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Lijden
Vanouds kent de christelijke kerk talrijke martelaren. Grote en kleine mannen
en vrouwen, die hun leven gaven voor hun geloof. Sommigen bekend, soms
zelfs heilig verklaard. Anderen nameloos, maar daardoor niet minder
belangrijk. Hun moed heeft ervoor gezorgd, dat het Griekse woordje
‘
marturein’dat eigenlijk getuigen betekent, direct de associatie oproept van
bloed en dood, van martelaarschap. Door dik en dun hebben ze vastgehouden
aan hun Heer. Het lijden en de dood hebben ze niet geschuwd, omdat ook Hij
heeft geleden en is gestorven omwille van onze redding. En die
vastberadenheid heeft zoveel indruk gemaakt op de omstanders, dat die zich
begonnen af te vragen, wat hun geheim was, de bron van hun kracht. En dat
zij zich ook aan die Heiland gingen toevertrouwen, wiens liefde de dood
overwint. “
Het bloed der martelaren is het zaad der Kerk”
, werd wel gezegd.
Hoe meer er werden gedood, des te meer nam de Kerk in aantal toe.
Tegenwoordig is dat anders. Hoezeer ook de samenleving vijandig lijkt te staan
tegenover het geloof, geen christen hoeft in ons land vervolging te vrezen. En
onze houding tegenover het lijden is ook veranderd. Vroeger kon je wel eens
de indruk krijgen, dat de Kerk het lijden verheerlijkte. Wie net als Christus
lijden en dood was dóór gegaan voor het geloof, gold als een held, een
voorbeeldige christen. En daartegenover zie je tegenwoordig in onze
samenleving eerder het omgekeerde. Lijden en dood worden weggestopt. We
denken er liever niet aan, en gaan ze uit de weg. De reclame spiegelt ons een
wereld voor, waarin iedereen gezond en aantrekkelijk is. Het lijkt bijna op het
verhaal dat over de jonge Boeddha wordt verteld: hij mocht zijn paleis niet
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verlaten, uit angst dat de schijn van jeugd, gezondheid en eeuwig leven die
binnen de muren heerste, zou worden doorgeprikt.
Intussen weten we als christenen toch beter. Het is niet nodig om het lijden en
de dood te zoeken. Maar wie Christus volgt op de weg die Hij ging, kan er niet
altijd omheen. Zoals ook Christus door lijden en dood moést heengaan om in
Zijn opstanding hun heerschappij teniet te doen. Het gaat in het leven niet om
die schijn van jeugd, gezondheid en eeuwig leven. Maar het is juist door stand
te houden in het lijden, dat we de kracht van het geloof kunnen ervaren èn
tonen. En het is door onbevreesd de dood onder ogen te zien, dat we het
krachtigst getuigen van ons vertrouwen op de liefde van Christus, die sterker is
dan elke macht ter wereld. Zodat ook onze wereld zich er weer van bewust
wordt, dat eeuwig leven alleen wordt gevonden bij Hem, wiens lijden en
sterven ons de weg naar God heeft geopend.
JHB

Kerkraad
We vergaderden met een voltallige kerkraad op maandag 2 februari.
De komende gemeentevergadering kreeg de nodige aandacht, er werd verder
gewerkt aan de voorbereiding voor de Open Kerkavond en de taakverdeling
binnen de kerkraad werd voor het eerst besproken. Gezien de nieuwe
posttarieven kreeg ook de verzending van ons kerkblad de nodige aandacht,
het is belangrijk dat we meer mensen motiveren om het kerkblad elektronisch
te gaan lezen.
We keken reeds vooruit en zijn volop bezig om een goede zaal te vinden voor
de komende Kerstviering.
Zoals gebruikelijk werden ook alle activiteiten en samenkomsten overlopen en
besproken
Volgende kerkraadsvergadering gaat door op maandag 2 maart 2009.

Gemeentevergadering - uitnodiging
U wordt vriendelijk uitgenodigd op onze jaarlijkse gemeentevergadering.
Deze voor onze gemeente belangrijke vergadering gaat door op donderdag 12
maart 2009 om 20.00 uur in de kerkzaal.
Agenda:
- jaarverslag 2008 van de kerkraad
- financieel verslag raad van bestuur en gemeenteleven
- pauze met koffie
- bespreking viering H. Avondmaal in de Paastijd
- rondvraag
In onze gemeente is de gemeentevergadering het belangrijkste
beslissingsorgaan, uw mening en inbreng zijn dan ook zeer waardevol.
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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

