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Wedstrijd (Hebr. 12:1)

De zomer is telkens weer een tijd van grote sportevenementen, al valt het dit
jaar eigenlijk nog wel mee. Er zijn geen Olympische Zomerspelen - daar moeten
we nog een jaar op wachten - en de Europese kampioenschappen voetbal zijn
nog met de voorrondes bezig. Maar op 4 juli begint wel de Tour de France - in
Utrecht, Nederland. Wat Napoleon nooit heeft klaargespeeld, wordt nu door de
sport moeiteloos gerealiseerd: de Nederlanders zijn er een dag lang trots op, dat
ze deel van Frankrijk mogen uitmaken. De wielerfans (afgeleid van ‘fanatici’)
volgen hun idolen (de ‘afgoden’ die ze vereren) op de voet.
De Bijbel spreekt geen kwaad over sport. Misschien zou ze de overdreven
toewijding van sommige fans niet echt goedkeuren, misschien zou ze de
immense sommen geld die erin omgaan niet zo nodig achten, misschien zou ze
het gefoefel rond doping en rond toewijzing van speelsteden afwijzen, maar
sport op zichzelf, de training van het lichaam, wordt niet met argwaan bekeken.
Integendeel: ze wordt als voorbeeld aan ons voorgehouden. 
Als wij onze geest net zo fanatiek trainen als een atleet zijn spieren, dan
schieten we niet te kort. Als we net zo ons best doen om de weg van God te
gaan als de renners van de Tour en net zo vastberaden op ons doel afgaan, dan
zal dat God alleen maar plezier doen. En we zullen aan de finish dan wel niet
door 72 ronde-missen worden opgewacht of zo, maar de geloofsgetuigen, alle
broeders en zusters in het geloof die al eerder zijn gearriveerd, die halen ons
met gejuich binnen.
Eigenlijk best een mooi beeld, die menigte supporters die ons aanmoedigt. En de
Heer zelf die voor ons klaarstaat als we onze loop hebben volbracht. Hij wacht
ons op. Hij haalt ons binnen. Voor Hem zijn wij dan net zo belangrijk als Hij voor
ons is geweest. En daarom sturen we ook ons geloof niet met vakantie. Toch? 
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Kerkraad

