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Opstandelingen

dan zullen zij opstaan
het licht tegemoet
in hun mond is een lied
dat de beproeving doorstond
en in hun ogen een lach
omdat het allerlaatste geheim
tenslotte zal worden onthuld

van verre zijn zij gekomen
uit sobibor en treblinka
uit de goelag archipel
uit het stadion van santiago
uit het zwarte sharpeville
uit de sloppen van calcutta
uit de jungle van vietnam

dan worden de poorten geopend
de poorten van het recht
waardoor zij mogen binnengaan
en de heiligen in het licht
roepen hun een welkom toe
gezegend die daar komen
in de naam van de heer

dan zullen zij opstaan
het licht tegemoet
hun lied zal over de zee gaan
waarin alles helder wordt
en de eeuwenlange pijn
op de bodem van kristal
doorzichtig is als glas Niek Schuman
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Kerkraad

Maandag 2 maart kreeg de kerkraad een volle agenda te verwerken.
Na de traditionele inleiding met Bijbellezing en gebed, bekrachtiging van de
notulen van de vorige vergadering, evaluatie van de voorbije erediensten en
het doornemen van de correspondentie, werd werk gemaakt van de verdere
voorbereiding en taakverdeling voor de gemeentevergadering van 12 maart 09.
De Open Kerkavond en Stadsvisioenen kregen weer de nodige aandacht. Het
kerkblad, de taakverdeling binnen de kerkraad, het koor en de informatie voor
de zaal van het Kerstfeest vervolledigden de themata.
Daarna werden de verschillende verslagen overlopen met bijzondere aandacht
voor de werking van de senioren. We besloten meer info te vragen aan
Protestantse Solidariteit over hun verzoek om zich te komen voorstellen in of
na een eredienst De volgende vergadering is, omwille van de Goede Week,
vervroegt naar maandag 30 maart 2009. De vergadering werd besloten met
gebed.

Gemeentevergadering – verkiezing ouderlingen

Zondag 26 april 2009 organiseren we een gemeentevergadering na de dienst
om 2 ouderlingen te verkiezen. De heren Geert Van Cammeren en Rudi Van
Messem zijn na 4 jaar aan het einde gekomen van hun mandaat. Beiden
hebben te kennen gegeven zich kandidaat te willen stellen voor een
herverkiezing.
Volgens het reglement van onze gemeente staat het de stemgerechtigde leden
vrij om kandidaturen voor te dragen. Deze kandidaturen moeten door 5
stemgerechtigde gemeenteleden gesteund worden.
Vanaf 7 april zal er een lijst in de kerkzaal uithangen met de stemgerechtigde
lidmaten voor deze verkiezingen.

Samenstelling kerkraad:

Predikant: ds J. Brouwer 015-20 51 54
Ouderlingen: Wilda Dijkers 015-34 88 68

Georgette Saliba 015-41 31 85
Geert Van Cammeren 015-31 97 64
George Vandensavel 015-61 02 03
Rudi Van Messem 0495-76 30 75

Diakenen: Jaap van der Wulp 016-53 31 42
Hugo Wilmaerts 015-29 08 59

Nieuws van de Seniorengroep

Na de matige opkomst voor de interessante uitleg van Roland over het begin
van de luchtvaart in België (met beelden), willen we wachten met bijeenkomen
tot in juni. Dan hopen we weer op uitstap te gaan. Iedereen die mee wil is
hartelijk welkom. U hoort nog van ons.
Ds Brouwer, Roland en Gusty Versele, Nellie Luteyn, Marius en Rina Joosten.
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Bestuursraad

Naast de financiële verslaggeving zijn er 2 specifieke zaken besproken op de
bestuursraad vergadering van 19 Januari.

Ten eerste het archief. Sommige leden van de kerk hebben documenten thuis
liggen die eigenlijk in het kerkelijk archief van Mechelen Noord thuishoren. De
voorzitter Zarifa heeft aangeboden een inventarisatie op te maken van wat er
nu in het archief zit, wat er weg kan en wat erbij zou moeten komen m.b.t.
documentatie kerkerraad, diaconie, secretaris en bestuursraad. De voorzitter
vraagt een ieder die nog documenten van de kerk heeft met haar contact op te
nemen om te beslissen of die in het archief zouden moeten worden bewaard.
Ons archief bevindt zich trouwens in de trappenhal.

