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Rosj Hasjana - Joods Nieuwjaar. 
 
Het komt op ons altijd wat vreemd over. Nieuwjaar vieren als de zomer nog maar 
net voorbij is. Net zo vreemd als het begin van de nieuwe dag vieren, als de avond 
juist is gevallen. Toch is dat de gewoonte bij onze Joodse vrienden. Een gewoonte, 
die zijn wortels vindt in de Bijbel. Een gewoonte, die nog eens duidelijk 
onderstreept, dat het niet de macht van de zon is, die de nieuwe dag te voorschijn 
tovert. Dat het niet Vadertje Tijd is, die de bladzijde van het nieuwe jaar omdraait, 
of de cyclus van de natuur die opnieuw begint. Het is de hand van de Heer, die ons 
dit alles schenkt. Het is Zijn geschiedenis met de wereld, die voor ons telkens 
nieuwe kansen aan het licht brengt en nieuwe mogelijkheden schept. 
Als je aan een jaarwisseling denkt, dan komen er vaak ook gedachten op aan alles 
wat tot het verleden is gaan behoren. Teleurstellingen en verdriet. Als je over 
nieuwe kansen spreekt, dan komt het accent op de toekomst te liggen. Je realiseert 
je wel, dat er van alles is misgelopen in het afgelopen jaar. Maar dat is niet iets om 
weemoedig over te doen. Als je kunt, moet je proberen om dat goed te maken. En 
om het in het vervolg beter te doen. Rosj Hasjana is het begin van een periode, 
waarin iedereen zijn broeder of zuster opzoekt om vergeving te vragen voor alles 
wat je hebt misdaan. Om de weg naar de toekomst weer open te leggen. In het 
besef, dat alles wat er tussen jou en je naaste in staat, ook de relatie met God 
verstoort. Pas als dat alles in orde is gebracht, kun je Hem weer onder ogen komen. 
Op de Grote Verzoendag, tien dagen na Nieuwjaar. Om voor Hem vergeving af te 
smeken voor alles, dat je Hem hebt misdaan. In het besef, dat hier op aarde een 
nieuw begin is gemaakt, probeer je ook in de hemel een nieuwe kans te krijgen. 
Voor ons, christenen, ligt dat wat anders. Wij leven vanuit de belofte, dat er al een 
nieuw begin is gemaakt. Wij leven vanuit het geloof, dat onze relatie met God al in 
orde is gebracht. Maar dat geeft ons niet een vrijbrief om maar te doen en te laten 
wat we willen. En dat betekent al helemaal niet, dat we al wat we aan anderen 
misdeden, maar kunnen laten voortduren. Onze evangelielezingen in de afgelopen 
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weken herinnerden ons daar voortdurend aan. Ook al is de natuur niet alleen maar 
een kringloop is die automatisch de seizoenen op elkaar doet volgen, de vergeving 
is wel een soort van kringloop. Wie veel vergiffenis ontvangen heeft, kan de naaste 
niet almaar verwijten blijven maken. En wie een ander heeft vergeven, kan God vol 
vertrouwen bidden om vergeving ‘zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets 
schuldig was’ (NBV). 
Misschien is dat iets, waar wij nog van kunnen leren, als christenen. Van dat Joodse 
besef, dat er alleen toekomst mogelijk is, als de intermenselijke relaties ook in orde 
zijn gebracht. Dat we elkaar om vergeving moeten durven vragen voor alles we fout 
hebben gedaan. En dat we ook zelf de dienst van de verzoening beoefenen door 
elkaar van harte te vergeven. Om zo, als verzoende mensen, Gods toekomst 
tegemoet te leven.  
 JHB 

Zieken 
 
Begin september werd de heer Emile Poncin, een van onze vaste organisten, met 
spoed opgenomen in het ziekenhuis. Na een geslaagde ingreep is hij ondertussen 
terug thuis en hij heeft laten weten de tweede zondag van oktober terug in ons 
midden te zijn. 
 

Kerkraad 
 
Maandag 1 september vergaderde de kerkraad. Na de opening met lezing en gebed 
werd de heer van der Wulp welkom geheten op zijn eerste vergadering als diaken 
van onze gemeente. 
De erediensten van de voorbije 3 maanden werden overlopen alsook de 
verschillende activiteiten. Daarna was er aandacht voor wat op ons afkomt: de 
startzondag, de ontmoetingsmiddag, bijbelstudies, jeugdcatechese en oogstdienst 
werden besproken. We maakten reeds een eerste evaluatie voor de kerstperiode. 
Uiteraard ging de nodige aandacht ook naar de reeks “Ontmoetingen met God” die 
op 23 september van start gaat in samenwerking met Mechelen-Zuid. Maar ook 
projecten voor volgend jaar zoals de “Open Kerknacht” met Pinksterzaterdag en 
“Stadsvisioenen” kwamen aan bod.  
Volgende vergadering is voorzien op maandag 6 oktober om 20.15 u. 
 
