Vandensavel               

29 december Sara  Sakur               

01 januari Pore  Dirlik                                 

01 januari Mecide  Sakur                         

01 januari Georgette  Saliba  e.  Younan

04 januari Elyas  Maghi

11 januari Annie Olberding  e. Vandermijnsbrugge                

13 januari Wilda Dijkers  e. Huibregtse

13 januari Guler Dikec  e. Dirlik                         

15 januari Godwin  Ntamba                         

23 januari Jan Sakur                                 

25 januari Sandra Ogiamen  e. Willmaerts

26 januari Sarah Dirlik.
 

We wensen de jarigen een fijne en vooral een gezegende verjaardag toe !

Activiteitenkalender

02 december Kerkraad - kerkzaal 20u15

04 december Bijbelavond - kerkzaal 20 uur

07 december Gebedsgroep - Kerkruimte 11u15

09 december Jeugdcatecheseteam - 20u - fam. Joosten

18 december Kerstviering Senioren - kerkzaal 14u30

19 december Catechese-avond - kerkzaal 20 uur

21 december Gebedsgroep - Kerkruimte 11u15

04 januari Gebedsgroep - Kerkruimte 11u15

15 januari Seniorennamiddag - kerkzaal 14u30

18 januari Gebedsgroep - Kerkruimte 11u15

21 januari Dienst Gebedsweek voor de eenheid - Hanswijkcrypte

30 januari Catechese-avond - kerkzaal 20 uur

Zieken

We verheugen ons met Marcel en Annie Van der Mynsbrugge over het feit dat

hij weer thuisgekomen is uit het ziekenhuis en wensen hun toe dat zijn

gezondheid nu goed zal blijven.
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Bijbelnamiddag

Op 30 oktober 2014 kwamen wij samen voor de bijbelnamiddag. Dominee J. H.

Brouwer opende met een openingsgebed. Wij luisterden naar de uitleg van

dominee over het boek Handelingen, hoofdstuk 4 de verzen 32 t/m 37; en

hoofdstuk 5 de verzen 1 t/m 11.

Wij rondden de namiddag af met een slotgebed gesproken door onze dominee.

In zijn gebed o.a. heeft onze dominee specifiek gedacht aan: onze kerk, de

mensen die de verantwoordelijkheid dragen in de kerk en in deze wereld, de

zieken, de mensen wiens geliefde familieleden zijn heengegaan (notitie: week

van ‘Allerheiligen’), de ouderen, de jongeren, de kinderen, en over het

algemeen: aan onze wereld, voor de vrede en de eenheid.

Op donderdag november 27, 2014 is de volgende bijbelnamiddag gepland. 

Iedereen is van harte welkom.

N. Nafarin.

“Een huis dat zegen voortbrengt”

Ez. 47:1-2.8-9.12, 1Kor. 3:9b-11.16-17, Joh. 2:13-22

Een kapotte Volkswagen staat te roesten in de tuin van een huis. De

huiseigenaar liet het begaan. Waarom is niet duidelijk. Na een tijdje werd het

meer een meer een spookhuis en gruwelverhalen deden de ronde. De oorzaak

is blijkbaar de angst voor die kapotte auto. Mensen die het huis passeerden

keken altijd met een huivering naar de rommel. Iemand zei, dat de auto uit

zichzelf kon bewegen. Iemand anders zei, dat soms de lampen uit zichzelf aan

gingen. Al deze verhalen maakten de mensen bang, en niemand wilde in dat

huis wonen. Waarom werd die toestand bewust zo gelaten? Niemand die het

weet. Misschien was het wel de bedoeling om de mensen schrik aan te jagen,

zodat het huis nooit zou worden verkocht.

Zoals het met dat huis ging, zo gaat het soms ook met iemands karakter. Er

zijn mensen die ervoor kiezen om bekend te staan als een streng, koud,

angstaanjagend iemand. Er zijn ook mensen die bewust de indruk hebben

gewekt, dat ze boeven zijn, in de macht van kwade krachten die hen slechte

dingen laten doen. Kortom: soms handhaven mensen hun negatieve aard

omdat dat hen voldoening schenkt. Ze hebben het niet echt op iemand

gemunt. Soms kan iemand zo onzeker zijn, dat ze zelfs mensen aanvallen die

vriendelijk en aardig tegen hen willen doen. Op die manier kun je niet tot een

zegen voor anderen zijn, en dat kun je aan iemands gezicht aflezen.