Ten tweede Stadsvisioenen. Ons is gevraagd om de kerk beschikbaar te stellen
voor Italiaanse kunstenaars in belichting. Na overleg is duidelijk dat de
bestuursraad hier geen bezwaar tegen heeft mits aan een aantal voorwaarden
wordt voldaan zoals geen onderbreking van kerkelijke activiteiten, toezicht door
de organisatie tijdens opening, vergoeding van eventuele schade etc. De kerk
zal niet onderverhuurd worden aangezien het een initiatief is van de stad die
tenslotte ook eigenaar is van het gebouw. Wel moeten nog veel
onduidelijkheden worden uitgelegd zoals de periode en of het samen valt met de
tentoonstelling open kerk op 30 mei en/of het festival van Vlaanderen. Dominee
Brouwer zal samen met André en Rina deze punten bespreken met de
organisatie/kunstenaars. We komen hierop terug.

Leo Huibregtse

BIJBELNAMIDDAG

Op donderdag, 26 februari 2009 komen wij weer samen voor de bijbelnamiddag.
Ds. J. H. Brouwer opent de bijeenkomst met een gebed. Wij behandelen
Hoofdstuk IV.: Het Unieke van de Jood Jesus (Matthéüs 5 : 21 – 48).
Ds. J.H. Brouwer spreekt over ‘rechtvaardigheid’. Als God rechtvaardig is
betekent het dat God barmhartig is. En God is concreet in de aanwezigheid van
Jezus Christus.
Wij discusseren over Gods Liefde en Gods Wil. Bij het Koninkrijk van God het is
hoe het God Wil; en dat is Liefde voor God en Liefde voor de naaste (Marcus 12:
30, 31).
Wij vergelijken verschillende terminologieën; in de nieuwe vertaling van de
Bijbel, de Hebreeuwse vertaling, de Indonesische vertaling, enz.
Verder komen wij aan de verschillende kleuren van het Rijk, zie blz. 29 het boek
‘De Bergrede’.
Op de volgende bijeenkomst gaan wij verder met het thema: ‘Een scheiding kan
onmenselijk zijn’. Dit is één van de thema’s van de vele kleuren van het Rijk.
Zo vorderen wij naar de volgende thema’s bij de volgende bijeenkomst.
Wij zingen Gez. 48 de verzen 1, 3 en 6 als slotlied.

N. Nafarin.
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Verjaardagen

01 april Juanita Sabak
08 april Augusta De Pauw e. Versele
18 april Noa Huibregtse
21 april Boran Eksen
23 april Mikayl Dinler

Erediensten

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

zondag 05 april organist: P. Oerlemans
dhr. Van Rookhuyzen 2° kollekte: zending
koffiedrinken na de dienst

vrijdag 10 april, 20.00 uur organist: J. van der Wulp
ds. J.H. Brouwer geen kollekte
Goede Vrijdag

zondag 12 april organist: P. Oerlemans
ds. J.H. Brouwer 2° kollekte: Belgische Gideons
Pasen

zondag 19 april organist: J. van der Wulp
dr. G. Liagre 2° kollekte: synodale kas
koffiedrinken na de dienst

zondag 26 april organist: J. van der Wulp
ds. J.H. Brouwer 2° kollekte: orgel

zondag 03 mei organist: J. van der Wulp
ds. J.H. Brouwer 2° kollekte: diaconie

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

KND 1 KND 2 Oppas

05 april Aysel Hermien Sandra
10 april Kristien Sali Patricia
12 april Younan Zarifa Boran
19 april Wilda Zwannet Behiye
26 april Hanne Perla Elske
03 mei Aysel Hermien Sandra
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Koffiedienst

Koffiedrinken op: dienst voor:

05 april fam. Wilmaerts
19 april fam. Eke

Activiteitenkalender

30 maart Kerkraad - kerkzaal 20.15 u
03 april Jeugdcatechese II - kerkzaal 20.00 u
14 april (!) Bijbelavond – kerkzaal 20.00 u
17 april Start tentoonstelling i.s.m. Stadsvisioenen
20 april Kindernevendienstteam
21 april Jeugdcatecheseteam
23 april Bijbelmiddag – kerkzaal 14.30 u
24 april Jeugdcatechese I - kerkzaal 20.00 u
27 april Gezamenlijke vergadering Kerkraad/Bestuursraad - 20.15 u
28 april Festival van Vlaanderen: concert Trio Horta, 20.15 uur