Op de vergadering van 2 juni verwelkomden we de nieuwe kerkraadsleden 

Mani Jolanda Kanza en Geert Van Cammeren.  Geert is vroeger al meerdere

malen kerkraadslid geweest, voor Mani is het allemaal nieuw. Georgette zal de

eerste keren dat Mani van dienst is met haar “meelopen”, maar we zijn er

zeker van dat ze dit goed zal doen.  Laten we ook in ons gebed kracht en moed

vragen aan onze Hemelse Vader, zodat wij als kerkraadsleden ten dienste van

u en de gemeente het goede doen tot Eer en Glorie van Zijn Naam.  De

vergadering van 2 juni is ook de laatste vergadering voor de vakantie periode,

daarom is dit Kerkblad voor de maanden Juli en Augustus; het September-

nummer wordt uitgedeeld op 30 augustus.  We evalueerden de erediensten

van 10 mei Moederdag, met gastpredikant E. Delen van Vilvoorde, de dienst

van 17 mei en de Pinksterdienst met het Heilig Avondmaal van 24 mei en de

eredienst van zondag 31 mei. Verder ging onze aandacht naar de verzending

van het kerkblad; jarenlang heeft Rina Joosten dit op zich genomen, waar we

haar zeer dankbaar voor zijn, maar door omstandigheden is het tijd om de

fakkel door te geven. We komen  terug op de bezoekerslijst voor de “ouden

van dagen”, die na de vakantie periode ingaat. We hebben het over Kirinda, de

ontmoeting met de leden die in het najaar een bezoek hopen te brengen aan

de kerken van het district ABL. Ook de zondag van Vaderdag staat op het

agenda. Bepaalde ingekomen stukken komen aan de orde. Ook de beheerraad

en gemeenteleven, de financiële kant van onze kerk komen ter sprake. Onze

penningmeester André Vanderhaegen, zoals meermaals meegedeeld in de

bekendmakingen is ernstig ziek en vraagt om aflossing van deze taak omdat

deze hem te zwaar wordt. André heeft dit jaren plichtsgetrouw gedaan en we

zijn hem daar zeer dankbaar voor. We passen ook het jaarplan aan aan de

nieuwe kerkraadsleden. We hebben het even over de startzondag van 6

september, we hangen een lijst op waarop u zich voor die zondag kan

inschrijven, dit om de nodige aankopen te kunnen doen. Ook de Diaconie komt

ter sprake; nu Hugo Wilmaerts in de kerkraad einde termijn is, wordt deze

taak doorgegeven aan Georges Vandensavel. Tijdens de maand juli is onze

predikant op verlof, we werken dan met gastpredikanten en vragen u dan ook

om de zondagse erediensten zoveel mogelijk bij te wonen. De lijst van deze

predikanten vindt u verder in dit blad. Onze 3 orgelisten zijn steeds trouw op

post en verdelen de speelbeurten voor de zondagse erediensten onder elkaar;

maar zelden gebeurt het dat ze alle drie bezet zijn en dat is dit jaar op 23

augustus, dan zitten we zonder orgelist. De reserve orgelisten zijn

aangesproken maar hebben tot hier toe nog niet toegezegd. We hopen dat ook

dit in orde komt. 

De volgende kerkraadsvergadering is op maandag 31 augustus om 19,45 uur.
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Crisispastoraat voor de maand juli

Tijdens de maand juli, de verlofperiode van onze predikant, hebben we een

crisispastoraat voorzien. Bij nood  of bij hoogdringendheid kan u een

kerkraadslid, waarvan u de lijst hieronder vindt,  aanspreken of opbellen; deze

zorgt er dan voor dat u onmiddellijk wordt geholpen.

Samenstelling kerkraad

Predikant: ds J. Brouwer 015 - 20 51 54

Ouderlingen: Mani Kanza 0489 - 86 38 41

Georgette Saliba  015 - 41 31 85 

Geert Van Cammeren 015 - 31 97 64

Diaken: Georges Vandensavel 015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Verjaardagen

02 juli Nezir Dirlik

04 juli Edwin Ntamba

11 juli Arthur Van Duffel

11 juli Jaap van der Wulp

12 juli Emmanuel Dirlik

13 juli Ton Kardux

14 juli Kay Huibregtse

16 juli Guyny Ntamba

24 juli Elske Brouwer

27 juli Rina Blokland e. Joosten

29 juli Corrie Noordzij

30 juli Tanja Sakur

03 augustus Irène Joelants  wwe. Leyssens

04 augustus Samir Younan

08 augustus Georges Vandensavel

13 augustus Nynke  Brouwer               

21 augustus Sabri Eke               

23 augustus Hanne Eke

24 augustus Jacques Stievenaert

25 augustus Aysel Eke

27 augustus Rudi Van Messem

27 augustus Hushna Dirlik  e. Eke

Al deze jarigen wensen we een prettige en bovenal een gezegende verjaardag!
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Mail-adressen

Wie in uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij het overlijden van een lid van

onze gemeente, graag per e-mail op de hoogte wordt gesteld, wordt

uitgenodigd zijn/haar mailadres door te geven aan jhbrouwer@protestant.com.

Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Lectorengroep

De kerkenraad stelt voor om u als gemeenteleden meer bij de kerkdienst te

betrekken door de eerste schriftlezing telkens door een gemeentelid te laten

lezen. Als u ervoor voelt, in een dergelijke lectorengroep mee te doen, schrijft

u dan uw naam op de intekenlijst die daarvoor in de kerk wordt gehangen. We

willen proberen om in september een begin te maken.

Nieuwe opzet De Brug

Op de oproep in ons kerkblad voor suggesties om de vormgeving (en inhoud)

van ‘De Brug’ te verbeteren zijn tot dusver geen reacties gekomen. De

kerkenraad wil graag in september bekijken, hoe we het gaan aanpakken. U

hebt dus nog enkele weken de tijd om uw voorstellen door te geven.
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Erediensten

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

aanvang telkens om 10.00 uur tenzij anders aangegeven.

