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Hemelvaart.
Op het oog is het Christendom een tegenstrijdige godsdienst.
Jezus Christus is gestorven, maar Hij leeft.
Hij leeft, niet hier, maar in de hemel bij God.
Er zijn nogal wat dingen, waar je als gelovige van harte ‘ja’ op moet zeggen,
ook al kun je het met je verstand niet volgen en is het volgens de wetenschap niet
‘waar’. Maar dat komt bovenal, omdat je in het geloof boven je macht reikt.
Het geloof tast boven onze werkelijkheid uit naar de waarheid achter de dingen.
Het geloof staat op het grensvlak van hemel en aarde
en vangt soms een glimp op van Gods wondere wereld.
Het geloof ziet zo ook in, dat de hemelvaart van Jezus Zijn opstanding niet zinloos
maakt.
Alsof de leerlingen nu toch nog alleen verder moeten, zonder Hem.
Alsof wij toch op onszelf zijn aangewezen.
Door Zijn hemelvaart heeft ons de Heer wel ruimte gegeven voor eigen
verantwoordelijkheid, om het licht van het evangelie verder te dragen in ons leven,
om te werken met de talenten die Hij ons heeft toevertrouwd.
Maar dat is niet alles:
Hij is ingegaan in die wereld van God, die de plaats van onze toekomst is.
Die hemel staat niet los van onze aarde, is geen andere wereld.
Het is de plek van een belofte: zoals dáár nu al Gods wil volkomen geschiedt,
zo zal ook de aarde ooit volledig aan haar bedoelingen beantwoorden.
Het Koninkrijk van Jezus, de Zachtmoedige, zal hemel en op aarde omspannen.
Heel de werkelijkheid zal door liefde en trouw worden geregeerd.
Wanneer dat zijn zal?
Wij kunnen er nu al een begin mee maken,
door Hem Koning te laten zijn in ons leven,
door ons in Zijn kracht te laten wekken tot een nieuw bestaan in liefde en trouw.
JHB

Zieken
In de afgelopen maand werd mevrouw Joanna Dumeunier-Temmerman opgenomen
in het St-Maartenziekenhuis te Mechelen. Zij herstelt langzaam. We wensen haar
veel sterkte toe.

Kerkraad
Tijdens de kerkraadsvergadering van 3 maart werden mogelijke kandidaturen voor
de verkiezing van diaken overlopen, werd het jaarverslag voor de jaarlijkse
gemeentevergadering van 13 maart in zijn definitieve vorm gegoten en
goedgekeurd, werd aandacht besteed aan de werking van de verschillende groepen.
Vanuit het district ABL kwam een vraag naar een mogelijk partnerschap met het
Itabire-district in Ruanda, waarover in april op de districtsvergadering een
beslissing moet worden genomen. Ook de AKV op 26 april 2008 in Oostmalle, de
voortgang in de stedelijke werkgroep “Stadsvisioenen” en de Witte Kinderbos
fietstocht kregen ruim aandacht. Vanuit de visie op missionair kerkzijn onderzoeken
we de mogelijkheden om een cursus “ontmoetingen met God” in te richten.
Volgende vergadering gaat door op maandag 7 april 2008.
Samenstelling kerkraad:
Predikant:
Ouderlingen:

Diakenen:

ds J. Brouwer
Wilda Dijkers
Georgette Saliba
Geert Van Cammeren
George Vandensavel
Rudi Van Messem
Besim Eksen
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
0473-37 53 30
015-29 08 59

Verkiezingen
Zondag 20 april houden we na de dienst verkiezingen.
Voor de kerkraad is de heer Besin Eksen uittredend. Vermist hij 8 jaar onze
gemeente gediend heeft als diaken is hij niet herkiesbaar. De kerkraad stelt aan de
gemeente de heer Jaap van der Wulp voor als nieuwe diaken. Het staat de
gemeenteleden vrij een andere kandidatuur in te sturen bij de kerkraad voor 13
april 2008, mits 5 handtekeningen van stemgerechtigde leden.
Bij de bestuursraad zijn mevrouw Rina Blokland en de heren Leo Huibregtse en
Samir Younan uittredend en herkiesbaar. Gemeenteleden die zich hiervoor willen
kandidaat stellen, moeten op het grondgebied van Mechelen wonen. Kandidaturen
kunnnen schriftelijk overgemaakt worden aan mej. Zarife Eke, voorzitter van de
bestuursraad.
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Filmavond
De hele gemeente is van harte uitgenodigd voor de vertoning van een film uit de
reeks “De Bijbel”. Op vrijdagavond 18 april laten we in onze kerk de verfilming van
“De Openbaring” zien, die een beeld geeft van het Christendom onder de oude
Romeinse keizers. In een wereld, waarin het gevaarlijk was om als christen bekend
te staan, weet het geloof toch terrein te winnen dankzij de inspirerende woorden en
daden van mensen als Johannes van Patmos. Een bemoedigende film voor
iedereen, waarbij toch zeker de deelnemers van de Bijbelkring over Openbaring en
de catechisanten niet verstek kunnen laten gaan. Inkom vanaf 19.30 uur.

