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Calvijn-jaar 2009.
Het is niet vanzelfsprekend, dat protestanten een jaar wijden aan één van de
kerkhervormers. Dat komt niet, omdat Calvijn niet belangrijk zou zijn geweest voor
het geloof. Veel van de accenten die wij vandaag-de-dag leggen komen uit zijn koker.
Ook de organisatie van ons kerkelijk leven is gemodelleerd naar het gedachtegoed van
Johannes Calvijn. Maar als protestanten zijn we er nu eenmaal wat huiverig voor om
een mens al te zeer op de voorgrond te plaatsen. We kennen geen heiligen tenminste niet als een aparte categorie christenen, die onze verering waard zijn. En
het zijn juist de grote kerkhervormers geweest, die ons in die denkwijze zijn
voorgegaan. Zij hebben voortdurend van zichzelf àf gewezen naar Jezus Christus, net
als Johannes de Doper dat deed. Zij zijn voortdurend te rade gegaan bij de Bijbel als
ijkpunt van het geloof, dat alle mensenwoorden te boven gaat. En onwillekeurig vraag
je je af, hoe ze er zèlf over denken, dat hun namen verbonden zijn geraakt met
kerkelijke structuren en organisaties: Lutheranen, Calvinisten, Zwinglianen,
Mennonieten, en zo voort. Terwijl het hun voortdurend om de ene kerk van Christus
te doen is geweest.
Maar ondertussen zou het toch wat merkwaardig zijn om dit jaar niet de 500ste
geboortedag van Calvijn te gedenken, maar alles en iedereen centraal te stellen
behalve hem. Zo staat 2009 ook al in het teken van 450 jaar aartsbisdom MechelenBrussel, Franciscusjaar en Paulusjaar (tot 29 juni). De vraag is alleen: als we dit jaar
stilstaan bij 500 jaar Calvijn, hóe doen we dat dan? Proberen we een half millennium
terug te reizen in de tijd om precies te weten, hoe alles destijds is gebeurd? Om alle
vragen op te lossen, waar de geschiedkunde nog geen antwoord op heeft? Of kunnen
we proberen in gesprek te gaan met Calvijn, bij hem te zoeken naar inspiratie voor
het leven van nu? Net zoals we de Bijbel niet moeten behandelen als een
geschiedenisboekje, maar als een bron van geloof die de eeuwen overspant.
Misschien zullen we daarbij ontdekken, dat er na al die eeuwen méér van het
gedachtegoed van Calvijn is blijven leven, in èn buiten de kerk, dan we voor mogelijk
hadden gehouden. Misschien zullen we tot de conclusie komen, dat de kerk nog altijd
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niet aan haar roeping beantwoordt, maar voortdurend hervormd moet worden. En
misschien zullen we constateren, dat alle antwoorden die Calvijn ons geeft, toch weer
verwijzen naar de Schrift, waarop hij zijn leven baseerde. Dat Calvijn uiteindelijk toch
steeds weer doorverwijst naar zijn grote leermeester, Jezus Christus. Zodat het
Calvijnjaar 2009 als het erop aankomt toch niet beter genoemd kan worden dan het
jaar Onzes Heren 2009.
JHB

Kerkraad
De kerkraad vergaderde op 1 december 2008 en op 5 januari 2009.
In december werd nog heel wat geregeld voor het Kerstfeest, evalueerden we de
cursus “
Ontmoetingen met God”en werd er bekeken wat de Taizé-week inhield voor
de regio Mechelen en voor onze kerk. Naar aanleiding van een paar op handen zijnde
wijzigingen in de taakverdeling aanvaardde Geert om voortaan afgevaardigde voor het
district te zijn en zal Jaap op termijn het kerkelijk secretariaat overnemen.
In de beide vergaderingen werd er verder gewerkt aan de voorbereidingen voor de
Open Kerknacht en het project “
Stadsvisioenen”
, het jaarplan 2009 werd afgewerkt en
werden de vaste activiteiten overlopen.
In januari werd, na de evaluatie van de Advent- en Kerstperiode, begonnen met de
voorbereiding van de jaarlijkse gemeentevergadering en werd nagepraat over de
bezoeken die de kerkraadsleden brachten aan de oudere gemeenteleden. Verdere
bespreking van de taakverdeling werd doorgeschoven naar de volgende vergadering
aangezien twee leden zich ziek hadden gemeld.
Volgende kerkraadsvergadering gaat door op maandag 2 februari 2009.

