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‘Met open handen’
Aan onze woorden kun je horen wat we denken.
Aan ons gezicht kun je zien wat we voelen. Maar
bovenal zijn het onze handen die onze bedoelingen
verraden. Wie zich bedreigd voelt, balt zijn vuisten
om zich te kunnen verdedigen. Onze handen kunnen
uitnodigen, maar ook afweren. Ze kunnen graaien,
maar ook delen. Ze kunnen strelen, maar ook slaan.
Ons veertigdagenproject nodigt ons deze weken uit
om op onze handen te letten. Om acht te slaan op
onze houding in het leven. Durven wij werkelijk
open te zijn naar God toe? Met open handen Zijn
gaven te ontvangen en ons afhankelijk te maken
van Zijn goedertierenheid? En durven wij werkelijk open te zijn naar elkaar
toe? Openhartig te spreken over wat ons beweegt en over hoe de Heer ons
aanspreekt? De ander toe te laten in ons leven, in ons hart? Te delen van alles
wat wij van God ontvangen hebben?
Want door zo’n open houding laten we zien wie we zijn: kinderen van God die
alles van hun hemelse Vader te verwachten hebben. En daardoor ook broeders
en zusters van elkaar die elkander in alles van dienst willen zijn.
Maar het begint er allemaal mee, onze handen te vouwen en in gesprek te
gaan met onze Heer. Onze zorgen en angsten voor Hem neer te leggen, onze
vragen en noden aan Hem mee te delen. En bovenal: ons open te stellen voor
wat Hij ons te zeggen heeft. Hem ons leven in handen te geven, in het
vertrouwen dat Hij alles goed zal maken. Dan hebben we immers niets meer te
vrezen en kunnen we echt met open handen leven.
JHB
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Kerkraad
Op de vergadering van dinsdag 3 februari in de kerkzaal ging onze aandacht
naar de volgende punten. We evalueerden de kerkdiensten van 11 januari t/m
1 februari 2015. We bespraken de verdere invulling van het jaarplan 2015. We
hebben geen orgelist gevonden voor zondag 22 februari, dit is uitzonderlijk,
Jaap – Peter – Emiel waren verhinderd, we zijn hen zeer dankbaar dat zij altijd
bereid zijn de zondagen de dienst te begeleiden, we hebben 3 reserve
orgelisten op ons lijstje staan, maar ook deze waren allen verhinderd.
Naar aanleiding van de vragen op de Groot Huisbezoeken over het kerk zijn in
deze tijd, nodigen we de jeugd en jongvolwassenen uit op zondag 22 februari
na de kerkdienst hierover van gedachte te wisselen.
Voor de kindernevendienst leiding hebben we weinig respons gekregen, we
vragen nog persoonlijk enkele jongeren om hieraan mee te werken, hoe meer
mensen zich melden hoe minder je van dienst bent en de voorbereidingen
worden voor je gemaakt. Voor de kerkraad hebben we nog enkele mensen op
ons lijstje staan, deze worden persoonlijk gevraagd naar hun bereidheid om
hierin mee te werken, de kerkraadsverkiezingen houden we op 3 mei.
We hadden het over de voorbereidingen voor de gemeentevergadering van
zondag 22 maart waarvoor we aan verschillende mensen moeten vragen een
verslag te schrijven voor deze vergadering.
Ook de jeugddienst van zondag 1 maart werd besproken.
Het proponentschap van Peter Smits en de voorbereiding van zijn voorgaan in
onze kerkdienst van 15 februari.
We hadden het ook over de beheerraad en de gezamenlijke vergadering die we
houden op dinsdag 3 maart voor de kerkraad vergadering.
We hopen op de medewerking van u allen om onze kerk, uw kerk, te
ondersteunen door gebed en bereidwilligheid en niet altijd nee te zeggen, tijd
om dingen te doen moet je maken, je moet tijd maken om te werken, tijd
maken om te ontspannen, tijd maken om te bidden, tijd maken om te lezen,
tijd maken voor je kinderen, je partner, tijd maken voor vakantie, tijd maken
voor de kerk. Tijd maken om naar de kerk te komen, Kortom voor alle dingen
in je dagelijkse leven moet je tijd maken.
Heeft u vragen of heeft u iets te melden, dan horen we dit graag en kunnen we
dit op de vergadering van 3 maart bespreken.