AKV
Onder het thema “Levend, krachtig, scherper”, ontleend aan de beschrijving van de
werking van Gods Woord in Hebreeën 4:12, vindt op zaterdag 26 april de Algemene
Kerkvergadering van onze VPKB plaats in het Provinciaal Vormingscentrum van
Malle. Omkaderd door liturgische momenten staat een hele reeks workshops
gepland, waar men zich informatief of praktisch kan bezighouden met verschillende
aspecten van ons christelijk geloof. Er is een speciaal programma voor de jeugd
voorzien.
Omdat het ons eigen district is, dat deze dag heeft georganiseerd, hopen we op
minstens net zo’n goede opkomst als twee jaar geleden.
Wie ’s middags een warme maaltijd wenst (à €12,50), moet dat vóór 16 april bij de
organisatie opgeven door middel van de bon in de AKV-folder.
Er wordt bekeken, of we allemaal samen per bus naar Malle kunnen reizen.
Daarvoor treft u een intekenlijst aan in de kerk.

Avondbijbelstudie
Onze volgende bijeenkomst is op 17 april om 20.00 uur. Dan gaat het over Psalm
119, met name de verzen 1-8, 17-24, 89-96 en 153-160. Wie zich van tevoren al
vast wat wil inlezen, kan daarbij gebruik maken van het boekje over de psalmen
van C.P. van Andel. Vraagt u daar gerust na de dienst even naar, als u wilt.

Middagbijbelstudie
Op 28 februari, bij de bijbelmiddag, opende ds. J. Brouwer de bijbelmiddag met een
gebed. Daarna gingen wij verder door om beurt Openbaring 7 te lezen.
Verschillende gedachten kwamen aanbod. Wat Johannes schreef in dit boek van
Openbaring gaf de idee naar de vraag “Wie is het volk van God ?” ; “Hoe komt ‘het
volk van God’ terecht op de troon ? “
Niet door wat ze goed doen. OF door al hun inspanningen, hun inzet om goede
daden te bewijzen; maar door de Genade van God te aanvaarden, te ontvangen,
door Jezus levenswijze op te volgen…
Bij afsluiting van de dag prijzen wij de Heer met Gezang 109 en spreken wij af voor
de volgende bijeenkomst op 27 maart, tijdens de Paasvakantie.

3

Donderdag, 27 maart 2008, kwamen wij samen het boek Openbaring bestuderen.
Ds. J.H. Brouwer opende de namiddag met een gebed en lichtte dan toe wat
Johannes schreef in Openbaring 8 t/m 11 en ook Openbaring 12 en 13. Deze keer
hebben wij vele hoofdstukken gedaan, omdat de bijbelnamiddag het einde nadert
voor dit seizoen.
Wat er onder de aandacht komt bij het lezen van Openbaring 8 t/m 11 is onder
ander:
* Zijn volgelingen blijven ongemoeid van alle mogelijke plagen.
* bij de twee getuigen van God ( Openbaring 11 ) denken wij aan Elia en Mozes.
Bij het lezen van Openbaring 12 en 13, komen wij tot gedachten dat er machten
zijn die mekaar tegen werken.
* De machten van het goede, d.i.:
de drie-éénheid van God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest
* De machten der duisternis, d.i.:
de drie symbolen van de beesten: de draak, beest uit de zee, en beest uit de
aarde.
De Vrouw (Openbaring 12), is een symbolische beschrijving van de gemeente.
En zo is de vrouw de gemeente op wie de draak, die geen vat kon krijgen op de
Zoon, zijn woede botviert, schreef W. R. van der Zee in “De Dood is van Gisteren”.
‘Van eeuw tot eeuw – soms meer en soms minder evident – leeft de gemeente van
Jezus in een hachelijke tijd. En in elke tijd komt het er op aan waakzaam te zijn en
weerbaar. Het zou alleen niet eerlijk zijn, wanneer we er niet bij vertelden dat het
beest er vaak erg christelijk uitzag en erg christelijke taal uitsloeg’, zo schreef W. R.
van der Zee.
Dan schreef hij ook,”Inderdaad: leid ons niet in verzoeking …”
Het gesprek werd afgesloten met Gez. 215 ‘Christus, onze Heer, verrees’;
een Paashymne/lofzang.
Onze volgende bijeenkomst is op 24 april om 14.30 uur in de kerkzaal. Daarnaast
wordt uw aandacht gevraagd voor de filmavond over Openbaring op 18 april om
19.30 uur in onze kerk.