Gemeentevergadering
De kerkraad wenst nu reeds de aandacht te vestigen op de jaarlijkse
gemeentevergadering.
Doordat Pasen dit jaar behoorlijk vroeg op de kalender staat, is de datum voor deze
belangrijke vergadering op DONDERDAG 12 MAART 2009 gezet.
Een kerk kan maar bestaan door en dankzij de lidmaten. Een gemeentevergadering
heeft dan ook tot doel de werking van onze kerk te evalueren en de aandachtspunten
voor de komende tijd te duiden. Hierbij is ook uw mening en inbreng van belang.
Daarom staat deze vergadering dan ook open voor iedereen die bij onze gemeente
betrokken is.
Een voorstel voor de agenda zal u in de volgende “
Brug”te lezen krijgen.
Samenstelling kerkraad:
Predikant:
Ouderlingen:

Diakenen:

ds J. Brouwer
Wilda Dijkers
Georgette Saliba
Geert Van Cammeren
George Vandensavel
Rudi Van Messem
Jaap van der Wulp
Hugo Wilmaerts

015-20 51 54
015-34 88 68
015-41 31 85
015-31 97 64
015-61 02 03
0495-76 30 75
016-53 31 42
015-29 08 59
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Kindernevendienst
Op maandag 26 februari zal de kindernevendienst vergaderen. We zullen het
kersttoneelstuk en adventproject evalueren. De vakantie Bijbelschool zal doorgaan in
de tweede week van de paasvakantie. De precieze datum en welk activiteit zullen we
bespreken. Ideeën zijn altijd welkom! Ook gaan we bekijken of we een paasproject
gaan doen. Hilde neemt afscheid van de kindernevendienst. Een hartelijk dank voor
alle jaren dat ze meegeholpen heeft om alles in goede banen te leiden. EEN DIKKE
MERCI!! Zowel de baby-oppas als kindernevendienstleiding is geminderd. Een aantal
gemeenteleden zal worden gevraagd om mee te helpen. Verder zal er worden
afgesproken om de zolder schoon te maken, en welk materiaal moet worden
aangeschaft. We hopen op een grote opkomst voor de vergadering. Ten slotte gaan
de baby- oppas, kindernevendienstleiding en jeugdleiding op vrijdag 6 februari uit
eten om 20.00 uur.
Zwannet.

Kerstfeest
Op ons verzoek hebben enkele kinderen hun herinnering aan het Kerstfeest verwoord:
Ik was een lief engel en ik heet MARGARITA
en noa was een herder.
en paulo was een domine.
en letiesia was een verteler
en celina was een deurwachter.
en nele en sara waren ook herders.
en nele en sara praaten te veel met noa.
Gedicht
Het kerstfeest was erg leuk,
ik lag soms wel een deuk.
Het zaaltje was minder,
en ik vond het koud daar ginder.
Het toneel was wel leuk
en sommige mensen lagen ook wel eens in een deuk.
De meeste mensen schreven zich niet in.
Mijn moeder had soms meer te zeggen dan 1 zin.
Maar verder was het kerstfeest super super!
van Eva Huibregtse

Seniorenmiddag
Op de seniorenmiddag vertelden we elkaar, hoe we vroeger als kind Kerstmis vierden
en hoe we dat later deden, in de kerk, met onze kinderen en familie. We zongen ook
heel wat bekende Kerstliederen. ’
t Klonk warempel eventjes weer als heel vroeger.
Een mooie manier om advent 2008 in te luiden.
In februari komen we weer bij elkaar (datum moet nog worden bepaald).
Rina
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Bijbelstudieavond.
Op 18 december lazen we samen Job 19. Het hoofdstuk met de prachtige regels die in
Handel’
s Messiah een plaats gevonden hebben: ‘
Ik weet dat mijn Losser leeft’
.
Woorden die iedere adventstijd opnieuw tot klinken komen. Woorden van geloof. Maar
tegelijk ook woorden van protest. Tegen de theologische redeneringen van de
vrienden. Maar ook tegen het onrecht dat Job moet ondergaan. Job getuigt dóór alles
heen van de trouw van die God, die opstaat tegen alles wat mensen kapotmaakt. Hij
houdt God aan Zijn beloften, een God van bevrijding en heil te zijn. En hij verwijt zijn
vrienden, dat zij God geen recht doen als ze anders over hem spreken. Zo is Job niet
simpelweg de passieveling, die alle lijden geduldig ondergaat. Die alles wat hem
overkomt accepteert als een noodlot, door God hem toebedeeld. Nee: hij pleit op
Gods liefde en trouw voor Zijn kinderen - en dat zal tenslotte het rechte spreken over
God blijken te zijn.
Op 19 februari gaan we verder met Job. We lezen dan Job 32 tot 36 aan de hand van
ons boekje. Ook ú bent van harte welkom, vanaf 20.00 uur in de kerkzaal.