Calvijn op bezoek

Mechelen wordt weer Calvinistisch, voor zover het dat ooit was. En dat in het
jaar dat 450 jaar aartsbisdom herdacht wordt. Een klein plaagstootje? Of een
bijdrage tot vernieuwing van de godsdienstige verhoudingen.
Bij gelegenheid van Stadsvisioenen, of eigenlijk van 450 jaar aartsbisdom èn
vanwege de internationale viering van het 500e geboortejaar van Calvijn
gebruikt onze protestantse zusterkerk de gelegenheid om in het voorjaar van
2009, eind april, op verrassende wijze met Calvijn voor het voetlicht te komen.
Een acteur kruipt in de huid van deze historische figuur en trekt met een
voorstelling naar Mechelen.
De voorstelling is gemaakt door de verhalenvertellers en theologen Kees
Posthumus en Ferdinand Borger. Zij verdiepten zich voor de voorstelling in het
leven en werk van Calvijn. Is Calvijn een bezoeking? Calvijn als naamgever van
een levenshouding die doet denken aan een kruideniersmentaliteit,
bekrompenheid op diverse levensterreinen, om alle vooroordelen maar even op
te roepen. Of komt Calvijn werkelijk op bezoek en tot leven met de
theatermonoloog?
We willen graag een portret neerzetten van een ‘religieus bevlogene’ die in zijn
tijd de chaos wilde bedwingen en dat niet kon zonder zijn geloof in God.
Wie Calvijn op bezoek krijgt, zal ontdekken dat hij af en toe irritant en eigenwijs
is, ook zeker geen heilige. De makers hebben geen karikatuur van hem
gemaakt. Al met al is het beslist een aanrader om de voorstelling te gaan
bekijken (aldus Alida Groeneveld, in Woord & Dienst).

Calvijn zal spreken: 30 april 2009,
in de Zandpoortkerk, Zandpoortvest 27, 2800 Mechelen
Aanvang 19u45. Inkom € 10,-
(zie: www.zandpoortkerk.be)
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Geloven in Mechelen

In de kruidtuin hangen sinds kort elf foto’s van
vertegenwoordigers van verschillende
levensovertuigingen in Mechelen. Per telefoon
kun je gratis het bijbehorende verhaal
beluisteren. Voor onze kerk is Nephtalie Van
der Borght geïnterviewd.

Nu je dit hoort zit ik al enkele maanden in
Amerika. Ik verblijf een half jaar in Princeton,
New Jersey. Ik ben meegegaan met mijn
vader. Hij was dominee en nu is hij professor
aan de universiteit. Mijn moeder geeft
protestantse godsdienst en is deeltijds
leerlingenbegeleidster in een middelbare
school. Ik zat een hele tijd in mijn eentje bij
haar in de les. Het geloof heb ik dus echt wel
met de paplepel meegekregen. Momenteel
staat mijn geloof op een laag pitje. Ik ga deels
uit gewoonte, deels uit interesse elke zondag
naar de kerk. Maar ik ben minder met het
geloof bezig. Veel minder dan vroeger. Ik zong
in het koortje van de kerk en las een poos elke avond in mijn Bijbel. Maar ik ben
kritischer geworden. Anderen hebben me doen twijfelen. Ik heb weinig vrienden
die geloven en dat stimuleert het geloof niet echt. Je moet over je twijfels
kunnen praten. Dat kan ik openlijk met mijn vader en mijn moeder. Het geloof
doet bij mij veel vragen oprijzen. Die vragen kunnen niet altijd beantwoord
worden. Soms moet je je er gewoon bij neerleggen. Het is makkelijker als meer
mensen geloven en je kan terugvallen op een groep gemotiveerde jongeren. In
de Nekkerhal ben ik eens naar ‘Praise’ gaan kijken. Gelovigen vanuit heel België
stroomden er samen. Het was heel professioneel georganiseerd, met een
optreden van een Nederlandse band. Het is enorm om al die jongeren samen uit
de bol te zien gaan en opwekkingsliederen te horen zingen. Ik heb me laten
dopen in mei 2006, samen met een grote jeugdgroep. Ik stond er helemaal
achter. Misschien verwachte ik er wel te veel van, een openbaring of zo. Het was
een lichte teleurstelling. Die jeugdgroep is achteraf ook uit elkaar gevallen. Naar
mijn mening evolueert de kerk te weinig mee met de tijd. Mijn ideaal is: een
goede preek, gecombineerd met de ritmes en energie van een Afrikaanse kerk.
Misschien vind ik die sfeer wel terug in Amerika.

