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Tijd

Prediker 3:1-11

Er is weer een nieuw jaar begonnen. Veel mensen zijn benieuwd naar
wat het brengen zal. Zal de mensheid eindelijk een antwoord vinden op
alle enorme uitdagingen waar we voor staan? Of wordt het een jaar vol
rampspoed en tegenslag? Niemand kan daar nog iets zinnigs van
zeggen. Onze verwachtingen zeggen vaak meer over onszelf dan over
de werkelijkheid. Zoals die televisiereclame met die man die telkens
vrolijk wordt als de datum nadert van de grote trekking van de loterij,
ook al kan iedereen je vertellen dat de kans dat je de hoofdprijs wint
eigenlijk verwaarloosbaar klein is.
Het boek van de Prediker heeft in onze traditie een beetje de reputatie
van een pessimistisch geschrift meegekregen. “Alles is leegte”, zinloos
en ijdel. Het hele leven draait in een kringetje rond en als je goed
genoeg kijkt, zie je dat er nooit iets nieuws gebeurt. “Voor alles is er
een tijd.” Niets is definitief: vrede zal altijd weer worden afgewisseld
door strijd en oorlog, na zonneschijn komt regen.
Misschien is de reputatie van dit boek ook wel het gevolg geweest van
het algemene optimisme dat in de jaren na de Tweede Wereldoorlog
ons levensgevoel tekende. De verwachting, dat nu toch alles goed ging
komen, dat de toekomst altijd weer beter zou zijn dan het verleden,
dat de wereld maakbaar was. Intussen beseffen we, dat dat te
gemakkelijk gedacht was. De werkelijkheid zit daarvoor veel te
ingewikkeld in elkaar. En daardoor verliezen steeds meer mensen het
vertrouwen in de politiek en keren zich tegen het Europees project.
Misschien is dat wel een goede reden om juist nu de teksten van de
Prediker nog eens te herlezen. Om je te realiseren, dat ook dat gevoel
van teleurstelling eenzijdig is. Om nu de andere kant van diezelfde
woorden tot je te laten doordringen. Goed, de werkelijkheid is
weerbarstiger dan we lang hebben gedacht. De problemen gaan niet
zomaar aan de kant voor de inzet van een groep mensen van goede
wil. Maar ook tijden van teleurstelling en tegenslag gaan voorbij.
En als volgelingen van Jezus Christus hoeven we ons er tenslotte niet
bij neer te leggen dat alles leeg en zinloos is omdat wij mensen zo vaak
machteloos staan tegenover de grote vragen van deze tijd. We hebben
iets om naar uit te zien - niet omdat wij zo goed en machtig zijn, maar
omdat we bij een God horen die zo goed en machtig is. Hij zal een keer
in de tijden brengen, sterker nog: Hij heeft dat al gedaan toen Zijn
Zoon op aarde kwam. Daarom hoeven we aan de uitkomst van de
geschiedenis niet te twijfelen. Zolang wij aan onze roeping
beantwoorden en onze verantwoordelijkheden nemen, mogen we met
een gerust hart al het andere aan Hem overlaten. Tenslotte zijn onze
tijden in Zijn hand (Ps. 31:16).
JHB
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Kerkraad
In de laatste editie 2018 had ik u beloofd een verslag uit te brengen
van onze vergadering van 26 november, tevens de laatste vergadering
van het jaar die in het teken stond van Advent en Kerst. De
voorbereidingen hiervoor, inrichting kerk, adventskrans en kerstboom,
de bestellingen kalenders en boekjes, aankopen voor Kerstdag 25
december. Kortom deze vergadering was totaal gericht op de komende
Kerstperiode.
De eerste vergadering van het jaar 2019 hielden we op onze vaste dag,
de eerste maandag van de maand, dit was op 7 januari. Deze
vergadering werd geopend met het lezen van Openbaring 22: 1 - 11,
na het gebed begonnen we eraan. We bekrachtigden de notulen van 26
november 2018 en legden de agenda punten vast. We evalueerden de
voorbije Kerkdiensten, in het teken van Advent en Kerst. We namen de
correspondentie door.
Het eerste puntje van de Themata was de organisatie van de komende
zondagen, 13/01 t/m 3/02. We stelden ook het collecte plan op voor
die zondagen. We evalueerden ook de bezoeken aan de ouderen in
verband met Kerst. We stelden een datum vast voor de gezamenlijke
kerkraadsvergadering met Mechelen Zuid. Het jaarplan 2019 was
voorbereid en werd bekeken of er iets moest worden aan gewijzigd of
aangevuld. We keken ook al vooruit naar de verkiezingen en of
herverkiezingen van kerkraadsleden. Verkiezingen die gehouden
worden in de maand mei, later hoort u hier meer over.
We keken ook naar de werking en naar de reacties van facebook. We
stelden een datum vast voor het 175 jarig bestaan van onze kerk, we
stellen 1 december 2019 voorop omdat onze kerk in december 1844 is
ontstaan. We keken ook waar we eventueel de receptie voor deze
gebeurtenis kunnen houden. Hier doen we navraag naar.
We bekeken ook de eerste zondagen van de maand, februari =
gastpredikant, maart = dia's Esther, april = ……, mei = …….!
Over de gebedsdienst “online” hebben we al elke vergadering gepraat,
maar concreet nog niet de nodige stappen ondernomen! We hebben het
ook over de gespreksgroep MN / MZ die op regelmatige basis bij elkaar
komt! We hebben het over ProFest dat doorgaat in de maand mei, de
uitnodigingen liggen in de kerkzaal!.
Er moeten werken gebeuren aan het Kerkgebouw, we moeten dit
beheren als goede huisvaders. Op regelmatige basis worden er
controles gedaan en we stellen vast dat schilderwerken noodzakelijk
zijn in de kerkzaal en aan het buitenschrijnwerk. Ook de elektriciteit
moet worden nagekeken. Voor de kindernevendienst kijken we al uit
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naar een Paasproject. Op Pinksteren zijn we blij te kunnen aankondigen
dat 2 jonge kerkgangers belijdenis zullen afleggen van hun geloof ! We
sluiten af met nog enkele verslagen over Senioren - Diaconaat Zending - Pastoraat en Groot Kerkverband = ABL district. Na de
rondvraag sluiten we de vergadering met lied 263, als gebed, uit onze
zangbundel “zingen en bidden in huis en kerk”.
De volgende vergadering stellen we vast op maandag 4 februari in de
kerkzaal. Nogmaals: heeft u iets te melden of te zeggen, heeft u een
suggestie, zeg of mail dit naar onze predikant of kerkraadslid.
Georges

