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Nieuwjaarsdag 5775.
Van de feestdagen die in de Bijbel worden genoemd hebben we in de
christelijke kerken alleen het Paasfeest en het Pinksterfeest overgenomen, zij
het met een eigen invulling. Van de Najaarsfeesten (Nieuwjaarsdag, Grote
Verzoendag en het Loofhuttenfeest) vind je in het christendom niets terug.
Eigenlijk is dat jammer. Want zo is het besef verloren gegaan, dat elk nieuwe
begin te danken is aan een activiteit van Godswege, en niet zomaar het gevolg
van de kringloop van de natuur.
In feite is het heel bijzonder, dat de Joodse tijdrekening het begin van de
nieuwe dag bepaalt bij het invallen van de duisternis, net als het
Scheppingsverhaal uit Genesis 1. Het is een getuigenis, dat de nacht nooit het
laatste zal zijn, maar dat er een nieuwe morgen uit voortkomt, omdat God de
wereld in handen houdt. En net zo is het een geloofsgetuigenis om het nieuwe
jaar ergens bij het begin van de herfst te vieren. Niet de cyclus van de natuur
brengt nieuw leven voort. Niet de heropleving van het gewas, de
winterzonnewende, het lengen van de dagen staan in voor heil en zegen. Het is
de Heer die dóór alles heen Zijn Schepping in stand houdt en voltooit.
Die gedachte mogen we ook vasthouden als we straks, op de laatste zondagen
van november, weer in het evangelie lezen over de verschrikkingen van de
eindtijd. Het is niet de duisternis die het laatste woord zal hebben. Het is niet
de nacht die tenslotte overwint. Het zijn niet de dreigende machten van
ondergang en terreur die de toekomst hebben. We mogen voorbij het donker
kijken, met een profetische blik en een evangelische hoop, en daar de nieuwe
dageraad zien van het aanbreken van Gods Koninkrijk van gerechtigheid en
vrede. Als onze Heer zal komen om recht te doen aan levenden en doden. JHB
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Kerkraad
Op 2 september hadden we onze eerste vergadering na de vakantie periode, na
een periode van 2 maand is er heel wat te bespreken.
We evalueerden de voorbije kerkdiensten van de vakantie periode.
De startzondag van 7 september werd nog even besproken en de laatste
bijkomende zaken hiervoor.
Verder hadden we het over de komende diensten, de oude van dagen en zieken,
de jeugd en de catechese, het Adventsproject, de open monumenten dag van 14
september die toch niet doorgaat in onze kerk, Tearfund en ons adoptie kind, de
lijst van de stemgerechtigde leden en de verjaardagslijst, de groothuisbezoeken
die we weer willen opstarten, de eerste zondagen voor het voorjaar 2015 en …..
eigenlijk onze grootste zorg, nieuwe kerkraadsleden voor 2015; voor een goede
werking in onze gemeente hebben we 5 kerkraadsleden nodig (nu zijn we met 4),
2 zijn uittredend en niet herkiesbaar omdat hun termijn van 8 jaar erop zit. We
hebben dus nood aan 3 kerkraadsleden voor het jaar 2015. Als u gevraagd wordt
om lid te zijn van de kerkraad, zeg dan niet direct nee, maar denk er ernstig over
na, we staan ten dienste van onze Heer en Heiland en zijn aan Hem verplicht om
deze gemeente, uw kerk te leiden tot eer en glorie van Zijn Naam.

Samenstelling kerkraad
Predikant:
Ouderlingen:

Diakenen:

ds J. Brouwer
Aysel Eke
Georges Vandensavel
Georgette Saliba
Hugo Wilmaerts

015 - 20 51 54
0484-75 18 48
015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18
015 - 41 31 85
015 - 29 08 59

Koffiedrinken
Op vraag van een gemeentelid heeft de kerkenraad besloten om
u voortaan elke zondag na de dienst een kopje koffie aan te
bieden. Daaraan is wel een vraag verbonden: we zouden graag
zien, dat gemeenteleden bij toerbeurt de taak op zich willen
nemen om de koffie te schenken en de gebruikte tassen weer af
te wassen. Om te voorkomen dat u zoudt worden ingedeeld op
een zondag dat u niet kunt, hangt er al enkele weken een intekenlijst op de
deur van de keuken. Alleen: er is nog geen enkele naam op ingevuld...