Over kerken en kleur.
Bericht uit Princeton, New Jersey

We zijn hier nu precies 11 weken, lang genoeg om iets te vertellen over ons
verblijf in Princeton, New Jersey. De eerste weken zochten we onze weg en ons
ritme, maar nu hebben we een vast patroon gevonden. Eddy heeft zijn werkkamer
op het Center for Theological Inquiry en maakt volop gebruik van de bibliotheken
van het Princeton Theological Seminary en van Princeton University. Nephtalie
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volgt als toehoorder drie cursussen aan Princeton University (moraalfilosofie,
kunstgeschiedenis en sociologie). Als toehoorder moet je geen scripties schrijven
of examens doen, maar je krijgt wel een goede indruk over de inhoud van de
vakken. In de weekends doen we boodschappen, maken we schoon, maken
uitstappen (vb. naar New York of Philadelphia), ontvangen buren of andere
bezoekers, gaan naar de bioscoop of naar het theater of huren een video. En
natuurlijk gaan we op zondagmorgen naar de kerk.
Historisch was de eerste kerk de Presbyterian Church. De Presbyteriaanse Kerk is
gesticht door Schotten en Engelsen, de eerste migranten in deze streek. Het is de
Engelse variant van onze Protestantse, meer in het bijzonder de Gereformeerde of
Calvinistische kerken. De kerkdiensten lijken qua liturgie en prediking tamelijk
veel op onze Protestantse kerk in België. Vanuit deze kerk ontstond het Nassau
College in de 18e eeuw, dat in de 19e eeuw zou uitgroeien tot Princeton
University. In de 19e eeuw ontstond ook vanuit deze kerk het Princeton
Theological Seminary.
De Presbyteriaanse Kerk op Nassaustraat grenst aan de campus van de
universiteit. Iedere zondag zijn hier ’s morgens twee kerkdiensten (om 9 en op 11
uur). Vaak is er op zondagmiddag een artistieke activiteit (vb. een koor of toneel,
enz) en op zondagavond nog een dienst. De twee diensten op zondagmorgen
trekken ieder zo een 3 à 400 mensen. Ze beschikken over een geweldig orgel en
een prachtig koor. De kwaliteiten van de diensten is uitstekend zowel liturgisch als
qua verkondiging. Maar deze rijke kerk, zowel in hoeveelheid leden,
betrokkenheid van de leden, financiële middelen, en zijn grote professionele staf
is toch maar moeilijk te vergelijken met onze eenvoudige Vlaamse gemeenten.
Daarnaast is er een tweede Presbyteriaanse gemeente. Ze zit op de tweede
hoofdstraat in Princeton, de Witherspoonstraat. Ze is gesticht in de 19e eeuw door
zwarte Presbyterianen die in de kerk op Nassaustraat alleen mochten
plaatsnemen op de balkons. Meteen zijn we hier bij één van de meest pijnlijke
aspecten van de geschiedenis van de kerken in de VS, hun racisme. Nog steeds
horen kerken bij de meest gesegregeerde instellingen in de VS ... Gelukkig zijn de
Presbyteriaanse gemeenten op Nassaustreet en op Witherspoonstreet officieel niet
meer gesegregeerd, maar de gevolgen van de geschiedenis zijn nog steeds
zichtbaar, de één is nog steeds overwegend wit, de ander overwegend zwart. We
hebben van de kerk op Witherspoonstreet onze vaste ‘parochie’ gemaakt. Ze
hebben er ook een goede liturgie, uitstekend koor, orgel en piano en niet
onbelangrijk een Zuid-Afrikaanse predikante die uitstekend preekt. En Nephtalie
vindt het geweldig om in een gemeente te zitten met veel zwarte gelovigen. Deze
gemeente is bescheidener. Ze hebben slechts één dienst op zondagmorgen, met
gemiddeld een 150 tal aanwezigen. Ook bij deze gemeente zitten heel wat leden
die werken aan de University of aan het Seminar. Zo ontmoetten we daar een prof
sociology van de universiteit die Nephtalie uitnodigde bij haar colleges als
toehoorder. Februari was ‘Black American’ maand. Iedere zondag was er speciale
aandacht voor het thema, vb. een historicus kwam vertellen over de geschiedenis