Samenstelling kerkraad
Predikant:
ds J. Brouwer
Ouderlingen: Aysel Eke
Georges Vandensavel
Georgette Saliba
Diaken:
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

Verjaardagen in maart
11
23
24
26

maart
maart
maart
maart

Geert Van Cammeren.
Myriam Okmen e. Dinler
Muse Dirlik
Chris Van Gorp

Al deze jarigen wensen we een prettige maar
vooral een gezegende verjaardag!
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Omhaling vrijwillige bijdrage 1/2015
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 10 of
woensdag 11 maart 2015 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 bijgevoegd overschrijvingsformulier).

Erediensten
Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26,
aanvang telkens om 10.00 uur.
zondag 01 maart
ds. J. Brouwer
Jeugddienst

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

zondag 08 maart
ds. E. Van der Borght

organist: E. Poncin
2° collecte: Synodale Kas

zondag 15 maart
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° collecte: Belgische Gideons

zondag 22 maart
ds. J. Brouwer

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

zondag 29 maart
ds. J. Brouwer

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

vrijdag 03 april
organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer
2° collecte: UFPG
20 uur - Goede Vrijdag - H. Avondmaal
zondag 05 april
ds. J. Brouwer
Paaszondag

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Zending

TV-dienst
Op zondag 19 april wordt de kerkdienst vanuit Boechout op tv uitgezonden.
Voor die gelegenheid zijn de VPKB-gemeenten van Turnhout en MechelenNoord van harte uitgenodigd. De kerkraad heeft besloten, dat er daarom bij
ons geen dienst zal zijn. Via een intekenlijst kunt u aangeven of u meegaat
naar Boechout. Na afloop van de dienst wordt ons een maaltijd aangeboden en
wordt er een programma georganiseerd.
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Activiteitenkalender
03 maart
05 maart
08 maart
16 maart
19 maart
22 maart
26 maart
27 maart
31 maart

Kerkraad en bestuursraad - kerkzaal 20u15
Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
Gebedsgroep - Kerkruimte 11u15
Bestuursraad - kerkzaal 20 uur
Seniorenmiddag - kerkzaal 14u30
Gemeentevergadering - kerkzaal 11u15
Bijbelnamiddag - kerkzaal 14u30
Jeugdcatechese - kerkzaal 20 uur
Kerkraad - kerkzaal 20u15