Samenstelling kerkenraad
Predikant:
ds J. Brouwer
Ouderlingen: Mani Kanza
Georgette Saliba
Geert Van Cammeren
Diaken:
Georges Vandensavel

015 - 20 51 54
0489 - 86 38 41
015 - 41 31 85
015 - 31 97 64
015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Verjaardagen
02
02
09
11
14
15
26
28

februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari

Ingrid Van Cammeren
Ben Van Cammeren
Peguy Ntamba
Hilde De Keyzer e. Van Cammeren
Carl Vandenbroeck
Bart Van Roy
Guy Ntamba
Peter Oerlemans.

We wensen deze jarigen een fijne verjaardag,
maar bovenal een rijk gezegende verjaardag !

Agenda
04
05
14
18
26
28

februari
februari
februari
februari
februari
februari

Kerkenraad, 19u45 Kerkzaal
Belijdeniscatechese, 20u Kerkzaal
Seniorenmiddag, 14u30 Kerkzaal
Bijbelavond, 20.00 Kerkzaal
Gez. gespreksgroep, 19.30 Zandpoortkerk
Bijbelmiddag, 14.30 Kerkzaal
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Erediensten
Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26,
aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.
zondag 03 februari
ds. E. Van der Borght

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Over Hoop en Huizen

zondag 10 februari
ds. J. Brouwer

organist: E. Poncin
2° collecte: Synodale Kas

zondag 17 februari
ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Ik help een kind

zondag 24 januari
ds. J. Brouwer

organist: T. de Jong
2° collecte: Zending

zondag 03 maart
ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Diaconie

Rooster
03/02
10/02
17/02
24/02
03/03

Kindernevendienst

Lector

Matheus
Wibe
Hermien
Guyny
Hanne

Aysel
Xavier
Godelieve
Henriëtte
Chris

Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.
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Liedboek
In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie
liederen, maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je
er al enkele gelezen. Bij elke uitgave van ons kerkblad tracht ik een
vertelling of gedicht te brengen.
Op bladzijde 176 staat het volgende van Anton Ent, bij Psalm 66!

