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Tegen de Farao’s

De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaam de ogen van de sterken.

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft
dat dorst en honger zijn verdreven-
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn
die geen vader was zal vader zijn
mensen zullen andere mensen zijn
de bierkaai wordt een stad van vrede

Wie denken durft dat deze droom het houdt
een vlam die kwijnt maar niet zal doven
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen
die zal vechten in 't verborgen
die zal waken tot de morgen dauwt-
hij zal zijn ogen niet geloven. H. Oosterhuis
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Omhaling vrijwillige bijdrage 1/2010

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 16 of
woensdag 17 maart 2010 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).

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

                Georges 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 

Kerkraad

Op de vergadering van 2 februari was de kerkraad voltallig.
Na opening met lezing en gebed werden de notulen van de vorige vergadering
bekrachtigd, de agenda vastgelegd, de erediensten van de voorbije periode
geëvalueerd en de correspondentie doorgenomen.
De vergadering besteedde de nodige aandacht aan de seniorenwerking, de
voorstelling van onze gemeente in het kader van de jumelage tussen het
district ABL met het Ruandese district Itabire, het paasproject voor de
nevendienst en de gemeentevergadering van 4 februari. 
Dit jaar zijn er twee ouderlingen uittredend en niet herkiesbaar, we vragen op
de gemeentevergadering van maart aan de aanwezigen hoe we hiermee verder
gaan. Ook willen we samen met de bestuursraad nadenken over het ontwerpen
van een folder voor onze gemeente.
De verslagen van de verschillende werkkringen werden overlopen, te
vermelden zijn de vergadering van de leiding nevendienst op 8 februari en het
zoeken naar een geschikte datum voor een jeugddienst.
Hugo sloot de vergadering met gebed (op een zeer aanvaardbaar uur).

- 2 -



Gemeentevergadering 4 februari 2010

Zoals afgesproken op de vergadering van 8 oktober 2009 heeft de kerkraad op
deze vergadering een stand van zaken aan de aanwezigen medegedeeld.
De kerkraad, en in zekere mate ook de bestuursraad, hebben de punten
systematisch besproken en geprobeerd waar mogelijk, verbeteringen of
antwoorden aan te brengen. 
Een aantal zaken zijn reeds weken merkbaar in de erediensten, verder willen
we het vroegere bezoeksysteem terug opstarten met een aantal vrijwilligers,
zullen we vanuit de diaconie aandacht schenken aan leden die langdurig niet
meer naar de diensten kunnen komen of die opgenomen werden in een
ziekenhuis en zullen we zoveel mogelijk informatie via het kerkblad proberen
door te geven.
Door het wegnemen van bijna alle tafels werd er meer ruimte gemaakt bij het
koffiedrinken en kunnen we nu een aantal stoelen langs de kanten zetten om
ook te kunnen zitten indien gewenst.
Op de vergadering kreeg de seniorenwerking nog heel wat aandacht en werd
er afgesproken dit terug op te starten vanaf maart 2010 en wel op
maandelijkse basis, zoals voorgesteld zal de samenkomst doorgaan op de
tweede donderdag van iedere maand om 14.30 uur.

Gemeentevergadering 25 maart 2010 

Ieder lid van onze gemeente wordt vriendelijk uitgenodigd op de jaarlijkse
gemeentevergadering die plaats vindt op donderdag 25 maart 2010 om 20.00
u in de kerkzaal.
De kerkraad en de bestuursraad zullen dan het jaarverslag 2009 presenteren
en samen met u bespreken. 

Bestuursraad

In de vergadering van 8 februari gaf de Bestuursraad in principe haar fiat aan
een concert van het vocaal ensemble van het conservatorium op 30 maart en
een expositie van lichtkunst in november (‘Contour’), mits goede afspraken. 
Het kerkgebouw is gecontroleerd door de monumentenwacht - er moeten wel
nodig enkele herstellingen worden uitgevoerd.
Financieel zijn we het jaar 2009 goed doorgekomen: minder uitgaven dan
voorzien en evenveel inkomsten als in 2008.
De vraag naar een extra kamer of ruimte bij de kerk wordt opgevolgd.