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    
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Oogstdienst – 12 oktober 
 
Traditioneel houden we op de tweede zondag van oktober de dankdienst voor 
gewas en arbeid. In een dienst waar de tafel versiert is met de opbrengsten van het 
land, willen we God danken voor wat ons ten deel valt. 
Van de rijkdom die we genieten, willen we ook delen met onze naasten die het 
minder goed hebben. Reeds vele jaren houden we op deze zondag een inzameling 
voor de Mechelse organisatie S.O.S. Hulpbetoon. Zij probeert in deze stad de 
minderbegoeden te helpen door het uitdelen van gratis voedselpakketten en het 
verkopen aan minimale prijzen van kleding en meer duurzame goederen. 
Zoals steeds zijn uw gaven meer dan welkom. Naast verse etenswaren, conserven 
en andere voedingsmiddelen, willen we u ook vragen om oude, nog in goede staat 
zijnde kleding, mee te brengen. Steeds meer mensen krijgen het moeilijk om 
zichzelf en hun kinderen van degelijke kleding te voorzien. 
Namens de organisatie, maar vooral namens de velen die op deze organisatie 
beroep doen, willen we iedereen van harte bedanken voor de giften.   
 

Bijbelavond 
 
De Bijbelstudie-avonden zijn van start gegaan. We hebben een begin gemaakt met 
het boek Job, één van de moeilijkere boeken uit de Bijbel. Maar gelukkig hebben we 
daarbij hulp van een heel heldere gids. We laten ons leiden door het boek ‘Wie 
heeft daar woorden voor?’ van ds W.R. van der Zee. Het eerste hoofdstuk (van 
boek en Schrift) hebben we op 18 september samen gelezen. En we zijn God en de 
Satan tegengekomen, die de verantwoordelijkheid delen voor wat er op aarde 
gebeurt. Hoe dat precies in elkaar zit, blijft onduidelijk. We krijgen nu eenmaal niet 
voor alle situaties een kijkje achter de schermen, in de hemel. En het boek is ook 
nog niet uit. 
Op donderdagavond 16 oktober lezen we verder. Dan gaat het over Job 2 en 3. 
 

Bijbelmiddag 
 
Op donderdag 23 oktober om 14.30 uur is de volgende bijeenkomst van onze 
bijbelstudie. We werken met de brochure ‘De Bergrede: Voorbij de onmacht’ van 
Hans Grieve. Naar verwachting zullen we ons dan bezighouden met het tweede 
hoofdstuk daaruit, over de gemeente als zout en licht. 
 

Senioren 
 
De eerstvolgende seniorenmiddag gaat door op woensdag 15 oktober om 14.30 uur 
in de kerkzaal. 
Als onderwerp werd gekozen voor: oudere personen uit de bijbel; wat hebben die 
ons te zeggen over ons eigen ouder worden. 
Alle senioren van harte welkom. 
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Bestuursraad 
  
Op de vergadering wordt onder andere verslag gedaan met betrekking tot de financiële 
situatie van de kerk. De bestuursraad maakt zich zorgen over de teruglopende 
inkomsten. Zowel de collecten lopen terug als de bedragen die we mogen ontvangen 
via stortingen en omhaling.   
Na een uitgebreide discussie wordt besloten om een aantal kerkleden die nog niet 
regelmatig deelnemen aan omhaling of storting te benaderen, dit zal in de komende 
weken gebeuren. 
 

Bijbels dagboek of scheurkalender                          
 
Met kerst ontvangt elk gezin een Bijbels dagboek.  
U kan ook kiezen voor een scheurkalender maar daar moet u zich dan specifiek 
voor opgeven. U kan uw naam op de lijst zetten die in de kerkzaal hangt of een 
seintje geven aan één van de kerkraadsleden. 
De lijst wordt op zondag 19 oktober afgesloten. 
 

EUROPESE JONGERENONTMOETING IN DE GEEST VAN TAIZE  
BRUSSEL 29 DECEMBER 2008 TOT 2 JANUARI 2009 
 
Vijf dagen beleven met tienduizenden jongeren 
uit heel Europa en verder weg… 
… de Kerk ontdekken als teken van gemeenschap 
in de mensenfamilie. 
  