Seniorenmiddag 28 januari 2009
Mensen geven op verschillende manier uiting aan hun liefde. Het komt er maar
op aan elkaar te begrijpen. Er zijn vijf talen van de liefde:
-Je kunt liefde laten zien door lieve dingen tegen elkaar te zeggen.
-Je kunt ook tijd nemen om met elkaar dingen te doen.
-Je kunt cadeautjes geven, grote of kleine.
-Je kunt iets doen voor een ander.
-De gebarentaal: een hand, een korte aanraking.
We hebben op de seniorenmiddag geprobeerd om te zoeken welke van die vijf
talen wij spreken. En op welk manier de bijbel laat zien, hoe het kan.
In Ruth vonden we een hele reeks voorbeelden. Jezus zelf. Jozef.
Martha en Maria die dat heel anders invullen.
De zalving van Jezus.
Het uitdelen van het brood en de vissen.
In de kring bidden.
U kunt zelf dit lijstje nog veel langer maken. Wij hielden er een fijne middag
aan over.
Rina

Verjaardagen
10
11
12
23
26

maart
maart
maart
maart
maart

Lois Van Nes
Geert Van Cammeren
Anna van der Veen
Meryem Okmen e. Dinler
Chris Van Gorp

3

Bijbelstudieavond
In januari kwamen we niet samen, omdat een groot deel van de groep niet
kon. En de februari-avond valt juist in de periode tussen drukken en
verschijnen van dit kerkblad. Onze volgende bijeenkomst zal nu zijn op
donderdag 19 maart. We hopen dan van gedachten te wisselen over Job 3842, dat wil zeggen hoofdstuk 6 van ons boekje.

Bijbelnamiddag
Op 22 januari kwamen wij opnieuw samen voor de eerste bijbelnamiddag in
2009. Ds. J.H. Brouwer opende de namiddag met een gebed. Hoofdstuk III
van het boek 'De Bergrede: Voorbij de onmacht' geschreven door Hans Greive,
kwam aanbod: De Traditie als Inspiratie voor Vandaag.
Het is wel zo dat binnen een christen-gemeente op verschillende manieren met
de bijbel en traditie omgegaan wordt. Maar het is ook zo dat de Normen van
vroeger steeds meer de Waarden van vandaag worden.
Jezus is gekomen naar de wereld om de Schrift te vervullen door te doen en te
leren. Het was NIET de bedoeling dat Jezus iets van de Wet of de Traditie zou
afdoen. Hij legt zelf uit dat het Hem om de diepere betekenis van de geboden
gaat, dat Hij teruggaat naar de wortel en naar de oorspronkelijke bedoeling
van de geboden. (lees: Joh. 4 : Jezus vraagt een Samaritaanse vrouw om
drinken; Joh. 5 : Jezus geneest een zieke op Sabbat).
Jezus houdt die Traditie en Wetten in ere, maar door Zijn doen en leren heeft
Jezus de originele interpretatie van deze Wetten en Profeten (Traditie)
waargemaakt.
Met Geloof en Liefde (lees: Marcus 12: 30 & 31), heeft Jezus de Hoop
benadrukt door Zelf de Weg en de Waarheid ten leven te worden (lees: Joh.
14: 6).
De bijbelnamiddag is die dag afgerond met een lied uit Zangbundel Joh. De
Heer te zingen.
De volgende bijbelnamiddag is op Februari 26, 2009 van 14.30 tot 17.30 in de
kerk. 'Hoe meer zielen hoe meer vreugde', zegt het spreekwoord. Dat geldt
ook voor de bijbelnamiddag. Iedereen is van harte welkom.
N. Nafarin.

Koffiedienst
Koffiedrinken op:

dienst voor:

01 maart
15 maart

Mevr. Van Rooyen en mevr. Luteyn
Fam. Huibregtse
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Erediensten
Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang
telkens om 10.00 uur.
zondag 01 maart
ds. J.H. Brouwer
koffiedrinken na de dienst

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

zondag 08 maart
dr. J. de Lange

organist: E. Poncin
2° kollekte: synodale kas

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

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

zondag 22 maart
ds. J.H. Brouwer

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

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

01
08
15
22
29
05

maart
maart
maart
maart
maart
april

KND 1

KND 2

Oppas

Kristin
Younan
Wilda
Hanne
Anne
Aysel

Sali
Zarifa
Zwannet
Perla
Carine
Hermien

Sandra
Patricia
Boran
Behiye
Elske
Sandra

Activiteitenkalender
2 maart
6 maart
12 maart
13 maart
16 maart
19 maart
26 maart
27 maart
30 maart
3 april

Kerkraad
Jeugdcatechese 16-18 jr
Gemeentevergadering
Jeugdcatecheseteam (bij Marius)
Bestuursraad
Bijbelavond
Bijbelnamiddag
Jeugdcatechese 12-15 jr
Kerkraad
Jeugdcatechese 16-18 jr
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Koor
Met het oog op Pasen doen wij een oproep
aan iedereen die graag een (of enkele)
lied(eren) tijdens de dienst op eerste
Paasdag mee wil zingen!
Men kan dit aan Hermien of Peter
doorgeven (tel. 015 / 27.89.77).
Wanneer er voldoende reactie op komt
kunnen we de oefenmomenten afspreken.