Zieken

Mevrouw Van Royen-Camps is na een operatie weer thuisgekomen. We wensen
haar een voorspoedig herstel.
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Erediensten
Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens
om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

zondag 7 maart organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Synodale kas

zondag 14 maart organist: E. Poncin
 ? 2° collecte: Belgische Gideons

zondag 21 maart organist: J. Van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: kerkblad

zondag 28 maart organist: J. Van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: diaconie

vrijdag 2 april, 20 uur organist: ?
ds. J. Brouwer geen collecte
Goede Vrijdag, H.Avondmaal

zondag 4 april organist: J. Van der Wulp
ds J. Brouwer 2° collecte: Edukans
Pasen

Activiteitenkalender

01 maart Kerkraad - kerkzaal 20.15 uur
02 maart Avondbijbelstudie - kerkzaal 20 uur
11 maart Seniorennamiddag - kerkzaal 14.30 uur
14 maart Jeugdcatechese II (16-18 jr) - kerk 18 uur
15 maart Belijdeniscatechese - kerkzaal 20 uur
16 en 17 maart Omhaling
20 maart Missionaire ideeëndag - 9 tot 15u, Nwe Graanmarkt 8,Brussel
22 maart Bestuursraad - kerkzaal 19.30 uur
25 maart Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur
25 maart Gemeentevergadering - kerkzaal 20 uur
26 maart Jeugdcatechese I (12-15 jr) - kerk 20 uur
30 maart Concert Vocaal Ensemble Conservatorium - kerk 19 uur

Verjaardagen

10 maart Lois Van Nes
11 maart Geert Van Cammeren
11 maart Lydia Bidée
12 maart Anne van der Veen
23 maart Myriam Okmen e. Dinler
26 maart Chris Van Gorp
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Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

KND 1 KND 2 Oppas

07 maart Kristin Hermien Sandra
14 maart Wilda Zwannet Nynke
21 maart Younan Zarifa Eva
28 maart Aysel Sali Sandra
02 april (Goede Vrijdag)   - Perla Nynke
04 april (Pasen) Hanne Zwannet Eva

Koffiedienst

Koffiedrinken op: dienst voor:

07 maart Familie Eke
21 maart Dhr VdWulp/Mw Van Royen

Bijbelavond

Op de bijbelavond van 2 februari hebben we een begin gemaakt met de eerste
brief van Paulus aan de Korintiërs. Een brief waarin de apostel ingaat op
concrete vragen en problemen uit die gemeente, die echter nog steeds actueel
zijn in de Kerk van Christus. Van harte aanbevolen! We gaan op 2 maart
verder.

Kindernevendienst

Op maandag 8 februari vergaderde de kindernevendienstleiding. We besloten
om in de veertigdagentijd voor Pasen een project te gaan doen met als thema
‘het kan’. Uit het oude testament gaan we uit het boek Exodus het verhaal van
Mozes bij langs. Iedere zondag zal er een projectlied worden gezongen. In de
kerk gaat een poster hangen. Voor de paasdienst hopen we op de
medewerking van de kinderen. Sali zal proberen een lied samen te zingen. We
hopen dat er nog meerdere gemeenteleden bereid zijn hun bijdrage te leveren
aan deze dienst. 

De vakantie Bijbel school gaat door op donderdag 15 april. Het thema zal zijn
‘eten’. Er staat een uitje gepland naar het restaurant van Bart. We mogen daar
een kijkje nemen in de keuken. De juiste tijd zal nog bekend worden gemaakt.

Het gedeelte van de kindernevendienst voor het jaarverslag werd door-
genomen en aangepast.