zondag 05 juli organist: J. van der Wulp

dhr. H. Sinnaghel 2° collecte: Zending

zondag 12 juli organist: E. Poncin

ds. J. Vanhees 2° collecte: Synodale kas

zondag 19 juli organist: J. van der Wulp

ds. J. Slager 2° collecte: Diaconie

zondag 26 juli organist: J. van der Wulp

dhr. P. Van Vaerenbergh 2° collecte: Kerkblad

zondag 02 augustus organist: P. Oerlemans

ds. J. Brouwer 2° collecte: Synodale kas

zondag 09 augustus organist: E. Poncin

ds. J. Brouwer 2° collecte: Zending

zondag 16 augustus organist: J. van der Wulp

ds. J. Brouwer 2° collecte: Orgelfonds

zondag 23 augustus organist: ??

ds. C. Bultinck 2° collecte:

zondag 30 augustus organist: J.van der Wulp

ds. J. Brouwer 2° collecte: Synodale kas

zondag 06 september organist: P. Oerlemans

ds. J. Brouwer 2° collecte: Zending

Startzondag; H. Avondmaal

Startzondag

Op 6 september willen we na de kerkdienst weer als gemeente samen wat

eten. Graag uw opgave op de intekenlijst die te zijner tijd in de kerk hangt.

Zieken

Ook in de afgelopen weken moest André Vanderhaegen herhaaldelijk in het

ziekenhuis worden opgenomen. We wensen hem en hun die naast hem staan

Gods zegenende nabijheid toe.
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Het huwelijk, een unieke roeping voor man en vrouw

Beste lezers en lezeressen, zonet las ik de

jongste Kerkmozaïek, het maandblad van onze

Verenigde Protestantse Kerk in België. Het is

een themanummer omtrent “Homoseksualiteit

en geloof”, een uiterst heikel onderwerp dus. 

Jaren geleden had ik op kantoor een collega die

niet alleen homoseksueel was, maar ook nog

eens militant in de homobeweging. Toen ik die

man vertelde dat ik, mocht ik in het parlement

hebben gezeten, de wet nooit zou hebben

goedgekeurd die in België homohuwelijken

mogelijk maakt, was hij hierom zo ontstemd

dat hij een week lang weigerde tot mij het

woord te richten. Spijtig genoeg had mijn

standpunt hem gekwetst… In zijn ogen zal ik

wel een achterlijke christelijke fundamentalist zijn geweest.

Sedert enkele jaren bestaat binnen de VPKB de mogelijkheid dat plaatselijke

gemeentes huwelijken bevestigen en inzegenen van gelijkgeslachtelijke

koppels. Of bij een huwelijk nu al dan niet personen van verschillend geslacht

betrokken zijn, maakt geen verschil, als de liefde er maar is, zo stellen

voorstanders van het homohuwelijk. Maar is dat wel zo? Of zit de VPKB

hiermee op het verkeerde spoor?

In Matteüs 19:1-15 spreekt Jezus over het huwelijk en hij bevestigt expliciet

de inhoud en de fundamenten ervan. Het is duidelijk dat voor Jezus de

instelling van het huwelijk gefundeerd is op de tekst van Genesis 1:27:”God

schiep de mens als zijn evenbeeld (…) mannelijk en vrouwelijk schiep hij de

mensen” (NBV 2004).  Verder haalt hij Genesis 2:24 aan uit het tweede

verhaal over de schepping van man en vrouw: “ Zo komt het dat een man (…)

zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt”. Er kan dus

geen twijfel over bestaan dat voor Jezus een huwelijk iets is tussen een man

en een vrouw. Overigens, telkens in de Bijbel sprake is van een bruiloft, is dit

iets tussen mensen van verschillend geslacht, een gelijkgeslachtelijk huwelijk

lijkt mij niet Bijbels gefundeerd. 

Het traditionele kerkelijke ideaal van het huwelijk is “een als onverbrekelijk

bedoelde unie tussen een instemmende man en vrouw, met de mogelijkheid

van een verantwoord aantal kinderen”. Is dit geen mooi, te koesteren ideaal?

Wie kan erover twijfelen dat kinderen best opgroeien in een harmonieus gezin

met een liefhebbende vader en moeder? Overigens is het unieke aan de liefde

tussen man en vrouw dat zij vruchtbaar is, ideaal zou elk kind een vrucht van

liefde moeten zijn.  

Jezus zelf zegt in Matteüs 19:10-12 dat niet iedereen geroepen is tot het
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huwelijk, zonder daar een negatief waarde-oordeel aan vast te knopen. 