Sommige Schriftuitleggers hebben het evangelie dat we vandaag horen deze
titel meegegeven: “Jezus reinigt de tempel”. Dit opschrift moet iets worden
veranderd, want Jezus reinigt de tempel niet, maar gooit alle slechte praktijken
van de tempel eruit (Grieks ‘ekballo’=uitwerpen). Dat moet dan ook nog
symbolisch worden opgevat. Omdat het niet mogelijk is het hele
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tempelcomplex, dat groter is dan tien voetbalvelden te ontdoen van de
handelaren in offerdieren en de geldwisselaars, ook al kon Jezus wonderen
doen. Omdat het symbolisch was, spreekt uit de daden van Jezus kritiek
tegenover hen die met geldverdienen bezig waren in de tempel, terwijl de
tempel eigenlijk het huis van de Vader hoort te zijn.
Zou Jezus alle gebruiken hebben afgeschaft die nodig waren voor de pelgrims
die naar de tempel trokken? Niet per se. Jezus waarschuwde vooral dat de
tempel niet een plaats is om dingen te verkopen en om aan mensen te
verdienen die God willen aanbidden, maar een plaats die zegen en vergeving
uitstraalt.
Degenen die verantwoordelijk zijn voor de dienst daar in de tempel, moeten
mensen zijn die Gods liefde en vergeving uitstralen! Hoe is het mogelijk dat in
Gods tempel God zelf wordt voorgesteld als iemand die offergaven eist van zijn
eigen volk? God wil alleen redding en zegen aanbieden!
Hoe zit het met onze huizen en met de groepen waarin we samen leven en
werken? Wij weten hoe we onze gasten op hun gemak moeten laten voelen en
thuis, niet vanwege het ontwerp van de kamers, maar omdat we er zelf in
wonen. Er zullen nieuwe leden toetreden tot de groepen waar wij toe behoren
als zo’n groep openheid en aanvaarding biedt, mensen hartelijk begroet en
iedereen respecteert die lid wil worden. Aan de andere kant zal een exclusieve
en geheimzinnige groep leden verliezen en geen zegen schenken aan anderen.
Kerken, gemeenten, wijken en gebedsgroepen moeten tonen, dat hun leden
gelukkige mensen zijn die hun negatieve karakters loslaten, vooral houdingen
die anderen kwetsen.
In de eerste lezing van vandaag had Ezechiël een ontroerend visioen van de
tempel. Niet één van pracht en praal, maar van water dat onder de drempel
van de deuren van de tempel uit kwam stromen! Dat water zwelt ongelooflijk
aan en stroomt naar het oosten, om uit te komen in de Dode Zee zodat die
zoute zee zoet wordt. Dat water is goed water, dat leven brengt overal waar
het stroomt. “Overal waar deze rivier stroomt, zal alles leven.” Het huis van
God, dat in het Oude Testament kan worden verstaan als Gods huisgezin, is
een plaats waar de bron van leven aan het licht komt, de bron van redding
waar alle schepselen naar verlangen.
Zegen is iets dat elke verwachting, spraak, gedachte en handeling verlost. Als
we terugdenken aan de daden van Jezus in de tempel van Jeruzalem, worden
we uitgenodigd om ook al het slechte en negatieve gedrag van onszelf weg te
gooien. Paulus heeft ooit gezegd dat onze lichamen de tempels van de heilige
Geest zijn en dat we die met respect moeten behandelen (1 Kor. 6:19). De
boodschap van het evangelie van vandaag gaat erover, dat we onszelf, ons
huis, gezin, kerk, groep en onze omgeving weer Huis van de Vader laten zijn.
Als ondertussen de plek waar we wonen en werken onder een kwade invloed
staat en anderen schade toebrengt, weten we wat we moeten doen. Ons huis
moet worden hersteld om zegen te laten stromen, water te laten vloeien dat
leven brengt op elke dorre plek. Hopelijk zullen mensen dan in ons aangezicht
het beeld kunnen zien van God, die alleen wil vergeven, liefhebben en redden.
Amen.

Vertaald naar Engels via Google Vertaling; revisie -> door Nathalia Van de Vyver - Nafarin
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  Sint-Nicolaas en zijn knecht (Jan Schenkman 1850)

Ontslagbrief van Sinterklaas

Deze keer heb ik er echt genoeg van, ik hou

ermee op, ik neem ontslag!

Toen ik op 15 november beladen met

speelgoed en snoep aankwam in Gouda,

verwachtte ik zoals ieder jaar een warm

welkomstfeest met niks dan blije kinderen en

hun ouders. Ik was bijzonder goedgemutst

opgestaan die ochtend, want de Goudse

kinderen waren dit jaar allemaal braaf

geweest. Dat laatste kan helaas niet gezegd

worden van sommige volwassenen, want die

vonden het nodig mijn feest te verpesten met

een betoging tegen mijn knecht Zwarte Piet.