van de zwarte presbyteriaanse kerken in de Presbyterian Church. Of een
gemeente lid vertelde de geschiedenis van de gemeente. Zeer bijzonder was toen
een zwarte voorganger uit een pinksterkerk met een achtergrond bij de Baptisten
uitgenodigd werd om de prediking te doen. Niet alleen duurde de preek langer,
maar hij preekte ook met de bekende zwarte stijl: herhaling, snel spreken, steeds
luider spreken, enz. Eddy vond het een geweldige preek, maar Nephtalie hield niet
van die ‘bezwerende’ preekstijl.
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19 januari was het Marten Luther King dag. Dat is een officiele feestdag in de VS.
Het viel ons op dat de dag minder in het teken stond van het verwerken van het
racistisch verleden van Amerika, als wel in het teken van goed burgerschap en
vrijwilligerswerk. De kerken hielden een gemeenschappelijke avonddienst.
Opvallend is dat er geen aandacht was voor de gebedsweek voor de eenheid van
de Christenen zoals wij die in Europa kennen. De dienst ging door in de African
Episcopalian Methodist Church, nog een kerk die herinnert aan het historisch
kleurprobleem in de kerken in de VS. Het kerkgenootschap ontstond ook in de 19e
eeuw als een Methodistische Kerk voor zwarten.
Soms gaan we ook naar andere kerken. Zo waren we één zondag in de
Episcopalian Church, dat is de Anglicaanse Kerk. Geweldige liturgie, geweldig
koor, geweldig orgel. Nephtalie hield van de communicatieve preekstijl van de
predikant, Eddy was er minder enthousiast over. We gingen ook één zondag naar
de Universitaire parochie in de Universitary Chapel op de campus van de
universiteit. De naam is misleidend, de kapel is nog een geschenkje van de
Rockefellers, er kunnen een paar duizend mensen in. Het koor was meer dan
super, het orgel geweldig en we zongen een lied op een melodie van Duke
Ellington ... De prediking was goed. Alleen zaten er maar weinig mensen in die
wel zeer grote kerk. We gingen ook een zondag naar de Lutherse kerk. Wel erg
liturgisch ...
Sommige clichés overtreffen de werkelijkheid. In de meeste kerken staan
Amerikaanse vlaggen vooraan in de kerk, in de kerkbanken vind je envelopjes om
je bankbiljetten in te stoppen en nogal wat mensen schrijven checks uit tijdens de
dienst. Geld is een gevoelig punt. Hier geen staatskerken of erkende erediensten.
De kerken leven van de financiële gaven van de gemeenten ... Gelukkig geven de
Amerikaanse gelovigen zeer royaal aan de kerk, zowel voor het instandhouden
van de eredienst, als voor de diaconie. Dat laatste is ook meer dan nodig. De
financiële crisis treft velen zeer hard in een land met beperkte sociale zekerheid.
Je kan hier maar beter niet ziek worden of een ongeval hebben ... En wie niet veel
geld gespaard heeft moet er niet op rekenen om zijn kinderen door te laten
studeren na de middelbare school. En dan nog een gemeenschappelijk kenmerk
van alle kerken, de geweldige gastvrijheid. Men vindt het geweldig dat je als gast
op bezoek komt en heel wat gemeenteleden spreken je aan en komen je dat
vertellen.
Nog twee andere vaststellingen. In de Presbyteriaanse gemeenten viert men zoals
in onze kerken het geval is één keer per maand avondmaal. De Anglicanen en de
Lutheranen doen het iedere week. Verder valt het ons op dat je overal kunt kiezen
uit de gemeenschappelijke beker of uit kleine individuele glaasjes als in Boechout.
En tenslotte, hoe zit het met jongeren in de kerk? Dat valt ons tegen. + 18 is
zwak vertegenwoordigt in de kerkdiensten. Er gaan nog wel veel mensen en
gezinnen naar de kerk, meer dan in Europa, maar de tekenen van secularisatie
zijn ook hier onmiskenbaar.
Ondertussen in de 40-dagentijd hier ook begonnen. Dat gebeurt ook met een
aswoendagdienst met avondmaal en met een askruisje op het voorhoofd zoals we
dat in Vlaanderen kennen van de katholieke kerk.