Ik besef natuurlijk maar al te goed dat het ideale huwelijk niet bestaat en dat

ook heteroseksuele huwelijken per definitie geen ideale huwelijken zijn, omdat

wij heteroseksuelen net als anderen zondige en feilbare mensen zijn.

Bovendien staat het buiten kijf dat wij als christenen de homoseksuelen onder

ons liefdevol als broeders en zusters moeten behandelen, zelfs al hebben zij

dan een verschillende roeping.

Want dit is zeker: ook als God een homoseksueel ziet, kijkt hij naar een mens

geschapen naar zijn evenbeeld, zonder dat die waardevolle en kostbare

persoon noodwendig enkel door zijn seksualiteit moet gedefinieerd worden.

Hugo Wilmaerts  

(geraadpleegde bron: “Ce que Dieu a uni”, artikel op het internet, gescheven door dominee

Pascal Geoffroy van de Verenigde Protestantse Kerk van Frankrijk)

Honderd jaar Armeense herinnering

(artikel verschenen op 22 april 2015 in de Canadese krant “Le Devoir”)

Honderd jaar geleden bevalen de leiders van het tanende Ottomaanse Rijk de

afslachting en deportatie van de Armeniërs. Daarmee begon de eerste

volkenmoord van de 20e eeuw en ze zou voortduren tot einde 1916. (…)

In het licht van de geschiedenis, was het een klein wonder dat Jean

Meguerditchian in 1971 te Montreal zijn vrouw Ardémis ontmoette. Beiden

waren immers kinderen van Armeense volkenmoord-overlevenden en de

meesten van hun grootouders, nonkels, tantes en andere verwanten waren

omgekomen of verdwenen zonder sporen na te laten. Zij danken hun bestaan

aan het zeldzame geluk dat hun vaders een catastrofe mochten overleven die

honderd jaar geleden het leven heeft gekost aan 1,2 miljoen Armeniërs.

“Beeld je in dat alles ontworteld is. Dat families helemaal uiteen gescheurd

zijn. ’t Is onmogelijk je hier, vandaag zo iets voor te stellen”, zegt Jean

Meguerditchian, thans 75 jaar oud.

Om deze reden heeft hij er bij zijn vader op aangedrongen dat die zijn

memoires zou schrijven. Garabed Meguerditchian stierf te Montreal in 1997 en

heeft zijn memoires niet kunnen beëindigen. Zo’n veertig bladzijdes heeft hij,

niet zonder smart, volgepend, een getuigenis van het lot beleefd door de

slachtoffers van de eerste volkenmoord in de 20e eeuw.

Geboren te Zeitoen, nabij de Middellandse Zee, in het zuiden van het huidige

Turkije, vluchtte Garabed Meguerditchian naar Akbez, in een veiliger geachte

streek van het Ottomaanse Rijk. De slachtingen tegen de Armeense bevolking,

georkestreerd door de regering van de Jonge Turken te Constantinopel, waren

net begonnen. Op 24 april 1915 beval Constantinopel de arrestatie en
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Het wapen van de Armeens-apostolische kerk

vervolgens de deportatie en afslachting

van honderden Armeense intellectuelen.

Beoogd werd, op termijn de Armeniërs

te elimineren uit Klein-Azië, dat door de

Ottomaanse overheid beschouwd werd

als een thuisland uitsluitend voor de

Turken.

Terwijl de meeste mannen waren

afgeslacht, werd de nauwelijks driejarige

Garabed Meguerditchian samen met

vrouwen, ouderen, sommige mannen en

andere kinderen, op weg gedwongen doorheen de woestijnen van Syrië en

Mesopotamië. De honderden kilometers lange dodenmarsen brachten ongeveer

een miljoen Armeniërs op de been. Hiervan kwamen er maar 15 à 20 % aan

op hun bestemming, zo gruwelijk waren de omstandigheden op deze tocht.      

“Als in een droom herinner ik mij een nacht tijdens een etappe op het traject

na de woestijn van Deir Zor in Syrië”, schijft Garabed Meguerditchian in zijn

memoires. “Mijn moeder was stervende. Mijn nonkel en mijn vader besloten

onder de tent een gat te graven om haar daarin te leggen, zodat de

woestijnbewoners haar niet zouden beroven van wat restte van haar kleren.