Het kwam zelfs tot relletjes!

Nu ben ik wel één en ander gewoon. Zo

hadden kerkhervormer Maarten Luther (1483-

1546) en na hem een heleboel andere

protestantse predikanten  bezwaar tegen mijn

feest, dat zij veroordeelden als katholiek bijgeloof, maar mijn populariteit was

zo groot dat ik de reformatie overleefde.

In 2008 mocht bij mijn intocht in Antwerpen geen kruis op mijn mijter, omdat

de toenmalige burgemeester Patrick Janssens dat niet neutraal genoeg vond,

teveel herinnerend aan een katholiek verleden dat sommigen o zo graag uit de

geschiedenis willen wissen…

Overigens word ik de laatste tientallen jaren zwaar beconcurreerd door mijn

totaal gecommercialiseerde Angelsaksische collega de Kerstman, die met zijn

roodwitte kleren zo’n beetje een seculiere kloon is van mijzelf. Maar het kan

nog erger!

In Nederland beschuldigt men mij anno 2014 van racisme, omdat ik een

gekleurde knecht heb, iets wat blijkbaar niet meer politiek correct is, het zou

teveel doen denken aan kolonialisme en slavernij. Nochtans is slavernij sedert

1 juli 1863 afgeschaft in Suriname en werd dat land op 25 november 1975

onafhankelijk. Is voormalig kolonisator Nederland daar nu nog niet overheen?   

Nee, het kwetst mij diep, deze ongefundeerde aantijgingen. Zwarte Piet helpt

mij reeds sedert 1850. Donkerkleurige medemensen weren uit onze folklore,

dat is pas racisme! Ik vind het zelfs zo gortig dat ik ontslag neem en met

pensioen ga! 

Dus beste lezers en lezeressen, als jullie dezer dagen ergens in één of andere

winkel een Sinterklaas zien zitten met één of meer al dan niet zwarte

knechten, weet dan dat het een valse is. Zie je iemand over een dak klauteren,

dan is het waarschijnlijk een inbreker. En iemand die Sinterklaas speelt met

andermans geld, is vermoedelijk een politicus. Vanaf nu zullen ouders zelf de

schoenen van hun kinderen moeten vullen, ik geef er de brui aan!   

Sinterklaas
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Noten:   
Kloon: genetisch identieke nakomeling van één ouder (in 1996 slaagden wetenschappers erin een schaap

te klonen).
Jan Schenkman (1806-1863): Nederlandse onderwijzer, schreef het kinderboekje “Sint-Nicolaas en zijn

knecht” (1850, met herdrukken tot 1907), waarin Sinterklaas geholpen wordt door een donkerhuidige page
waaruit later Zwarte Piet zou ontwikkelen. Hij bedacht eveneens de stoomboot uit Spanje (met bijhorend

liedje) en de intocht.
Kerstman: versmelting van de Engelse “Kerstvader” en Sinterklaas (Santa Claus) die door de Nederlanders

in New York werd geïntroduceerd (kolonisatie vanaf 1624).  
Politiek correct (pejoratief): omschrijving voor de opvattingen van links-liberale Europese en Noord-

Amerikaanse intellectuelen die de media domineren. Hugo Wilmaerts

Oorlog tegen Kerstmis: een Amerikaanse kersttraditie
(door Rachel N. Schnepper in de New York Times, 14 december 2012)

Elk jaar, zodra lichtjes en kransen
worden opgehangen aan alles wat
sterk genoeg is om hun gewicht te
torsen, begint ook een andere
kersttraditie: het geklaag over de
Oorlog tegen Kerstmis. Er wordt
opgeroepen tot boycot van
handelszaken die uit politieke
correctheid het christelijke woord
“Kerstmis” vermijden in hun
advertenties en scholen krijgen
kritiek omdat ze christelijke
kerstvieringen beknotten uit
neutraliteitsoverwegingen.
Bekommernis om de Oorlog tegen Kerstmis is dus een Amerikaanse traditie.
Weinigen echter beseffen hoe ver deze traditie wel teruggaat in de tijd. De
hedendaagse Oorlog tegen Kerstmis verbleekt immers in vergelijking met de
eerste, die niet gevoerd werd door winkeliers, maar door puriteinen die de
vernietiging van het kerstfeest noodzakelijk achtten voor de opbouw van hun
godvruchtige samenleving.
Het kerstseizoen in het vroeg 17e eeuwse Engeland verschilde niet zoveel van
wat het is vandaag: kerken en andere gebouwen werden versierd met hulst en
klimop, geschenken werden uitgewisseld, liefdadigheid werd betoond jegens de