Op vleugels van de hoop
Op 7 februari jongstleden werd door de VPKB een missionaire dag gehouden
(voortbouwend op de vroegere diaconale dagen). Passend bij de titel ‘Op
vleugels van de hoop’ werd de dag geopend met onder andere een
gedicht van Charles Péguy over ‘la petite fille l’espérance’ (zie
http://dick.wursten.be/peguy_esperance.htm).
In de voormiddag luisterden we naar toespraken van ds. Steven Fuite en prof.
Jaap de Lange. Onze synodevoorzitter sprak een persoonlijk woord over
inspiratie. De faculteitshoogleraar praktische theologie hield een verhaal over
missionair kerkzijn en gemeenteopbouw. Bij mij bleven als kernnoties in het
boeiende betoog van De Lange hangen: zicht hebben op hoe de context van je
gemeente eruit ziet en zicht hebben op wat de mogelijkheden van de
gemeente zijn. Tijdens de lunch, in de kelder van de Protestantse Kerk op de
Nieuwe Graanmarkt, was er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting. In het
namiddagprogramma werd een aantal praktijkvoorbeelden gepresenteerd. Heel
aansprekend vond ik het voorbeeld van speel-o-theek PIPO uit Gent; niet een
exclusief eigen activiteit van de VPKB-gemeente Gent-Rabot, maar uitgegroeid
tot een grootschalig project met vele vrijwilligers dankzij de samenwerking van
de kerk met verschillende andere lokale partners die ook begaan zijn met
gezinnen en kinderen. Een ander mooi praktijkvoorbeeld vond ik ‘Potje
gekookt’ uit Boechout, een eetgroep die functioneert vanuit de intentie van de
protestantse kerk om haar deuren open te zetten voor alleenstaanden.
Waren het nu allemaal nieuwe inzichten die ik deze dag kreeg aangereikt? Nou
nee, dat niet. Na achttien jaar missionair werk in Amsterdam en een
predikantsopleiding met een specialisatie in de praktische theologie mag ik een
en ander reeds tot mijn bagage rekenen. Toch beleefde ik het als een
inspirerende dag. Vanwaar? Vanwege de hoop die merkbaar was, zij het als
‘prutske’ tussen haar twee grote zussen ‘geloof’ en ‘liefde’ in stappend (zie
bovenstaand gedicht). De hoop op een kerk die ook in de eenentwintigste
eeuw blijft vormen vinden om de bevrijdende boodschap van Jezus Christus in
woord en daad te verkondigen. Een kerk die open en gastvrij wil zijn voor
‘iedereen die op zoek is naar zin en samenhang’. Het inspireerde mij om,
nationaal verbonden met de Verenigde Protestantse Kerk in België, samen op
zoek te blijven gaan naar praktisch haalbare manieren om juist plaatselijk
present te zijn en de relevantie van het Evangelie tot uitdrukking te brengen.
Peter Smits
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Van vijftig tinten grijs tot kleurige regenboog
Beste lezers en lezeressen, het
huwelijk
mag
dan
in
de
protestantse traditie niet als
sacrament worden beschouwd, het
is en blijft een oeroude en door
God gewilde instelling: “Daarom
zal een man zijn vader en moeder
verlaten en zijn vrouw aanhangen,
en zij zullen één vlees zijn”
(Genesis 2:24, NBG 1951).
In ons scheppingsverhaal bouwt
God van de rib die hij uit de eerste
mens heeft weggenomen een
vrouw. Adam wordt pas een
complete mens en zijn leven is pas
vervuld, wanneer God hem Eva
schenkt.
Zelf heb ik dat in mijn leven ook zo
aangevoeld. Nadat ik bij mijn
ouders was weggegaan, woonde ik
jaren alleen. Ogenschijnlijk had ik
alles om gelukkig te zijn, materieel
had ik niks tekort en ik kon mijn
zin doen zonder met iemand
rekening te moeten houden. Mijn
leven kabbelde rustig voort, zonder
veel deining, onopvallend en
kleurloos, zonder veel hartstocht of
opwinding. Grijs in vijftig tinten, eigenlijk.
En toen kwam Sandra de vrouwvormige leegte in mijn leven opvullen. Mijn
rustig kabbelende levensbeekje veranderde in een snel stromende rivier met
emotionele draaikolken en af en toe een waterval. Nee, samenleven met
Sandra was niet altijd eenvoudig, vrouwen blijven immers voor ons mannen
moeilijk te doorgronden wezens. Onze twintigjarige relatie heeft hoogtes en
laagtes, ja zelfs heuse crisissen gekend. Mekaars mindere kanten hebben we
met vallen en opstaan leren aanvaarden.
Misschien is dat wel de sleutel tot een succesvol huwelijk, zo denk ik soms.
Erin berusten dat er naast zonnige ook grijze dagen zijn, dikwijls net omwille
van onze eigen fouten en gebreken.
Terugblikkend ervaar ik vooral diepe dankbaarheid.
God heeft Sandra en mij aan mekaar geschonken om samen de levenszee te
bevaren. Omdat Sandra zoveel van mij verschilt, dwingt ze mij meer dan eens,
de betreden paden te verlaten en nieuwe dingen te proberen, mijn horizon te
verruimen en belet ze mij vast te roesten.
Sandra, mijn echtgenote en mijn klankbord, mijn vriendin, mijn gezellin in het
geloof, moeder van mijn kinderen, mijn seksmaatje en nog zoveel meer.
Sandra, die ik lief heb.
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Hugo Wilmaerts

En de naam van de ster wordt genoemd Alsem
“En de derde engel blies de bazuin en er viel een grote ster,
brandend als een fakkel uit de hemel, en zij viel op het
derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren. En
de naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel
der wateren werd alsem en vele van de mensen stierven
van het water, omdat het bitter geworden was”.