Door persoonlijke ontmoeting 
een volk en een stad ontdekken… 
… werken aan een toekomst van vrede 
over muren heen die ons scheiden. 
  
Samen bidden met zang en in stilte… 
… openstaan voor de schoonheid van innerlijk leven 
en gemeenschap met God. 
  
Gastvrij onthaal door gezinnen en kerken 
in Brussel en omgeving, tot in Mechelen toe … 
… zoeken naar zingeving en het evangelie beleven 
te midden van de uitdagingen van vandaag. 
  
… een ‘pelgrimage van vertrouwen’ beginnen 
in je eigen leven 
 
Een pelgrimage van vertrouwen op aarde 
In samenwerking met de christelijke kerken, bereidt de oecumenische 
gemeenschap van Taizé de eenendertigste Europese Ontmoeting voor, samen met 
de parochies en christelijke gemeenten van Brussel en omgeving. Het is een nieuwe 
etappe van de “pelgrimage van vertrouwen op aarde”.  
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Elk jaar brengt een Europese ontmoeting tienduizenden jongeren bijeen. De vorige 
jaren vonden deze plaats in Genève, Zagreb, Milaan, Hamburg, Parijs …  
De jongeren die aan de ontmoetingen deelnemen maken geen deel uit van een 
beweging, maar zoeken om wegen van vertrouwen te gaan: vertrouwen tussen 
mensen, tussen christenen, tussen volkeren, vertrouwen in God. Vragen rond 
wederzijds begrip tussen volkeren; vrede; geloofsverdieping en sociaal engagement 
gaan hen ter harte.  
Het programma van de ontmoeting bestaat uit enkele zeer eenvoudige elementen: 
gemeenschappelijke gebeden, uitwisseling in kleine internationale groepen én  
gastvrijheid. ’s Morgens in de plaatselijke kerken (ook in Mechelen dus!), ’s 
middags in de Heizelpaleizen (Brussels Expo). 
 
Twee vierkante meter warmte = één jongere gelogeerd 
Ook mensen en gezinnen in en rond Mechelen kunnen voor de vijf dagen van de 
ontmoeting één of meerdere jongeren verwelkomen. Verwelkomen is niet zo 
moeilijk! De jongeren (van 17 tot 35 jaar) brengen een slaapmat en –zak mee. Ze 
kunnen dus op de grond slapen. Een warm onthaal is belangrijker dan comfort. Ze 
hebben enkel een eenvoudig ontbijt nodig. Nadien verlaten ze het huis om de hele 
dag aan het programma deel te nemen. Na het avondgebed in de Heizelpaleizen 
komen ze terug (rond 22 uur). Op 1 januari is er ’s middags tijd om samen met hen 
thuis te eten. 
De gemeenschap van Taizé 
De oecumenische gemeenschap van Taizé in Bourgondië werd in 1940 gesticht door 
broeder Roger Schutz. De broeders van de gemeenschap komen uit bijna dertig 
verschillende landen en zijn katholiek of protestant. Zij willen een teken van 
verzoening en vrede beleven. 
 
U hoort er meer van de komende weken … 
Maar overweeg alvast of en hoeveel jonge mensen u “te slapen kan leggen” in de 
laatste week van het jaar en op de eerste dag van het nieuwe jaar. Beschouw het al 
een bijzonder origineel eindejaars- en nieuwjaarsgebeuren! Praktische inlichtingen 
volgen. 
 

Kerkschoonmaak woensdag 15 oktober 
 
Op woensdag 15 oktober gaan we de kerk schoonmaken. Dit gebeurt traditioneel na 
een oogstdienst. (12 oktober) Ook deze keer een oproep aan enkele helpende 
handen. We poetsen nu in de voormiddag, een kans aan diegenen voor wie het ’s 
avonds niet of moeilijk past. 
U kan zich bij mij aanmelden of uw naam op de lijst plaatsen die vanaf vandaag in 
de kerkzaal hangt. Of u komt woensdag 15 oktober gewoon langs. 
Vele handen maken licht werk ! maar dat wil niet zeggen dat we meteen met tien 
vrijwilligers moeten zijn, vier – vijf is al een goede start. 
De Kerk wordt normaal vier keer per jaar schoongemaakt, als we nu twintig namen 
op de lijst krijgen moet ieder amper één, misschien twee keer meehelpen. Dus, 
doen ! u doet er uzelf en de hele gemeente een groot plezier mee. 
Eerstvolgende kerkschoonmaak : woensdag 15 oktober 09.30 uur. 
Schoonmaakbeurten per jaar : januari – april – juni – oktober                                            
                                                                                 Van Cammeren Geert 
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Wintertijd 
 
In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober stelt men de klok terug in op 
wintertijd. Iedereen krijgt dan een uurtje meer nachtrust. Op tijd komen in de 
kerkdienst is een mooie gewoonte, een uurtje te vroeg zijn, lijkt me niet zo leuk. 
 