armen. En net als vandaag was het een periode van vrolijk vertier. In de weken
rond Kerstmis werd gefeest, gedronken en gespeeld. Mensen verkleden zich,
soms met kleren van het andere geslacht, en ze acteerden op straat of in huizen.
Zangers gingen van deur tot deur. Rijke heren openden hun landhuizen voor de
dorpelingen die zich tegoed mochten doen aan overvloedige eet- en
drinkgelagen.
De puriteinen waren radicale protestanten die vonden dat de Kerk van Engeland
niet ver genoeg was hervormd en die elk spoor van katholicisme wilden
uitwissen. Zij mopperden dat het kerstfeest uitbundig eerder dan vroom was.
Erger nog, volgens hun was er geen schriftuurlijke basis om Jezus’ geboorte te
vieren. Kerstmis vertegenwoordigde in hun ogen niet meer dan een dun
christelijk laagje vernis op een heidens feest. Op zijn best was Kerstmis vieren
bijgeloof, op zijn ergst ketterij…
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Toen in 1647 een puriteinse regering aan de macht kwam, schafte die Kerstmis
gewoon af. Het traditionele amusement werd verboden, winkels moesten op
bevel openen met Kerstmis en kerken bleven verplicht gesloten. Predikanten die
durfden te preken op kerstdag, werden gearresteerd.
De puriteinen die vanaf 1620 naar Amerika kwamen, deelden natuurlijk deze
anti-kerst gevoelens. Predikant Increase Mathers uit Massachussetts stelde in
1687 dat Kerstmis op 25 december werd gevierd louter om de heidense
Saturnalia uit het oude Rome te transformeren tot een christelijk feest en niet
omdat Jezus op die datum zou geboren zijn. Aldus was de afschaffing van het
kerstfeest fundamenteel voor de godvrezende kolonies van Nieuw-Engeland (=
het noord-oosten van de huidige Verenigde Staten). Na hun aankomst in de
Nieuwe Wereld spendeerden de Pelgrims van Plymouth Kolonie hun eerste
kerstdag werkend op het veld. Niet-puriteinse bezoekers die zich waagden aan
sport of spel, werden ernstig berispt.
In de Massachussetts Baai Kolonie gingen de puriteinen nog verder door
Kerstmis buiten de wet te stellen. Vanaf 1659 tot 1681 moest eenieder die erop
betrapt werd Kerstmis te vieren vijf schellingen boete betalen.
Tot diep in de 18e eeuw kon je in Nieuw-Engeland gearresteerd en beboet
worden als je trachtte vast te houden aan de traditionele kerstdronken.
Inderdaad, de puriteinse Oorlog tegen Kerstmis duurde tot 1870, wanneer
president Ulysses S. Grant van Kerstmis in de Verenigde Staten een wettelijk
erkende feestdag maakte. Tot dan werden mannen en vrouwen in Nieuw-
Engeland geacht te gaan werken, winkels werden geacht open te blijven en veel
kerken hielden geen erediensten.
Dus, als je nog eens iemand hoort beweren dat hij de traditionele Amerikaanse
waardes verdedigt door de Oorlog tegen Kerstmis aan te klagen, herinner hem
dan aan onze 17e eeuwse voorvaders, die elke viering of zelfs ontspanning op
kerstdag afwezen. 
In feite is de Oorlog tegen Kerstmis onze oudste Amerikaanse kersttraditie…

(vertaling, aanpassing en inkorting Hugo Wilmaerts) 

Noten:   

Puriteinen: groep strenge calvinisten, domineerden Nieuw-Engeland gedurende meer dan 100
jaar (afbeelding: de landing van de Pelgrimvaders op Plymouth Rock). Zij erkenden alleen de
“sabbat” (voor hun weliswaar op zondag) als dag zonder werk, geen feestdagen. Op zondag
gingen zij zowel ’s ochtends als ‘s namiddags naar de kerk, waar preken soms wel twee uren
konden duren. Een puritein kon in zijn leven in totaal wel 15.000 uren aan preken beluisteren!
Puriteinse vrouwen hadden tamelijk veel rechten en waren gewoonlijk geletterd. In de kerk zaten
zij apart van de mannen. Er werd alleen a capella gezongen, zonder instrumenten. De zitplekken
in de kerk werden toegewezen door een komitee, de beste voor de predikant en diens gezin en de
mindere plekken voor Amerikaanse inboorlingen (voorheen “indianen” genoemd) en Afro-
Amerikanen. Omdat de puriteinen hoog opgeleide predikanten wilden, stichtten zij reeds in 1636
Harvard Universiteit. Godsdienstvrijheid  bestond slechts in Rhode Island en deze kolonie werd
daarom door de puriteinen smalend “de latrine van Nieuw-Engeland” genoemd. (bron: Cassandra
Niemczyk, The American Puritans: Did You Know?)
Katholieken (pas vanaf de 19e eeuw talrijk in de Verenigde Staten), anglicanen, lutheranen en
anderen vierden wel Kerstmis in de Britse kolonies buiten Nieuw-Engeland.
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Boodschap van de Synodevergadering 2014