Zieken
Marcel en Annie Van der Mijnsbrugge zijn inmiddels weer thuis. Het herstel
vordert echter langzaam en het zal nog wel een poosje duren eer het leven zijn
normale gang heeft hernomen. Gedenken we hen in onze gebeden.
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Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas
KND
05
12
19
26
02

oktober
oktober
oktober
oktober
november

Oppas

Hermien
Nynke
Younan
Eva
Hanne
Sarah
Dienst in de Zandpoortkerk
Zarifa
Guyny

Erediensten
Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26,
aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.
zondag 05 oktober
ds. J. Brouwer
Jumelage-zondag

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Itabire

zondag 12 oktober
ds. J. Brouwer
Oogstdienst

organist: E. Poncin
2° collecte: SOS Hulpbetoon

zondag 19 oktober
ds. G. Snauwaert

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Orgelfonds

zondag 26 oktober
Gezamenlijke Hervormingsdienst, 10u in de Zandpoortkerk, Zandpoortvest 27
zondag 02 november
ds. J. Brouwer
Jeugddienst

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd

Verjaardagen
01
02
05
14
23
25
27
28

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

Zarifa Eke e. Van Roy
Mani Kanza e. Ntamba
Jelle Brouwer
Rebekka Dirlik
Henriëtte Liefting e. Brouwer
Lilyan Maghi
Natha Huibregtse
Miranda Wilmaerts.

We wensen de jarigen een fijne en vooral gezegende verjaardag!

Groothuisbezoeken
De kerkenraad wil ook dit jaar graag een reeks groothuisbezoeken
organiseren. Als thema is gekozen voor ‘de kerk van mijn dromen’. Nadere
informatie vindt u in de uitnodigingsbrief die binnenkort wordt verstuurd.
-3-

Activiteitenkalender
02
03
05
06

oktober
oktober
oktober
oktober

07 oktober
13 oktober
16 oktober
19 oktober
20 oktober
30 oktober
31 oktober

Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
Jeugdcatecheseteam - fam. Joosten 20 uur
Gebedsgroep - Kerkruimte 11u15
Oecumenisch Bijbellezen ‘Luisteren naar Marcus’,
Zaal ‘De Posthoorn’, Brusselsesteenweg 49, 20 uur
Kerkraad - kerkzaal 20u15
Oecumenisch Bijbellezen ‘Luisteren naar Marcus’,
Zaal ‘De Posthoorn’, Brusselsesteenweg 49, 20 uur
Seniorennamiddag - kerkzaal 14u30
Gebedsgroep - Kerkruimte 11u15
Oecumenisch Bijbellezen ‘Luisteren naar Marcus’,
Zaal ‘De Posthoorn’, Brusselsesteenweg 49, 20 uur
Bijbelnamiddag - kerkzaal 14u30
Catechese-avond - kerkzaal 20 uur

Harde tijden voor Amerika’s doorsnee-kerken
Beste lezers en lezeressen, als we op de wereldbol ergens een kerngebied of
“hartland” van het protestantisme zouden moeten aanwijzen, dan komen de
Verenigde Staten zeker in aanmerking.
Vanaf de stichting van Jamestown (Virginia, 1607) en de aankomst van de
Pelgrimvaders bij Plymouth Rock (Massachusetts, 1620) speelden de
protestantse kerken een vooraanstaande rol in de Amerikaanse geschiedenis.
Verscheidene krachtige golven van geweldig godsdienstig enthousiasme rolden
door het land. De Eerste Grote Opwekking (1730-1745) was een
binnenkerkelijke beweging, aangedreven door rondreizende predikanten als
Jonathan Edwards en de Engelsman George Whitefield, die preekten in een
emotionele en dramatische stijl. Vooral de baptisten en methodisten groeiden
sterk, evenals de presbyterianen.
De Tweede Grote Opwekking (ongeveer van 1790 tot 1840) leidde tot de
bekering en “bekerking” van miljoenen Amerikanen en het ontstaan van
nieuwe denominaties zoals de Discipelen van Christus, de Heiligen van de
Laatste Dagen (= mormonen) en de Zevende Daagse Adventisten.
Tijdens de Derde Grote Opwekking (vanaf de late 1850’s tot het begin van de
20e eeuw) zagen de doorsnee-kerken hun ledentallen snel toenemen. De
kerken konden zowel in sociaal werk als in zending investeren, scholen en
universiteiten stichten, campagnes organiseren tegen prostitutie, pornografie
en overmatig alcoholgebruik, kortom, uitreiken naar de “onbekerkten” in
Amerika en de wereld. En weer ontstonden nieuwe denominaties, zoals Mary
Baker Eddy’s “Christelijke Wetenschap”, overigens naast meerdere andere. In
1906 vond in Los Angeles de Azusastraat Opwekking plaats, het begin van de
pinksterbeweging.
Vandaag kunnen de honderden denominaties van protestants Amerika
onderverdeeld worden in drie groepen:
• doorsnee-kerken: dit zijn meer traditionele denominaties, waarvan de
grootste bekend staan als de “zeven zusters van het Amerikaanse
-4-