Van Paulus aan de Christenen van Mechelen
Bijbelavonden rond de brieven van Paulus
In de vroege jaren van het christendom schreef een zekere Paulus van Tarsus een
aantal brieven naar missieposten die hij meestal zelf gesticht had. Later kregen deze
brieven een plaats in de Bijbel, ze werden gepromoveerd tot heilige Schrift. Toch zijn
brieven geen evangelies, het zijn gelegenheidsgeschriften die bedoeld waren voor een
heel specifiek lezerspubliek. Eerst trachten we, vanuit de brief aan de Galaten (met
Luc Devisscher), te achterhalen hoe de brieven van Paulus vandaag gelezen en
verstaan kunnen worden. Vervolgens proberen we vanuit de brief aan de Romeinen
(met Jelle Brouwer) op het spoor te komen wat de betekenis is van de verkondiging
van Paulus voor ons.
Begeleiding:
Datum:
Plaats:
Organisatie:
Info:
Deelnameprijs:

Luc Devisscher en Jelle Brouwer
2 donderdagen, van 20u - 22u15: 5 en 12 februari 2009.
Zaal de Posthoorn, Brusselsesteenweg 49 te Mechelen
vzw Motief i.s.m. met federatie Mechelen, de Protestantse kerken
Mechelen en KBS Vlaanderen. In het kader van het Paulusjaar
2008 -2009
Luc Devisscher, 015 29 84 15, info@kbsvlaanderen.be
€5,- (syllabus inbegrepen)