Omhaling
Die gemeenteleden, die zich in het verleden hebben
opgegeven om via het z.g. enveloppensysteem
financiële verantwoordelijkheid te willen dragen voor
onze kerkgemeenschap, kunnen op dinsdag 10 maart
of woensdag 11 maart a.s. bezoek verwachten van
één van de leden van kerkraad of bestuursraad.
Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan
onze
kerk
bijdraagt
door
ofwel
dit
enveloppensysteem of bankoverschrijving, willen wij
vragen dit in overweging te willen nemen; u kunt zichzelf opgeven als
“
enveloppen-donateur”bij één van kerkraads- of bestuursraadsleden, of wel
een zelf te kiezen bedrag over te schrijven op de bankrekening van onze kerk
(zie blz. 1 van dit kerkblad De Brug).

Bijzondere gebeurtenissen
Op zondag 29 maart neemt de Bethlehemgemeente in Anderlecht afscheid van
haar predikant ds. Gilbert Snauwaert, een oud-lid van onze gemeente. Hij gaat
op 1 april met pensioen. De afscheidsdienst vindt plaats in de Bethlehemkerk,
Walcourtstraat 103, 1070 Anderlecht. Hij begint om 16.00 uur.
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Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen
Programma-informatie
maart 2009
VRT/Radio 1 –op woensdag omstreeks 20.03 uur –productie Frank Marivoet
11 maart

Mens voor de mensen zijn:
Het wordt me te veel.

25 maart

Solidair wereldwijd:
Roddel verstikt, openheid bevrijdt.

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

Kerkmozaïek
maart 2009
Op de drempel van dit Calvijnjaar was in protestantse kring scepsis (of was het calvinistische
bescheidenheid?) te horen of het wel aangewezen was om zoveel brede aandacht te schenken aan
een hervormer. De geseculariseerde wereld zat toch niet te wachten op zulke oudbakken christelijke
tamtam? Het zou in het beste geval een godsdienstige storm in een glas werelds water zijn, waar
verder niemand een boodschap aan had.
Het Calvijnjaar is nog maar nauwelijks begonnen of intussen is, zeker bij onze (grotendeels
verwereldlijkte) Noorderburen het Calvijnjaar tot een ware hype uitgegroeid, met alle frivole
nevenverschijnselen van dien. Zo kunnen surfers op de website (http://www.trouw.nl/nieuws/religiefilosofie/article1934690.ece ) van de krant Trouw via een test nagaan wat hun “C-factor”(Calvijngehalte) is. Dit middels stellingen waar men met “eens”of “oneens” op moet antwoorden, zoals:
“Ik vind het belangrijk te weten wat er in de Bijbel staat”. “Ik schiet altijd tekort tegenover God”.
Dat men ervan uitgaat dat de invloed van Calvijn heel wat verder reikt dan alleen kerkelijke
middens, bewijzen stellingen als: “Eigenlijk zou ik harder moeten werken”. (wie kent niet het zgn.
calvinistische arbeidsethos?). “Ik gebruik weleens een leugentje om bestwil”. (maar: juist calvinisten
logen tijdens de Tweede Wereldoorlog heel wat af in het verzet.). En wat te denken van deze
stelling: “Je mag best genieten van seks”. De opstellers van de test verklaren zich nader:
“Calvinisten hebben ten onrechte een lichaamsvijandig imago, preuts en seksloos. Calvijn
bestempelde seks niet alleen als activiteit om kleine calvinistjes te maken, maar ook als bezigheid
bedoeld voor het genot.”Het Calvijnjaar is nog lang, dus dat belooft wat!
Ook Kerkmozaïek wil (zonder de andere bijdragen te verwaarlozen, zoals u deze ook weer in dit
nummer aantreft) haar calvinistische steentje bijdragen aan het Calvijnjaar. Redactielid Dick
Würsten begint bij het begin: over de jeugd van Jean Calvin. (wordt vervolgd)
Veel leesgenot! (ook dat mocht van Calvijn).
ds. Ernst VEEN
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