De Synodevergadering van de VPKB kwam samen in Vaalbeek op 15 en 16 november
2014.
Op zaterdag werd nagedacht en gedebatteerd over de toekomst van de VPKB aan de
hand van het document van de werkgroep “Eigentijds Kerkzijn”. De Synodevergadering
was zeer enthousiast over het geleverde werk en velen ervoeren het als een nieuwe
wind, nodig om de Kerk nieuw leven in te blazen. Er werd een belangrijke beslissing
genomen, die onze districten en gemeenten op de weg moeten zetten om zich aan te
passen aan de huidige tijdsgeest. Er wordt gedacht aan het creëren van bijzondere
ambten die moeten helpen om de Kerk te vitaliseren en te versterken om beter te
kunnen voldoen aan de verwachtingen van de huidige samenleving. Een grotere
bekendheid in de media en de sociale netwerken is daarbij noodzakelijk. Het gaat dan
ook om een oproep aan ons allen om mee te helpen aan dit vernieuwingsproces.
Dezelfde bezorgdheid klonk ook door in de toespraken van de vertegenwoordigers van
de zusterkerken in Nederland (Protestantse Kerk Nederland) en het Rijnland (Duitsland –
Evangelische Kirche im Rheinland).
Wij mochten op de Synodevergadering eveneens vertegenwoordigers ontvangen van de
EPR (Église Presbytérienne au Ruanda) en de URCSA (Uniting Reformed Church in
Southern Africa).
Ook werd gewezen op het gevaar, dat het aantal uren godsdienstles op school zou
worden teruggeschroefd. Deze zorg speelt momenteel vooral in Franstalige België.
De Synodale Raad van zijn kant wees er met nadruk op, dat het zeer moeilijk is, de
nodige menskracht te vinden voor de opvulling van vacatures binnen de verschillende
commissies. Het probleem is zeer acuut en dreigt de goede werking van deze
commissies in het gedrang te brengen.
Voor het eerst sinds het bestaan van de communautaire vergaderingen (welke aan het
eind van de eerste avond plaatsvinden) was er een gezamenlijk liturgisch moment voor
alle deelnemers.
Op zondag werden de rekeningen 2013 en de begroting 2015 voorgelegd en
goedgekeurd. De nieuwe penningmeester deelde ook mee, dat de volledige boekhouding
van de VPKB wordt gereorganiseerd.
Ook de werkverslagen van de diverse districten werden voorgesteld.
Op zondagnamiddag werden de werkzaamheden verdergezet en werden de verslagen
van de Coördinaties en de nieuwe statuten van de ARPEE besproken en aanvaard.
Wij zijn blij en dankbaar dat de vergadering is verlopen in een broederlijke en
constructieve sfeer. Het heeft ertoe bijgedragen, op een vruchtbare wijze te werken, in
dienst van gans de Kerk. Wij onthouden in het bijzonder de sleutelwoorden die door het
district Luik werden uitgesproken naar aanleiding van voorleggen van hun verslag:
“broederlijkheid, solidariteit, ambitie”.

De Commissie van advies

Protestantse Radio- en TV-uitzendingen 
VRT Radio 1 om 20:03

17 december: ‘Effata, ga open!’
Frank Marivoet
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
VRT – Protestantse Erediensten op TV één om 10 u

Donderdag 25 december

Kerstviering  in Eurovisie
Vertaling: Frank Marivoet
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Adventsbrief

Het einde van 2014 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 donderdag 25 december willen we dan samenkomen op het gezins-

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

haar literaire of muzikale steentje bij te dragen. 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

d e  d o mi n e e  p e r  m a i l  u w  i n s c h r i j v i n g  o v e r m a k e n

(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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Vrolijk Kerstfeest !

Het Kind in de kribbe.
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