KLEED.
Het leven valt in de plooi van uw naam.
Optimisten steken trompetten
en zwaaien met vlaggen.
Hun hulpgeroep klinkt als een loflied.
Ziekte wordt loutering bij genezing
en verhoring grenst aan inzicht
dat u gaat zoals u gaat.
Dit spel kan ik niet spelen.
Mijn trompet klinkt vals
en mijn vlag is gescheurd.
Maar zodra iemand zingend rivieren
laat dansen en beken doet springen
valt uw naam in de plooi van mijn kleed.
Anton Ent

Uitgekozen door Georges
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Het meest overschatte verschil

“En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep
Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen” (Genesis1:27, HSV).
“Toen de koningin van Sjeba het gerucht over Salomo in verband met
de Naam van de HEERE hoorde, kwam zij om hem met raadsels op de
proef te stellen” (1 Koningen 10:1, HSV)
“(…) en zie een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de
kandake, de koningin van de Ethiopiërs (…) keerde terug en hij zat op
zijn wagen en las de profeet Jesaja.” (Handelingen 8:27-28, HSV)
Beste lezers en lezeressen, hebben jullie ooit gemerkt dat in geen van
de hierboven aangehaalde verzen de huidskleur wordt vermeld van de
erin vernoemde personen? Nochtans is net dat een kenmerk, waaraan
onze wereld reeds eeuwenlang veel belang hecht. Mensen verschillen
van mekaar op allerlei manieren: hun haar kan zwart, blond, bruin of
zelfs rossig zijn, hun ogen zijn bruin, blauw of zelfs groen, zonder dat
dit grote gevolgen heeft voor hoe anderen hun bekijken. Maar o wee
als het over huidskleur gaat! Hoe komt het toch dat tot vandaag een
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kenmerk dat in de Bijbel de moeite van het vermelden niet waard is, zo
bepalend kan zijn in mensen hun leven?
Het antwoord op deze vraag is hoofdzakelijk te zoeken in de 18e eeuw,
een periode die in de Europese geschiedenis de Verlichting wordt
genoemd. De Verlichting was een intellectuele en filosofische beweging
die de menselijke rede als primaire bron van gezag beschouwde en die
veel in vraag stelde van wat voorheen als vanzelfsprekend werd
aangenomen. De 18e eeuwse filosofen bekritiseerden onder meer de
absolute monarchie en de vastgelegde kerkelijke dogma's. Eerder,
vanaf 1543 was ook de “wetenschappelijke revolutie” begonnen met de
publicatie van Nikolaus Copernicus' “Over de Omwentelingen der
Hemellichamen”.
Voortaan zou de wetenschap gebaseerd zijn op
“empirisme”, dit is de stelling dat kennis alleen of primair kan vergaard
worden door zintuiglijke ervaring. Nieuwe wetenschappen ontstonden
en bestaande kregen een nieuwe impuls.
Eén van die nieuwe wetenschappen was de biologie. De Zweedse arts,
botanist en zoöloog Carolus Linnaeus (1707-1778) bedacht een tot
heden gebruikt stelsel om levende wezens te rangschikken op basis van
gedeelde kenmerken. In zijn “Systemae Naturae” uit 1767 deelde hij
ook de mensheid op in vijf “variëteiten”, waaraan hij verschillende
lichamelijke en geestelijke eigenschappen toeschreef. Zo was volgens
hem de “Europeanus” onder meer vriendelijk, scherpzinnig en
vindingrijk, de “Asiaticus” hooghartig en gierig en de “Africanus” lui,
wellustig, zorgeloos en grillig. Er ontsponnen zich discussies tussen
“monogenisten” en “polygenisten”, waarbij de eersten stelden dat heel
de mensheid één soort was, terwijl de tweeden geloofden dat de
verschillende “rassen” op verschillende tijdstippen waren ontstaan en
dus verschillende soorten vormden. Uiteraard is polygenisme in
tegenspraak met het monogenistische Bijbelse scheppingsverhaal,
waarin alle mensen afstammen van Adam en Eva. De 18e en 19e
eeuwse geleerden rangschikten de “mensenrassen” in een hiërarchie,
waarbij hun eigen blanke Europese “ras” superieur was aan al de
andere.