Kindernevendienstleiding.
Op maandag 21 april zal de kindernevendienstleiding vergaderen. We hopen op een
grote opkomst. We zullen de afgelopen periode evalueren inclusief project Nehemia
en de vakantie Bijbel school. Verder zullen we vooruit kijken naar moeder- en
vaderdag, startzondag, ontmoetingsdag en nog vele andere dingen. Ook proberen
we nieuwe mensen te vinden die ons willen versterken bij de kindernevendienst.
Carine heeft al toegezegd om mee te denken voor de diverse activiteiten van de
kindernevendienst.
De zolder heeft een heuse gedaanteverandering gekregen. Oude meubels zijn
vervangen door nieuwe. Bij deze doen we een oproep om eens te gaan kijken
boven. Het is de moeite waard. Een dank aan Wilda en Carine die hier hard aan
hebben gewerkt.
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De vakantie Bijbel school
Op woensdag 26 maart kwam Ben van den Akker naar onze kerk. Wilda opende de
middag met een gebed. Voordat zijn show begon, kregen we een kleine voorstelling
van de school met de Bijbel uit Mechelen. Daarna mocht Ben beginnen. Hij zei eerst
dat hij goochelt en niet tovert omdat toveren niet mag van God. Dan begon hij zijn
1ste truc. Die ging met zakdoeken weg goochelen en terug goochelen. Toen pakte
Ben zijn ballonnenkoffer en probeerde een ballon op te blazen, maar dat lukte hem
niet omdat hij de ballon steeds verkeerd hield! Toen knipte hij een ballon stuk,
omdat die te lang was, maar toch kon Ben hem nog opblazen. Hij deed ook nog
veel andere leuke trucs. Dan haalde Ben van den Akker een kist te voorschijn. En
daar zat een pop in, die kon “praten” en “bewegen”, omdat Ben kan buikspreken.
Het leek net echt! Daarna haalde hij een bord te voorschijn met daarop een
schilderwerkje van hem. Hij vertelde het verhaal van de kruisiging van Jezus, maar
dan gezien aan de kant van Barabas: dat Barabas wel verbaasd moest
zijn………..Ben van den Akker sloot de namiddag af met een dankgebed. Het was
gewoon een héle leuke, originele show. Echt iets om nog een keer mee te maken!
Esther van der Deen.

Erediensten
Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens
om 10.00 uur.
zondag 13 april
ds. D. Wursten

organist: E. Poncin
2° kollekte: orgelfonds

zondag 20 april
ds. J.H. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° kollekte: synodale kas

koffiedrinken na de dienst

zondag 27 april
ds. J.H. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° kollekte: Antwerpse Ziekenhuisclowns

zondag 04 mei
ds. J. de Jong

organist: E Poncin
2° kollekte: zending

koffiedrinken na de dienst

zondag 11 mei Pinksteren
ds. J.H. Brouwer
viering met H. Avondmaal

organist: P. Oerlemans (O.V.)
2° kollekte: diaconie
i
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Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

13
20
27
04
11

april
april
april
mei
mei

KND 1

KND 2

Oppas

Aysel
Wilda
Nephtalie
Younan
Sali

Perla
Hermien
Hilde
Zwannet
Hermien

Behiye
Hanne
Sandra
Basrye
Patricia

Koffiedienst
Koffiedrinken op:

dienst voor:

20 april

fam. Oerlemans

04 mei

fam. Joosten

Activiteitenkalender
07 april
09 april
14 april
17 april
18 april
21 april
24 april
26 april
05 mei

kerkraadsvergadering – kerkzaal 20.15 u
districtsvergadering ABL – Mechelen-Zuid – 19.30 u
vergadering bestuursraad – kerkzaal – 20.15 u
bijbelavond – kerkzaal - 20.00 u
film “De Openbaring”/jeugdcatechese 1 – kerk – 19.30 u
vergadering kindernevendienstleiding – kerkzaal – 20.00 u
bijbelmiddag – kerkzaal – 14.30 u
A.K.V. in Oostmalle – ganse dag – zie inschrijvingslijst kerkzaal
kerkraadsvergadering – kerkzaal – 20.15 u

Verjaardagen
08
18
21
23

april
april
april
april

Augusta De Pauw, e. Versele
Noa Huibregtse
Boran Eksen
Mikayl Dinler

06
06
06
06
06

mei
mei
mei
mei
mei

Aziz Eke
Teun De Vries
Bunyamin Dinler
Riet Vermaas, e. Kardux
Immi ter Haar, e. Van Messem