We wensen jullie alvast van in Princeton zalig pasen.
You are in our thoughts and prayers!

Nephtalie en Eddy Van der Borght
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Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen
Programma-informatie
april 2009

VRT/Radio 1 – op woensdag omstreeks 20.03 uur – productie Frank Marivoet

08 april Mens voor de mensen zijn:
Roddel verstikt, openheid bevrijdt.2

25 april Bijbel voor vandaag
Ik ben de goede herder.

VRT – Radio 1 – zondag 11.30 uur

12 april Paasviering
Ds. A.R. Beukenhorst

TELEVISIE – productie Antoinette Panhuis
VRT Eén om 9.00 uur, Canvas rond 23.00 uur
05 april “Mensen in de gevangenis”

TV-Eredienst – productie Lena Demeester
VRT Eén om 10.00 uur
12 april Paasviering in Eurovisie vanuit La Spezia (Italië)

Vertaling en begeleiding Frank Marivoet

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

Kerkmozaïek april 2009 :
Crisis als kans

Het oude moet voorbijgaan
Pasen als ultieme crisis
Bemiddeling als weg doorheen de crisis
Levenscrisis

Het christendom is eigenlijk een ongelooflijke godsdienst omdat de centrale boodschap dood en leven niet in
totale oppositie zet, maar met elkaar verbindt, sterker nog: uit de dood komt het leven voort. Dat is bijzonder,
want normaal heft het één het ander op, is de dood het einde van het leven.
In dit nummer van Kerkmozaïek gaan we op zoek naar sporen van deze radicale kernboodschap op andere
terreinen dan alleen in de theologie. Naast een bezinning op de passie van Pasen (door ds. Edwin Delen)
schetsen ds. Judith van Vooren, ziekenhuispastor Petra Schipper, en dr. Jurjen Wiersma elk vanuit hun eigen
invalshoek hoe de paradox van Pasen ook in het gewone leven vruchtbaar gemaakt kan worden: crisis als
kans, het einde als nieuw begin, onnavolgbaar schoon verwoord door Martinus Nijhoff in het gedicht
“Memlinc” (uit Vormen, 1924):

Ernstig en eenzaam staat
Tussen de holten van
Hemel en aarde de man
Die Gods woorden verstaat,

Antwoord weet, maar nog zwijgt
Zo lang de vraag nog klinkt,
Wacht tot de wereld verzinkt
En een ster de zon overstijgt.

Hong’rend naar eeuwigheid
Brak hij zijn leven als brood,
Proefde in dit voedsel de dood,
Deed afstand, en houdt zich bereid.

Luisterend, zwijgend, en in
Vroomheid bereid: voorwaar,
Dit is geen einde nog, maar

Een voorgoed begonnen begin.
ds. Dick WURSTEN
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Uitnodiging
vakantie Bijbelschool

De Ark van Noach
Het is bijna zover...dan is er weer een vakantie bijbel school.

Wij willen jullie graag uitnodigen om kennis te maken met alle dieren
van Noach’s ark in Dierentuin Plankendael .

Wanneer?
Op woensdag 15 april

Van 10 uur tot en met 15 uur
Aan de inkom (kassa) van dierentuin

Plankendael in Mechelen
!!!!!!!!!!!! kom op tijd !!!!!!!!!!

Wat moet je allemaal meenemen?
Je goede humeur!

Een lunchpakketje met boterhammen, drankje en koek
Wil je vriendje mee

Op eigen kosten is dat oké!

Ga je mee!
Geef je dan op;

ten laatste vóór zondag 12 april!
i.v.m. tijdig reserveren van de kaartjes!!

bij Wilda, Zwannet of Carine
Of op de lijst in de kerk
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