Bijzondere gebeurtenissen
We ontvingen een uitnodiging voor de aanstelling van Marcel Casier als predikant van
de Evangelische Kerk Leuven, tijdens de eredienst van zondag 8 februari om 15:00
uur. Locatie: Evangelische Theologische Faculteit, Sint-Jansbergsesteenweg 97, 3001
Leuven (Heverlee).
Eveneens op 8 februari gedenkt de Bethlehemgemeente te Anderlecht haar 120-jarig
bestaan. Deze feestdienst, die plaatsvindt aan de Walcourtstraat 103, 1070
Brussel-Anderlecht, begint om 16 uur.
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“
Er is geen toekomst zonder vergeving”
Desmond Tutu bij de installatie van hoogleraar Ed Van der Borght
De grote aula van de Vrije Universiteit in Amsterdam is op donderdag 4 december
volgelopen met veel chique en belangrijke mensen. Herman van Veen staat op het
podium te zingen over zijn Amsterdam, de Nederlandse Minister van
Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders houdt een toespraak en ook de rector
magnificus van de universiteit plaatst zijn woordje. Allemaal in het Engels behalve de
zingende Herman. Applaus en vooral veel applaus voor vier mannen in klassieke
hooglerarentoga. Toch komen Ed Van der Borght en zijn drie collega’
s niet voor
Desmond Tutu, want die komt voor hén.
Desmond Tutu, Minister Koenders noemde hem de grootste advocaat voor de
verzoeningsemancipatie en de interculturele samenwerking. Dat precies aartsbisschop
Tutu zijn naam geeft aan een leerstoel waar verzoening centraal staat, is geen toeval.
Zo eert zij Desmond Tutu’
s levenslange en geweldloze inzet voor een rechtvaardiger
samenleving. Zijn niet-aflatende strijd tegen apartheid waarvoor hij in 1984 de
Nobelprijs voor de Vrede ontving en zijn voorzitterschap van de Waarheids- en
Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika na de afschaffing van de apartheid heeft Tutu tot
een internationaal symbool voor vrede en verzoening gemaakt.
Eén van de versgebakken hoogleraren is onze Eddy Van der Borght die zich in het
bijzonder zal richten op de religieuze aspecten van verzoening, voor onze voormalige
dominee geen onbekend artikel. Welke rol spelen kerken in de verzoeningsstrategie
die van tegenstanders medestanders, zakenpartners en buren maakt? Het is net in de
kerk dat mensen in een christelijke traditie leren om brood en wijn te delen met
iedereen, vriend en vijand. Want dat is Jezus’boodschap voor verscheurde mensen:
vergeef elkaar de schuld zoals onze Hemelse Vader ons vergeeft.
“
Een droom wordt waarheid!”
, riep Desmond Tutu uit op het podium want nu krijgt de
moeizaam onderhandelde en bevochten verzoening in Zuid-Afrika ook een
wetenschappelijke ruggesteun en misschien ook export naar andere conflictgebieden
in de wereld. Als we met onze kinderen spreken dan
kunnen we zeggen dat onze generatie enkele goede
dingen heeft gedaan, zegt de éminence grise, maar
over de hele lijn hebben we de wereld verknoeid! Denk
maar aan de aanhoudende conflicten, de blijvende
armoede, de klimaat- en milieuproblemen. Hoe zou de
wereld er uitzien als we ons realiseren dat we allemaal
familie van elkaar zijn. Zou je kunnen weigeren dat je
zus zuiver water te drinken krijgt? Zouden we dan
triljarden besteden aan instrumenten om te doden? Het
is dus goed dat de VU-Amsterdam niet een, twee of
drie hoogleraren heeft benoemd, maar vier! “
Four!
That’
s two-two!”
, lacht de vredesvoorvechter Tutu. Jongeren, laat je niet infecteren door ons cynisme.
Droom over kinderen die overal zuiver water hebben
om te drinken en goede huizen om in te wonen. Droom
over mensen die omkijken naar elkaar en voor elkaar
zorgen. Jullie moeten God aan het lachen brengen!
Proficiat Eddy je weet dus wat je missie is als
hoogleraar.
Een fiere hoogleraar Eddy Van der
Borght met zijn installatiecadeau: de
Mark Goris
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blanke en zwarte jongen spelen samen
voetbal op het strand al hebben ook hun
schaduwen verschillende kleuren!

Taizé
Van 29 december 2008 t.e.m. 2 januari 2009 vond in Brussel de “
Pelgrimage van
vertrouwen”plaats van de gemeenschap van Taizé.
Het programma van de ontmoeting bestond uit enkele zeer eenvoudige elementen:
gemeenschappelijke gebeden, uitwisseling in kleine internationale groepen én
gastvrijheid. ’
s Morgens in de kerken (ook in Mechelen dus!), ’
s middags in de
Heizelpaleizen (Brussels Expo).
Een week lang kwamen zo ruim 40.000 jongeren uit heel Europa samen. Honderden
kerkgemeenschappen en duizenden gezinnen stelden hun deuren open om de jongeren
een warm nest te bieden.
Om de jongeren te huisvesten werden contact gezocht met kerken en gemeenschapppen,
die op minder van een uur vervoer van Brussel lagen.
Ook onze kerk was ontvangende kerk. Verschillende gemeenteleden uit onze kerk hebben
jongeren opgevangen.
Wij ontvingen zo twee Kroatische jonge vrouwen van 23-24 jaar, die perfect engels
spraken. We hebben daar een heel fijn contact mee gehad, en hebben op Nieuwjaarsdag
met hen samen getafeld. Bemoedigend om zo in gesprek te komen met actief
meelevende Christelijke jongeren uit een heel andere cultuur.
Ook op Nieuwjaarsdag zijn we naar de kathedraal getrokken voor de oecumenische
viering voor de jongeren die in Mechelen centrum logeerden. Een viering waar we samen
fijn gezongen hebben (de Taizé gemeenschap heeft een heel eigen muzikale traditie) en
Ds Buunk de preek verzorgde (in perfect engels).
- Marius Joosten