Allen van harte gefeliciteerd.
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Gemeentevergadering
Op donderdag 13 maart 2008 ging de jaarlijkse gemeentevergadering door in de kerkzaal.
Zoals elk jaar moeten we spijtig genoeg vaststellen dat erg weinig mensen interesse hebben om
actief mee te denken over ons gemeente-zijn.
De bespreking van het jaarverslag, opgemaakt door de kerkraad met inbreng van de
verschillende verantwoordelijken voor de werking van alle onderdelen van ons kerk-zijn, werd
na voorlezing en bespreking, door de aanwezigen aangenomen.
Vragen en bedenkingen waren er bij o.a. de interesse van gemeenteleden omtrent “missionair
kerk-zijn”, bezoeken aan ouderen en zieke gemeenteleden, de schoonmaak van het
kerkgebouw en de aandacht voor de diaconale taak van de kerk.
De bijbelstudies kampen met een steeds geringere opkomst, de cantorij dankt haar
voortbestaan aan de inzet van Peter en Hermien (met een gepast dankwoord) en de poging om
de 18+ groep actiever te betrekken bij het geloofsleven is niet gelukt.
Anderzijds mogen we dankbaar zijn voor de goed werkende baby-oppas, de kindernevendienst
en de catechesegroepen. Ook het omhalingssysteem voor de vrijwillige bijdrage werd positief
ervaren.
We blijven 2-maal per maand koffiedrinken na de dienst waarbij er meer aandacht gevraagd
wordt voor de kollektebus van ons adoptiekind.
Voor de organisatie van de bidstond werd afgesproken wekelijks een onderwerp op te nemen in
de mededelingen, die dan ook op het prikbord worden uitgehangen na de dienst, en ook het
kerkblad hiervoor te gebruiken. Er komt een ideëenbus in de kerkzaal in de kast met de
liedboeken. De kerkraad zal op de maandelijkse vergadering de thema’s voor de volgende
weken proberen vast te leggen.

Protestantse Radio- en Televiesieuitzendingen
Programma-informatie
April 2008
VRT/Radio 1 – op woensdag om 20.03 u – productie Frank Marivoet
9 april

Mens voor de mensen zijn: geloven

23 april

De weg, de waarheid en het leven

30 april

Mens voor de mensen zijn: vrijblijvend of tolerant

In april zijn er geen TV-uitzendingen gepland.
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HOREBEKE – IN 2008 HET 1E LUSTRUM VAN HET GEUZENFEEST!
Het Geuzenfeest van de protestantse kerk in Horebeke is al aan zijn vijfde, dus 1E
LUSTRUM editie toe en vindt dit jaar opnieuw plaats op de vanouds gekende datum van
vrijdag 15 augustus met een vervolg op zaterdag 16 augustus 2008.

Als thema voor dit lustrumfeest is gekozen voor “SAMEN HOREN, SAMEN ZIJN”.
Onze motivatie hiervoor komt voort uit de wens om samen te zijn. Op de muren van
ons globaal dorp staan tekens met een duidelijke boodschap. Ze zeggen dat onze
levenswijze, onze houding en ons denken niet los te koppelen zijn van die van de rest
van de wereld. Wat wij doen heeft een weerslag op de manier waarop anderen leven.
De klimaatverandering, de wereldhandel en de globale communicatie scheppen een
lotsverbondenheid die voorheen niet bestond. De mensheid hoort meer dan ooit
samen.
Zo voorgesteld lijkt het alsof samen zijn op deze wereld opgelegd is, iets waar we niet
aan ontkomen. Dat is geen goede voorstelling. In plaats van het te ondergaan, kunnen
wij het beter beleven. Die beleving moet vertrekken vanuit het besef dat betrokkenheid
en samenhorigheid met de wereld en andere mensen juist een unieke kans op
verrijking biedt!
Een spreekwoord uit Malawi zegt: "Een mens is alleen maar mens in relatie tot
anderen."
We zijn pas mens voor zover we samen mens zijn, met je medemens in de straat, in
de buurt, de samenleving, in onze noord-zuid relaties; nabij of ver, maar verbonden.
Op 15 augustus mogen we meedoen in deze mondiale speurtocht naar
saamhorigheid; in oecumenische verbondenheid rond Christus, die heeft gebeden:
“dat zij allen één zijn”, en met alle mensen van goede wil.

Dus: noteer nu al in uw agenda: “Horebeke – Geuzenfeest op 15 en 16 augustus”. U
wordt verwacht! Tot dan!
Werkgroep Geuzenfeest
Prot. Kerk Horebeke

PS:
Meer informatie zult u binnenkort op onze website www.geuzenfeest.be kunnen
vinden.
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