Erediensten 
 
Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens 
om 10.00 uur. 
 
zondag 05 oktober   organist: P. Oerlemans 
ds. J.H. Brouwer    2° kollekte: zending 
      koffiedrinken na de dienst 
 
zondag 12 oktober   organist: E. Poncin 
ds. J.H. Brouwer    2° kollekte: S.O.S. Hulpbetoon 
Oogstdienst 

 
zondag 19 oktober   organist: J. van der Wulp 
ds. de Lange    2° kollekte: synodale kas 
      koffiedrinken na de dienst 
 
zondag 26 oktober   organist; J. van der Wulp 
ds. J. H. Brouwer en ds. G. Buunk 2° kollekte: Werkgroep Integratie Vluchtelingen 
Hervormingsdienst samen met VPKB Mechelen-Zuid 
 
zondag 02 november   organist: P. Oerlemans 
ds. J.H. Brouwer    2° kollekte: diaconie  
      koffiedrinken na de dienst 

 
zondag 09 november   organist: E. Poncin 
ds. J.H. Brouwer    2° kollekte: zending 
jeugddienst  
 

 
 
 
 
 
 
 

Koffiedienst 
 
Koffiedrinken op:    dienst voor: 
05 oktober      fam. Brouwer 
19 oktober     fam. Dirlik-Dikec 
02 november     Zarifa en Hanne Eke 
 



 7

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas 
 
     KND 1  KND 2  Oppas 
 
05 oktober     Aysel   Perla          Behiye 
12 oktober    Nephtalie  Zarifa   Hanne 
19 oktober    Wilda   Hilde   Sandra 
26 oktober    Kristin  Zwannet  Basrye 
02 november   Younan  Hermien  Patricia 
09 november   Sali   Perla   Behiye 
 

Activiteitenkalender 
 
02 oktober   jeugdcatechese groep 2 – kerkzaal - 20.00 u 
06 oktober   kerkraadsvergadering – kerkzaal – 20.15 u 

08 oktober  districtsvergadering ABL – Mechelen-Zuid – 19.30 u 
15 oktober   seniorenmiddag – kerkzaal – 14.30 u 
16 oktober  bijbelavond – kerkzaal – 20,00 u 
20 oktober  kindernevendienstleiding – kerkzaal – 20.00 u 
23 oktober  bijbelmiddag – kerkzaal – 14.30 u 
25 oktober  jeugdcatechese groep 1 – kerkzaal – 20.00 u 
03 november kerkraadsvergadering – kerkzaal – 20.15 u 
07 november jeugdcateches groep 2 – kerkzaal – 20.00 u 
 

Verjaardagen 
 
01 oktober  Zarifa Eke 
01 oktober  Kristin Eke e. Eke 
05 oktober  ds. Jelle Brouwer 
11 oktober  Basriye Eke e. Sabak 
13 oktober  Patricia Sabak 
14 oktober  Rebekka Dirlik 
19 oktober  Arnout Van Messem 
20 oktober  Sabriye Dirlik 
23 oktober  Ivonne Quinart e. Van Cammeren 
23 oktober  Henriette Liefting e. Brouwer 
25 oktober  Simon Eke 
27 oktober  Bahra Eksen 
28 oktober  Miranda Wilmaerts 
 

Allen van harte gefeliciteerd. 
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Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen 
 
Programma-informatie 
oktober 2008 

 
VRT/Radio 1 – op woensdag omstreeks 20.03 uur – productie Frank Marivoet 
 
08 oktober  Mens voor de mensen zijn: 
   Het gegeven woord 
 
22 oktober  Bijbel voor vandaag: 
   Het grote gebod 
 
TELEVISIE 
 
VRT op TV 1 en Canvas - op zondag – productie Antoinette Panhuis 
 
Geen uitzendingen in oktober 2008 
 
 
Verdere info via site: www.vpkb.be/pro/ 
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