Thomas Jefferson (1743-1826), opsteller van de Amerikaanse
Onafhankelijkheidsverklaring en bij uitstek kind van de Verlichting,
geloofde aanvankelijk niet dat zwarte mensen over volledige
verstandelijke vermogens beschikten, maar moest zijn mening herzien
na correspondentie met de Afro-Amerikaanse landmeter en briljante
wiskundige Benjamin Banneker (1731-1806).
De Fransman Georges Cuvier (1769-1832) was één van meest
vooraanstaande geleerden van zijn tijd en wordt beschouwd als de
grondlegger van de paleontologie (wetenschap die prehistorisch leven
bestudeert). Hij schreef over “het negerras” als “verwant aan de
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apenstam, met hordes die altijd in een toestand van complete barbarij
zijn gebleven”.
De in zijn tijd alom gerespecteerde Amerikaanse arts en wetenschapper
Samuel G. Morton (1799-1851) beschouwde de verschillende
“mensenrassen” als verschillende soorten en dus niet als variëteiten
van dezelfde soort. Hij bezat een verzameling schedels van over heel
de wereld en hij beweerde door inhoudsmeting (craniometrie) te
hebben bewezen dat blanken de grootste hersenen hadden. Uiteraard
vielen zijn studies zeer in de smaak bij verdedigers van de slavernij…
Charles Darwin (1809-1882), bedenker van de evolutietheorie,
veronderstelde in “De afstamming van de mens” (1871) dat wellicht in
een niet te verre toekomst de “beschaafde rassen” doorheen de wereld
de “wilde rassen” zouden uitroeien en verdringen.
De Duitse bioloog Ernst Haeckel (1834-1919) stond zoals de meeste
van Darwins aanhangers een theorie van “evolutionair polygenisme”
voor en vergeleek “negers” met vierhandige apen. Volgens hem waren
“negers” wilden en waren blanken het meest beschaafd.
Ik zou zo nog een hele tijd kunnen doorgaan, maar alvast één ding
wordt duidelijk: wetenschappelijk racisme was tot diep in de 20e eeuw
niet zomaar een randfenomeen van ontspoorde enkelingen, het
behoorde tot de hoofdstroom van de wetenschap. De hierboven
aangehaalde voorbeelden komen van de meest gerespecteerde en
prominente wetenschappers van hun tijd. Pas de waanzin van het
nazisme zou halverwege de 20e eeuw het wetenschappelijk racisme
discrediteren.
Zonder twijfel heeft het wetenschappelijk racisme onnoemelijk veel
leed veroorzaakt. De theorieën van gezaghebbende wetenschappers als
Samuel G. Morton konden gebruikt worden om slavernij van
Afro-Amerikanen te rechtvaardigen of om later misbruiken bij de
kolonisering van Afrika te vergoelijken. Als “negers” geen volwaardige
mensen waren, was het vast niet zo erg om hun uit te buiten…
Ach, wellicht waren al die eminente wetenschappers gewoon kinderen
van hun tijd en wisten ze niet beter, zullen jullie misschien opwerpen.
Maar konden ze echt niet beter weten? Ze waren toch aanhangers van
het empirisme, die geloofden dat kennis alleen of primair kon vergaard
worden door eigen zintuiglijke ervaring? De voormalige slaaf Frederick
Douglass (1818-1895), één van de grootste Amerikaanse denkers uit
de 19e eeuw, weerlegde reeds in 1854 één voor één de beweringen van
de polygenisten, maar blijkbaar was dat niet voldoende of werd hij niet
ernstig genomen. Omdat hij een Afro-Amerikaan was?
Wetenschappelijk racisme kent uitlopers tot in onze tijd. Toen ik in de
jaren 1977-1978 school liep in het Leuvense Atheneum, vertelde onze
leraar biologie dat “negers” meer spieren hadden dan wij, maar dat het
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blanke “ras” dat compenseerde met een groter verstand. Ik kende in
die jaren niet één zwarte persoonlijk, maar toch geloofde ik mijn
biologieleraar niet, omdat ik eerder in de lagere school door een
godsdienstleraar was onderwezen over de Afro-Amerikaanse predikant
en burgerrechtenactivist Martin Luther King (1929-1968), wiens