protestantisme” (Verenigde Methodistische Kerk; Evangelisch Lutherse Kerk
in Amerika; Episcopaalse Kerk; Presbyteriaanse Kerk VSA; Amerikaanse
Baptistische Kerken; Verenigde Kerk van Christus; Discipelen van Christus)
• evangelikale, charismatische en fundamentalistische kerken
• geschiedkundig Afro-Amerikaanse kerken.
Terecht kunnen we de “zeven zusters” en andere eerder traditionele kerken in
onze taal “doorsnee-kerken” noemen, want zoals een doorsnee midden door
een cirkel loopt, zo liep de invloed van deze kerken midden door het leven van
de Amerikaanse natie. Dit waren immers de wespenkerken, waarbij “wesp” een
letterwoord is dat staat voor “witte Engels sprekende protestant”. Alleen al de
Episcopaalse Kerk telde onder haar leden niet minder dan een kwart van de
Amerikaanse presidenten! En als “arm wit vuilnis” (geminacht door blank en
zwart) hogerop raakte, schakelde het dikwijls over van een evangelikale naar
een doorsnee-kerk. Tot in de 1950’s groeiden de doorsnee-kerken
onafgebroken en hun leiders waren gerespecteerde deelnemers aan het
nationale debat.
Maar de tijden zijn veranderd.
Omstreeks 1960 vertraagde immers de groei en vanaf 1965 begonnen de
ledentallen af te nemen. Deze krimp duurt nu reeds bijna 50 jaar voort aan
een duizelingwekkend tempo. Veertig jaar geleden was twee derde van de
Amerikaanse bevolking protestants, vandaag nog iets minder dan de helft. Het
zijn de doorsnee-kerken die de grootste verliezen hebben geleden. De
Presbyteriaanse Kerk VSA bijvoorbeeld, heeft op tien jaar tijd 20 % minder
leden, de Episcopaalse Kerk had in 2001 nog maar 297.000 kinderen op de
zondagsschool, tegen 880.000 in 1965. Nooit in de Amerikaanse geschiedenis
verloren religieuze organisaties zo snel zoveel leden, en heel wat sociologen
hebben getracht, de immer voorthollende achteruitgang te verklaren. Daarbij
komen verschillende academici soms tot verschillende besluiten, maar een
aantal mogelijke oorzaken springen toch in het oog:
• Velen geven de schuld aan de opkomst van een al te liberale theologie,
waarbij sleutel-elementen van het christelijke geloof over boord worden
gegooid en van de onfeilbare Bijbel niet veel meer overblijft dan een hoop
Babylonische sprookjes. Alles wordt gerelativeerd en betwijfeld, tot er niks
meer is om in te geloven… Er rest slechts een links sociaal activisme dat
men even goed buiten de kerk kan beleven.
• Tussen predikanten en bisschoppen onderling woeden de “cultuuroorlogen”,
namelijk hevige disputen over abortus, homoseksualiteit, euthanasie en
andere heikele ethische kwesties.
• Kerkleden of gemeentes die het oneens zijn met het liberale leiderschap,
vloeien weg naar conservatievere denominaties of splitsen af om een eigen
kerkverband op te richten. Zo bijvoorbeeld bestaat thans een “Anglicaanse
Kerk in Noord-Amerika”, afgesplitst van de Episcopaalse Kerk omwille van
onenigheid onder meer omtrent gelijkgeslachtelijke huwelijken.
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• Veel hedendaagse doorsneeërs geloven dat er verschillende wegen naar het
heil leiden, dus niet alleen Jezus. Zij ervaren bijgevolg minder de noodzaak
om naar de kerk te gaan of hun kinderen degelijk christelijk op te voeden.
• Uitreiken naar minderheden is niet echt gelukt: de meeste doorsnee-kerken
blijven bijna volledig blank. Vanuit de Rooms-katholieke Kerk is er een
aanzienlijke uitstroom van hispano’s naar het pentecostalisme, maar
nauwelijks naar de doorsnee. De godsdienstigheid neemt het meest af bij
blanke Amerikanen, waardoor de doorsnee-kerken extra hard getroffen
worden.
• Statistieken tonen dat doorsneeërs gemiddeld minder kinderen krijgen dan