Taizé 2008
“
Mechelen houdt je warm”
. De tekst op de spandoeken boven de straten stond eind
december in schril contrast met de waarden op de thermometer. Zelfs overdag vroor het
behoorlijk, en de ‘
ervaringstemperatuur’die op internet te lezen viel, lag daar nog vaak
een tiental graden onder. En toch hadden die spandoeken geen ongelijk. Want ondanks
het koude weer ervoeren een kleine 600 jongeren van over heel Europa de warmte van
de Mechelaars. Ze waren gekomen voor de jongerenontmoeting van Taizé, dit jaar in
Brussel gehouden. Ze maakten deel uit van de 30.000 die een ‘
pelgrimstocht van
vertrouwen’hadden ondernomen, en die samenkwamen om te bidden en over hun geloof
te praten.
Ook onze kerk heeft daarin een rol gespeeld. Een week lang werd ze overspoeld door
jongeren. Op de maandag, bij het onthaal, was het soms maar nauwelijks bij te benen:
eerst een kommetje soep, dan een kleine introductie met wat organisatorische
aanwijzingen, indelen in gespreksgroepjes, verdelen over gastgezinnen. En de volgende
dagen de kou trotseren om om half negen bij het ochtendgebed te zijn, gevolgd door een
groepsgesprek over de leiding van God in je leven, om direct daarna op de trein te
stappen naar Brussel, waar de grote samenkomsten waren. Op woensdag biddend en
zingend samen het nieuwe jaar binnengaan, maar dan ook samen feest vieren en
anderen iets laten proeven van de eigen cultuur. En dan op donderdag de
nieuwjaarviering in de kathedraal en de kerk van St-Jan-Berchmans, waarin de
protestantse predikanten tekenden voor de verkondiging.
Al met al een enerverende week, waarin vooral het telkens heen en weer schakelen
tussen Engels, Nederlands en Frans de nodige inspanning kostte. Maar toch bovenal een
verrijkende ervaring. Omdat je voor ogen ziet, dat de Kerk van Christus geen aflopende
zaak is, maar toekomst heeft. Dat het geloof lééft in al die bezielde en bezielende jonge
mensen. Maar ook, omdat je in de mensen die in dit alles hun energie hebben gestoken,
de inspiratie van die ene Geest herkent, die zich van verschillen in kerkvisie en theologie
niets aantrekt, maar allen in beweging brengt.
- JHB
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In uw hand zullen ze één worden
Gebedsweek voor de eenheid van de christenen, maandag 19 januari 2009
Ik was verrast toen men zei: "vanavond bidden we hier samen met christenen uit 8
verschillende kerken van Mechelen". Ik wist niet dat er zoveel gescheiden christelijke
genootschappen waren in onze stad. De oecumenische gebedsdienst bracht ons
samen tijdens deze gebedsweek voor de eenheid van de christenen, zoals elk jaar. En
wederom was ik verrast op velerlei wijzen. Deze Adventskerk bijvoorbeeld, gelegen in
Wagonstraat 20, was mij voorheen totaal onbekend, ik was er nog nooit geweest.
Tijdens het gebed moest ik spontaan bedenken: we weten eigenlijk niet goed meer
hoe we ooit verdeeld zijn geraakt. Het moet wortels hebben gehad in een ver
verleden. We hebben een aantal breuklijnen geërfd van onze vaderen. En vandaag,
wanneer wij samen komen om ons te keren naar Gods Woord, dringt het tot ons door:
wij weten niet hoe wij ooit verdeeld zijn geraakt en wij weten niet hoe wij weer één
kunnen worden, maar wij stellen heel onze hoop op God en biddend zoeken wij een
weg naar wat wij ten diepste verlangen: één te zijn in Gods hand.
We ontvingen bij het binnenkomen twee stokjes. Een lezing uit de profeet Ezechiël
maakte spoedig duidelijk wat de bedoeling hiervan was: "Voeg beide stukken dan
samen, tot één geheel in uw hand." (Ez. 37,17). We werden uitgenodigd om de twee
stokjes tot een kruis samen te binden, een kruis dat ook verbonden is met het
hogepriesterlijk gebed van Jezus: "dat ze allen één mogen zijn"(Joh. 17,21). Het was
een zichtbaar teken dat de verkondiging van Gods Woord kwam onderstrepen. Karel
Denteneer, de predikant van ter plaatse, nam ons mee in overwegingen vanuit
Ezechiël en Apocalyps. En het kruis in onze handen was hierbij teken van pijn en hoop
tegelijk, helemaal rustend in Gods hand.
We besloten onze meditatie, onze voorbeden en gezangen, met een krachtig woord
van de apostel Paulus dat ik graag tot het mijne maak: "Ik ben ervan overtuigd, dat
noch de dood noch het leven, noch engelen noch machten, noch wat is noch wat
komt, geen macht in den hoge of in de diepte, noch enig ander schepsel, ons zal
kunnen scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus onze Heer is."(Rom.
8,38-39). Amen!
Kris Van den Bossche