geweldloze strijd mij als kind erg had aangesproken. In grappen
werden zwarte mensen steevast afgeschilderd als dom en achterlijk,
mogelijk een overblijfsel van het wetenschappelijke racisme. Onbewust
kan zo bij de bevolking in het algemeen een incorrect en stereotiep
beeld blijven hangen, dat bijvoorbeeld bij sollicitatiegesprekken
negatieve vooroordelen tegenover zwarte kandidaten zou kunnen
veroorzaken bij potentiële werkgevers.
Zelf ben ik met een zwarte vrouw getrouwd en mijn kinderen zijn dus
bruin. Mijn schoonfamilie is donker gekleurd en er komen wel eens
gekleurde verwanten bij ons logeren. Ik kan dus uit persoonlijke
ervaring (empirisme!) getuigen dat huidskleur volstrekt niet de minste
invloed heeft op verstand. We zijn één familie, ongeacht onze witte,
bruine of zwarte kleur. Kleur is het meest overschatte verschil tussen
mensen!
De vraag rijst waarom de hierboven vernoemde wetenschappers niet
tot deze voor de hand liggende vaststelling kwamen, die toch makkelijk
waarneembaar is. Wellicht kan Thomas Jefferson, verlicht denker en
vierde president van de Verenigde Staten, ons de sleutel tot het
antwoord bieden. Thomas Jefferson was doorheen zijn leven eigenaar
van in totaal zo'n 600 Afro-Amerikaanse slaven. Meer nog, reeds
tijdens zijn leven werd gefluisterd dat na de dood van zijn vrouw, de
slavin Sally Hemings jarenlang zijn minnares was en dat hij de vader
zou zijn geweest van sommige of zelfs alle van haar zes kinderen… En
toch, hoewel hij zo nabij geheel of gedeeltelijk Afro-Amerikaanse
mensen leefde, geloofde Thomas Jefferson dat zwarten inferieur waren.
Pas toen hij op voet van gelijkheid begon te corresponderen met
Benjamin Banneker, moest hij zijn mening herzien…
Slaveneigenaar Thomas Jefferson had in de Onafhankelijkheidsverklaring van 1776 geschreven “dat alle mensen gelijk geschapen
zijn” en Martin Luther King, afstammeling van slaven, zou deze
zinsnede in 1963 aanhalen in zijn befaamde “Ik heb een droom”
toespraak. Sta mij toe dit artikel over het meest overschatte verschil te
eindigen met nog een fragment hieruit: “Ik heb een droom dat mijn
vier kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet zullen
beoordeeld worden op hun huidskleur, maar op de inhoud van hun
karakter. Ik heb een droom vandaag.”
Hugo Wilmaerts
(geraadpleegde bronnen: Engelse en Nederlandse Wikipedia, The New York Times)
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Oecumenische viering
“Samen in de naam van
Jezus, heffen wij een loflied
aan” (Opwekking 167)
Op woensdag 23 januari
vond in de Assyrische Beth
El-kerk in de Ter Hertstraat
de jaarlijkse oecumenische
viering plaats met als thema
“Zoek het recht en niets dan
het recht”.
Vertegenwoordigers van de
diverse
Mechelse kerkgenootschappen prezen samen de ene God die ze allen dienen en
luisterden samen naar twee getuigenissen over onrecht.
De muzikale omlijsting werd verzorgd door de muziekgroep van
evangelische gemeente “Het Lichtpunt” en de hapjes en drank achteraf
door gastgemeenschap Beth El. Daarnaast waren er bijdragen uit
Rooms-katholieke, charismatische en zelfs Russisch-orthodoxe hoek.
Namens de VPKB kwam dominee Gilbert Snauwaert een gebed lezen.
De twee getuigenissen gingen respectievelijk over armoede en de
systematische weigering van de Belgische overheid om Afghaanse
bekeerlingen tot het christendom asiel te geven.
Er was ook een gespreksmoment van 10 minuten om over onze eigen
ervaringen met onrecht te praten, maar dat was eigenlijk te kort.
Gelukkig
was
er
verdere gelegenheid tot
gesprek na de dienst
bij een kop koffie of
een glas vruchtensap.
Zelf ging ik met een
heel goed gevoel weer
naar huis, gesterkt in
de overtuiging dat
eenheid in de eerste
plaats in onze hoofden
zit, hoezeer we op
sommige punten ook
kunnen
en
mogen
verschillen.
(Hugo W.)