evangelikalen of pentecostalisten, waardoor hun aandeel in het totale aantal
protestanten procentueel geleidelijk afneemt. Thans is van de Amerikanen
ongeveer 25 % Rooms-katholiek (het percentage blijft gehandhaafd
hoofdzakelijk door hispanische immigratie), 23 % evangelikaal en slechts
15 % doorsnee-protestants.
Verdedigers van de doorsnee-kerken wijzen er soms op dat de jongste jaren
ook meer conservatieve denominaties zoals de Zuidelijke Baptisten Conventie
achteruit gaan. Dit is waar, maar de verliezen zijn recenter en bovendien veel
minder zwaar.
De beste manier om achteruitgang te voorkomen, lijkt niks anders dan geloof
te zijn, zo stelt een studie vast: orthodox christelijk geloof, en speciaal de leer
dat een persoon slechts gered kan worden door Jezus Christus. Personen die
dit geloven zijn meer geneigd zich in te zetten voor hun kerk, te evangeliseren
en hun kinderen christelijk op te voeden.
Natuurlijk kunnen situaties uit de Verenigde Staten niet zomaar naar ons kleine
Vlaanderen, laat staan Mechelen, doorgetrokken worden.
Maar stof tot grondige bezinning leveren ze zeker en vast.
Hugo Wilmaerts
Noten:
1. Wesp (Engels “wasp” = white Anglo-Saxon Protestant)
2. Arm wit vuilnis (Engels: poor white trash): aldus benoemden zwarte slaven de arme
blanken
3. Hispano (Engels: Hispanic): persoon van Spaanstalige afkomst, kan zowel Engels als Spaans
als huistaal spreken
4. Doorsnee-kerk (Engels: mainline church): aldus vertaald door Drs Runhaar in de inleiding
van Tim Keller’s “In alle redelijkheid”. Op blz. 8 vinden we “Ik ben opgegroeid in een
doorsnee lutherse kerk (…)”. De benaming “mainline churches” zou komen van een aantal
rijke blanke buurten nabij Philadelphia, gelegen langs de hoofd- of centrale lijn (Engels: the
main line) van de spoorweg.
5. Episcopaalse Kerk: kerkverband dat na de onafhankelijkheid in 1776 hernoemd werd omdat
“Anglicaanse Kerk” teveel associaties opriep met het Britse koningshuis
Geraadpleegde bronnen:
• Mainline Churches, The Real Reason for Decline (studie uit 1993 van Benton Johnson, Dean
R. Hoge & Donald A. Luidens
• Engelse Wikipedia
• Diverse artikels uit Amerikaanse kranten
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Okt. 2014
175 jaar synode
Op vrijdag 17 oktober trekken predikanten in toga en vertegenwoordigers van de VPKB door de
binnenstad van Brussel. Van de Museumkerk via het stadhuis op de Grote Markt naar de
Protestantse Kerk Brussel aan de Graanmarkt. Dit alles ter herdenking van het feit dat 175 jaar
geleden de eerste synode plaatsvond van de Bond van Protestants-Evangelische Kerken van het
Koninkrijk België. Koning Leopold I erkende de synode vrijwel direct als enig officiële autoriteit
van de Belgische protestantse kerken en daarmee werd het protestantisme na een geschiedenis van
vervolging eindelijk een volwaardige religieuze stroming in België.
Honderdvijfenzeventig jaar na dato trekt die stoet dus door de straten en langs de pleinen van de
stad. Langs al die plaatsen waar het geloof bij uitstek vertaald kan worden in barmhartigheid en
medemenselijkheid. In steden en dorpen, en in alle hoeken en gaten van de wereld waar de roep
klinkt om gerechtigheid en vrede.
Namens de redactie,
Annet Sinnema

Protestantse Radio- en TV-uitzendingen
VRT Radio 1 om 20:03
15 oktober: ‘Meer waard dan vele mussen’
Frank Marivoet
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Een Nieuwjaarsdag in de herfst

Lev. 23:24, Num. 29:1, Ez. 40:1

Net als in de tijd van de Bijbel wordt er met Joods Nieuwjaar
wel honderd keer op de ramshoorn geblazen.
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