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

zondag 01 februari
ds. S. Fuite
koffiedrinken na de dienst

organist: J. van der Wulp
2° kollekte: orgelfonds

zondag 08 februari
ds. J.H. Brouwer

organist: E. Poncin
2° kollekte: zending

zondag 15 februari
ds. J.H. Brouwer
koffiedrinken na de dienst

organist: J. van der Wulp
2° kollekte: synodale kas

zondag 22 februari
ds. J.H. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° kollekte: kerkblad
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Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

01
08
15
22

februari
februari
februari
februari

2009
2009
2009
2009

KND 1

KND 2

Oppas

Wilda
Hanne
Anne
Aysel

Zwannet
Perla
Carine
Hermien

Patricia
Basrye
Behiye
Hanne

Koffiedienst
Koffiedrinken op:

dienst voor:

01 februari
15 februari

fam. Younan
Dhr Van Gorp en mevr. Van Cammeren

Activiteitenkalender
02
05
12
19
26

februari
februari
februari
februari
februari

kerkraadsvergadering –kerkzaal 20.15 u
open Bijbelstudie - De Posthoorn (Brusselsesteenweg 49) 20.00 u
open Bijbelstudie - De Posthoorn (Brusselsesteenweg 49) 20.00 u
Bijbelavond - kerkzaal 20.00 u
Bijbelmiddag - kerkzaal 14.30 u

Verjaardagen
01
02
02
02
03
03
10
10
11
14
15
17
18
20
24
25
28
28

februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari

Hindrik Brouwer
Ingrid Van Cammeren
Ben Van Cammeren
Isa Dinler
Simon Dinler
Guido Van Caillie
Paolo Sabak
Sabrye Kuçun
Hilde De Keyzer e. Van Cammeren
Karl Vandenbroeck
Ronald van der Veen
Joanna Van Ussel e. Vandenbroeck
Ninoah Dirlik
Luther Wilmaerts
Diedrik Van Messem
Anna van der Deen
Daniël Kockelkoren
Peter Oerlemans

Allen van harte gefeliciteerd.
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Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen
Programma-informatie
februari 2009
VRT/Radio 1 -op woensdag omstreeks 20.03 uur -productie Frank Marivoet
11 februari

Mens voor de mensen zijn:
Voor eeuwig of voor even?

25 februari

Johannes Calvijn 500 jaar geleden geboren (2)
Een kerk hervormen, hoe doe je dat nu eigenlijk?
Door ds. Dick Wursten

TELEVISIE
De eerstvolgende uitzending is op zondag 8 maart 2009
TV-EREDIENSTEN
productie Lena Demeester
VRT 1 om 10.00 uur
22 februari