-12-

Oproep kandidaat leerkrachten

Omwille van de stijging van het aantal leerlingen in het
protestants-evangelisch godsdienstonderwijs is het Comité PEGO op
zoek naar gemotiveerde kandidaat-leerkrachten, zowel voor het lagerals het secundair onderwijs.
In de loop van het schooljaar is er vooral nood aan leerkrachten voor
tijdelijke deeltijdse en voltijdse opdrachten. Bij de voorbereiding van
het nieuwe schooljaar gaat de vraag vooral uit naar leerkrachten die
hun loopbaan willen uitbouwen in het godsdienstonderwijs.
Kandidaat-leerkrachten dienen de Belgische nationaliteit 1 te bezitten
(of die van een lidstaat van de EU) en de Nederlandse taal in voldoende
mate te beheersen. Wie niet in het bezit is van een Nederlandstalig
diploma dient binnen de drie jaar deel te nemen aan een taalexamen.
Er zijn geen specifieke diplomavereisten om te kunnen starten in het
godsdienstonderwijs. Kandidaten met een theologische en/of
pedagogische opleiding genieten de voorkeur. Alle andere kandidaten
dienen, indien zij een loopbaan in het godsdienstonderwijs willen
uitbouwen, een deeltijdse theologische opleiding te starten aan een
door het Comité PEGO erkend opleidingsinstituut.
Een volledig overzicht van de noodzakelijke bekwaamheidsbewijzen
kan
worden
geraadpleegd
via
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen
Godsdienstvakken-Protestantse godsdienst.
ds Eric Corthauts, Voorzitter
Kandidaten kunnen hun motivatiebrief met c.v. overmaken aan:
Secretariaat Comité PEGO, Brogniezstraat 44, 1070 Brussel
of via pego@arpee.be
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Een veilige route voor mensen in nood te koop?
De Pano reportage en het onderzoek van het gerecht doet vermoeden
dat er op de kop van mensen in nood, geld wordt verdiend. Het geeft
een verbijsterende gechoqueerde reactie, zeker als de gemeenschap
waarin en de vluchtelingen met wie dit gebeurt, geen onbekenden zijn.
Kerken in Europa pleiten voor veilige routes (Humanitaire Corridors en
Safe Passage-programma's) voor mensen op de vlucht. Ze willen
voorkomen dat mensen omkomen onderweg in zeeën en woestijnen en
vluchtelingenkampen, zonder hoop. Daarnaast vragen ze de
autoriteiten meer (kwetsbare) vluchtelingen uit vluchtelingenkampen
een kans te geven zich hier te hervestigen. Op die manier kunnen
mensen op een legale manier met humanitaire visa overkomen. In
verschillende Europese landen engageerden kerken zich ook om
vluchtelingen die om internationale bescherming vragen, een veilige
overkomst te bieden en te ondersteunen bij integratie in de landen van
aankomst in overleg met hun overheid.
De VPKB werkte daarom ook van harte mee aan het Humanitaire
Corridor programma olv Sint Egidius om een groep van 150 mensen
over te brengen naar hier, volgens van te voren afgesproken criteria en
in overleg met de overheid. We zijn hier, voor de duidelijkheid, geen
cent rijker geworden op financieel vlak maar wel op het vlak van
humaniteit. Enkele families zijn binnen dit project opgevangen via
lokale VPKB kerken. Het is een verhaal van een kleine bijdrage aan een
zoektocht naar rechtvaardigheid op menswaardige wijze. Het is een
positieve ervaring die ons geleerd heeft dat het belangrijk is hoe je de
selectie realiseert, op basis van welke transparante criteria en wat er
nodig is als mensen hier eenmaal zijn aangekomen.
In het verder uitbouwen van een praktijk met maatschappelijke
partners is het belangrijk beroep te doen op UNHCR en professionele
NGO's om pijnlijke mistoestanden te voorkomen, zoals er nu aan het
licht komen.
We vinden daarvoor inspiratie in de beleidsaanbevelingen van
Vluchtelingenwerk en Orbit vzw rond humanitaire visa en vragen de
politiek deze serieus te nemen en te bespreken waarbij we ervan
overtuigd zijn dat er partners zijn in het middenveld die willen
meedenken, waaronder de verschillende geloofsgemeenschappen.
http://www.orbitvzw.be/wp-content/uploads/2018/12/bookletinteractiefIedereenaanboorddefvoorpub18122018.pdf
https://www.vluchtelingenwerk.be/standpunten
Namens de projectgroep Over Hoop en Huizen
Tetty Rooze (tettyrooze@gmail.com)
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De kleuren in de kerk.

j
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k paars

j
l rood

In de kerk tellen we van feest naar feest. Hoe ver we daarmee zijn kun
je zien aan de kleur van de stola van de dominee en de doek aan de
preekstoel. Elke kleur en elke tijd roept een ander gevoel op.
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