Als die mensen een lijk zagen, trokken ze het immers de kleren uit en soms

braken ze het de kaak op zoek naar gouden tanden. Mijn moeder zag dat ze

ging sterven en dat haar graf werd gegraven, en ze sprak: “Laat mij hier

sterven. En leg mij in dit graf”. Mijn vader en mijn nonkel wilden haar

begraven en voor het vertrek de sporen uitwissen”.

De jonge Garabed slaagde erin drie jaar later, in 1918, Kirkoek te bereiken in

het huidige Irak. Zwaar ziek werd hij gered door Britse soldaten (…) en naar

ergens nabij Bagdad gestuurd, waar hij zijn vader weervond dank zij een

onwaarschijnlijk toeval. Door de paters trappisten in het Frans geschoold,

diende hij later in het Franse Leger van de Levant, in Turkije, in Syrië en

daarna in Libanon. Tenslotte emigreerde hij in 1972 naar Montreal, waar zijn

zoon Jean zich pas gevestigd had, toen hij in Libanon de komende

burgeroorlog zag broeien.   

Onder zijn verwanten behoort Garabed Meguerditchian tot de zeldzame “resten

van het zwaard”, zoals de overlevenden genoemd worden. “Langs

moederskant had mijn vader vijf nonkels en een tante. Ze zijn allemaal

gestorven”, vertelt Jean Meguerditchian. (…)

Van zijn familie heeft vader Garabed alleen twee nichten teruggevonden in

1964 in Libanon. Voor zijn zoon Jean was de ontmoeting met deze twee door

een Noorse organisatie geredde vrouwen het meest  ontroerende ogenblik van

zijn leven, vertrouwt hij ons toe, “Mijn vader en mijn tante leken op mekaar als

twee druppels water ! Groot, grijsgroene ogen, donkerblond haar…”, herinnert

Jean Meguerditchian zich terwijl hij plots zwijgt en een snik onderdrukt.
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“In de diaspora zijn er nog altijd mensen die verdwenen verwanten zoeken”,

verduidelijkt zijn vrouw Ardémis. Twee jaar geleden nog zag ik een zoekertje in

de Armeense krant van Montreal”.

Ardémis’ vader dankte zijn leven aan zijn nonkel, chirurg, die hem aannam als

een zoon. De Turken hadden deze nonkel gespaard, want ze behielden van

ieder ambacht tenminste enkele beoefenaars, om de kennis door te geven. 

“Zij zijn de enigste overlevenden geweest van heel deze familietak”, zegt ze.

Mijn vader heeft veel gezworven, eerst in Turkije en dan in Syrië, van

Damascus naar Aleppo. Maar ook hij heeft geluk gehad.”

Jean en Ardémis zijn beiden naar Montreal geëmigreerd, zij in 1966 en hij in

1970.  Zij slepen de volkenmoord en de deportatie als bagage met zich mee.  

“Wij zijn dragers van de Armeense en van de Franstalige cultuur. Onze twee

kinderen zijn naar de Armeense school van Montreal geweest. Zij hebben eerst

Armeens geleerd en daarna Frans. Dat alles draagt het merkteken van de

deportatie. Zonder de volkenmoord zouden wij waarschijnlijk niet hier in

Canada hebben gewoond”.

“In elke Armeense familie, waar ook ter wereld, zijn er kinderen van

overlevenden”, gaat Ardémis verder. “Elke familie heeft een geschiedenis. Er is

geen ontkomen aan”.

Jean-Frédéric Légaré-Tremblay

(oorspronkelijke titel “Cent ans de mémoire arménienne”, vertaling en inkorting HW) 

Noot: 

Ondanks alle bewijzen van het tegendeel, hebben de opeenvolgende nationalistische en

islamistische regeringen van Turkije altijd hardnekkig ontkend dat de ondergang van de

christelijke minderheden van Klein-Azië (Armeniërs, Assyriërs, Grieken) het gevolg van een

volkenmoord was. Turkse intellectuelen die vraagtekens plaatsen bij het regeringsdiscours

hieromtrent worden stelselmatig geïntimideerd met rechtszaken. (bron: Engelse Wikipedia)

    

Radio 1, 20.03 u.

Woensdag 15 juli,

Als liefde pijn doet

Frank Marivoet

Woensdag 19 augustus,

In verzoening treden

Frank Marivoet
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