- 5 -



We constateren dat er de laatste tijd een achteruitgang is van het aantal
kinderen in de kindernevendienst. We vragen ons af of het niet beter is om
kindernevendienst 1 en kindernevendienst 2 voorlopig bij elkaar te doen. Voor
de leiding meer werk om zowel voor de kleintjes als de groten een activiteit
aan te bieden, maar je bent minder vaak boven. Soms gebeurt het nu wel dat
de leiding er 2x per maand op de lijst staat. Dit alles zal nog worden besproken
met de leiding en met de kerkenraad.

Materiaal dat op is zal worden aangeschaft door Perla.

Schoonmaak zolder stellen we even uit aangezien er boven een kleine
verandering zal plaatsvinden.

In juni hopen we een gezellig uitje te hebben met z’n allen. De datum zal nog
bepaald worden. Het gaat door bij Wilda.

Verder is er overleg geweest om met de jeugdleiding samen te werken voor
een jeugddienst.

Zwannet

Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen

RADIO
VRT/Radio 1 – op woensdag omstreeks 20.04 uur
Productie Frank Marivoet
10 maart Mens voor de mensen zijn

Omzien naar het goede
24 maart Levensvragen:

Waar is God?
31 maart Pasen: Leven ons gegeven

Ds. A.R. Beukenhorst

TELEVISIE

VRT op TV “één” om 10 u 30 en “Canvas” om 23 u 10
Productie Antoinette Panhuis
7 maart “Geboeid geloven”

Het werk van een gevangenisaalmoezenier

“Geboeid geloven”

In België zitten zo’n 10.000 gedetineerden in de gevangenis.
In die straftijd is geestelijke bijstand belangrijk om tot inzicht
te komen.
We gaan naar de gevangenis van Dendermonde om met de aalmoezenier, dominee
Chris Bultinck de gevangenen te bezoeken en we zijn gepakt door de geestelijke
kracht die van de eredienst uitgaat. 
Een boeiende inkijk,  samen met “father Chris” en zijn collega’s.
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Kerkmozaïek maart 2010

Een Woord buiten de muren

Om uw nieuwsgierigheid te wekken en
bij wijze van voorbereidende lees- en
denkoefening, hierbij enkele losse
zinnen uit deze Kerkmozaïek. Probeert
u, alvorens verder te lezen, eerst eens
te raden waar deze zinnen op duiden of
wat ze zouden kunnen betekenen:

“Een aanhanger van een of andere
exotische (religieuze, EV) variant en
Amerikaan en/of iemand met een
tongval van boven de Moerdijk.”

“We eten meer dieren dan er zijn.”

“Hoe zou een christelijke voedselethiek
er kunnen uitzien ?"

“Breng iets tot stand, iets dat jouw
stempel draagt voor altijd. Want al je
andere bezittingen gaan gevoeglijk over
in andere handen, maar dit blijft eeuwig
van jou, zodra je het hebt verworven.”

“De vraag bij het gebed om de heiliging van Gods Naam is: wie moet Gods Naam
heiligen?”

“Als wij Gods naam hoog moeten houden, betekent dat misschien wel dat we Hem in
de laagte moeten zoeken.”

En dan nog dit :
Het is al lang duidelijk dat, door secularisatie en modern tijdsgevoel, de kerk aan
grondige herbezinning toe is. Wat betekent zij of wat zou zij nog kunnen betekenen in
onze Westerse samenleving ? Daarom uw extra- aandacht voor de nationale
missionaire ideeëndag op zaterdag 20 maart in de Graanmarktkerk te Brussel. Om van
9u.-17u. inspirerende ideeën uit te wisselen en op te doen voor de uitstraling,
werkzaamheid en aanwezigheid van de kerken in onze meer en meer ontkerkelijkte
samenleving. Daarvoor, tenslotte, nog een laatste zin uit deze Kerkmozaïek om over
na te denken:

“Een kerk kan het evangelie niet voor zichzelf houden en een kerk kan mensen met
vragen en noden niet in de kou laten staan. Die christelijke opdracht gaat boven alle
bezwaren uit.”

ds. Ernst VEEN.
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