Protestantse eredienst vanuit
Gent-Noord (Rabotwijk)
Voorganger: ds. Marc Loos

Verdere info via site: www.vpkb.be/pro/

Kerkmozaïek
februari 2009
Wat hebben protestanten met mystiek en spiritualiteit ?
Het is minstens opvallend dat we voor het antwoord op deze vraag moesten afwijken van de
gebaande protestantse wegen.
Johan Temmerman legt uit hoe dat komt: Mystici werden door het instituut Kerk vaak als
ketters gezien. Maar voegt hij eraan toe 'Mystici leren ons dat de redelijke verklaringen van
kerk en bijbel wel eens bijgeloof zouden kunnen zijn.' We namen een kijkje bij de
Taizégemeenschap, zoals die eind 2008 samenkwam in Brussel. Twee jongeren geven hun
persoonlijke visie, Johan Visser concludeert: Stilte moet je oefenen. We gaan op zoek bij de
Arkgemeenschap in Antwerpen en laten Anja T'Kindt aan het woord die vertelt over Gods
aanwezigheid in de mensen voor wie zij zorg draagt. Ook kunt u kennis maken met Het
Rustpunt, Karmelitaans Centrum voor Verstilling en Verdieping (Gent). Peter Tomson legt uit
hoe mystiek in het leven en denken van Jezus een beslissende rol speelde.
Naast deze thematisch georiënteerde bijdragen vindt u ook het laatste nieuws betreffende onze
VPKB. Zo is er bijvoorbeeld het nieuwe gebouw, penningmeester Ernst Vercruysse geeft u een
overzicht van de vorderingen daar rond. De protestantse gemeente Boechout brengt u wellicht
op een idee om uw diaconale projecten kracht bij te zetten. De Faculteit voor Protestantse
Godgeleerdheid kondigt een informatieve discussieavond aan over het thema '60 jaar Israël:
zegen en vloek'.
Dit en veel meer kunt u allemaal lezen in de Kerkmozaïek van februari, de redactie wenst u
daarbij veel inspirerende momenten!
Ds. Judith VAN VOOREN
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STUDIEFONDS: IK HELP EEN KIND
Dat jongeren na de basisschool naar het secundair onderwijs gaan geeft voor de meeste
ouders hier geen grote financiële problemen. Voor de start van een nieuw studiejaar moet
er immers van alles aangeschaft worden: zoon of dochter moet netjes gekleed en van het
nodige schoolmateriaal voorzien worden.
Die situatie is in Rwanda wel anders! In januari start daar een nieuw studie jaar. Veel
jongeren hebben geen ouders meer door de gevolgen van de genocide of door de grote
sterfte aan aids. Zij moeten zichzelf zien te redden. Daarnaast hebben ze vaak ook nog
de zorg voor kleinere broertjes of zusjes. Soms neemt een oom of tante die zorg op zich.
Maar wie betaalt in die gevallen de kosten van een middelbare schoolopleiding als
gebleken is op de basisschool dat een jongere goed kan leren?
Van onze contactpersoon van de Rwandese partnerkerk, mw Thérèse Gasenge, hoorden
we tijdens haar bezoek in april jl. vele trieste verhalen. De Presbyteriaanse kerk in
Rwanda doet er alles aan om zoveel mogelijk jongeren de kans te geven op
vervolgonderwijs. En daarbij willen we hen graag ondersteunen. Dat doen we omdat we
het helemaal eens zijn met de onderstaande uitspraak:
“Na brood is onderwijs een eerste noodzaak van een bevolking”(Danton).
Investeren in onderwijs en opvoeding betekent dus dat er meer kansen geboden worden
op een voorspoedige ontwikkeling van een land.
Al sinds 1997 helpt het Studiefonds “
Ik help een kind”mee om zoveel mogelijk jongeren
de kans te geven om middelbaar onderwijs te volgen. Dit jaar steunen we 307 jongens en
meisjes.De hoogte van de steun is afhankelijk van de kosten van schoolgeld, -materialen
en -uniform. Maar vooral of een jongere bij familie kan wonen of op een internaat van de
school moet verblijven. D.w.z. overblijven in een grote slaapzaal, waar ze met twee in
één bed slapen!
Het Studiefonds bestond vorig jaar 10 jaar! Sinds haar start kent ze een gestage
ontwikkeling. Veel mensen uit de VPKB zijn in de loop van de jaren donateur geworden.
Ook uit onze gemeente. Van hen mogen we regelmatig bijdragen ontvangen. Die
bijdragen vormen de vaste basis. Daarom zijn we natuurlijk blij met elke nieuwe
donateur. Soms worden er speciale acties gehouden. Dit jaar b.v. ontvingen we twee
grote giften van 1.500 € en 5.090 € t.g.v. een 65ste verjaardag. In plaats van cadeaus
werd een bijdrage voor het studiefonds gevraagd.
Overweegt u om donateur te worden en wilt u meer weten over dit studiefonds? Er liggen
folders op de boekenplank in de kerkzaal. Ook vindt u daar de laatste uitgave van de
Nieuwsbrief, die 2X per jaar verschijnt. Bij voorbaat hartelijk dank!
Namens de Werkgroep
Greet Heslinga ( tel. 02-767 70 88)
Rek. nr. 125.9302045.30
van Protestantse Solidariteit,
Brogniezstraat 46,
B-1070 Brussel
o.v.v. ‘
Ik help een kind”
(Fiscaal attest vanaf 30 Euro)
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