Beste lezers en lezeressen, mochten jullie niet
onmiddellijk weten welk citaat dit nu precies is, het
gaat om Openbaring 8:10-11 (NBG 1951). Maar
waarom heet die vallende ster Alsem en wat met dat
water dat alsem wordt?
Alsem, of meer wetenschappelijk Artemisia, is in
feite een groot en divers plantengeslacht dat tussen
twee- en vierhonderd soorten omvat, die meestal
uiterst bitter smaken. Dit laatste maakt ons Bijbelcitaat heel wat begrijpelijker, zeker als we weten dat telkens wanneer alsem
vernoemd wordt, dit verband houdt met bitterheid. Toch worden sommige
alsems gebruikt in de brouwnijverheid: er bestaat alsembier zowel als
alsemwijn. Overigens vertaalde Louis Segond (1810-1885) het Griekse woord
“apsinthos” in het Frans als “absinthe”. En absint is ook de naam van een
sterke drank die in de late 19e en vroege 20e eeuw heel populair was in Parijse
kunstenaarskringen. Aanvankelijk, in de 1840’s, werd absint aan Franse
troepen gegeven om malaria te verhoeden, wat grotelijks ertoe bijdroeg de
drank te populariseren. Absint had echter de reputatie verraderlijk verslavend
te zijn en hallucinaties te verwekken en werd daarom “de groene fee”
genoemd. Vooral de schilder Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), bekend
van zijn werk voor de Moulin Rouge en andere nachtclubs, blijft in de
verbeelding met absint geassocieerd, en niet onterecht want hij stierf aan de
gecombineerde gevolgen van alcoholisme en syfilis.
Martin Luther (1483-1546) vertaalde hetzelfde “apsinthos” in het Duits als
“wermut”, en alzo blijven we in een alcoholische stemming, want van dit woord
heeft de drank “vermouth” zijn naam.
Biologen stellen dat hun bittere smaak de onderscheiden alsemsoorten een
selectief voordeel biedt, omdat planteneters erdoor afgeschrikt worden.
Plantenvretende dieren misschien wel, maar niet de mens, want alsem is een
ingrediënt in de Franse keuken en extracten ervan worden nog altijd gebruikt
als middel tegen malaria en in de Chinese geneeskunde.
En tot slot voor wie het wil opzoeken, inclusief Openbaring wordt alsem in de
Bijbel zeven keer vernoemd: Deuteronomium 29:17, Spreuken 5:4, Jeremia
9:14, Jeremia 25:15, Klaagliederen 3:15,19 en Amos 5:7.
Zeven, het getal van volledigheid!
Hugo Wilmaerts
(geraadpleegde bron: Engelse Wikipedia)
Noten
Louis Segond (1810-1885): Zwitsers theoloog, vertaalde de Bijbel vanuit het Hebreeuws en
Grieks rechtstreeks in het Frans. De kwaliteit van Segond’s werk wordt algemeen erkend en tot
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op vandaag is zijn vertaling (in gereviseerde versie) één van de meest gelezen Franse Bijbels.
(geraadpleegde bron: Franse Wikipedia)
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HET SUCCES VAN DE HIPPE KERK HILLSONG

Be cool en ga bidden
Elke week trekt Hillsong zo’n 1.100 bezoekers, ook gisteren weer. Wat is de
aantrekkingskracht van deze hippe kerk?
Op de achtergrond klinkt een rommelende bas, je voelt hem verwachtingsvol
trillen in je onderbuik. Om je heen hippe jongeren die ongeduldig staan te
dringen in de rij. Mutsjes en opgeschoren kapsels, het gekletter van high fives.
Felgekleurde verlichting schiet heen en weer op de beat en het ruikt er naar
schraal bier. Alsof je een discotheek inloopt.
O, maar wacht even, je lóópt ook een discotheek in. Hij heeft vandaag alleen
even een andere functie.
Welkom bij de zondagsdienst van de Hillsong Church Amsterdam, in club
Escape op het Rembrandtplein. Elke week schuifelen hier zo’n 1.100
kerkgangers naar binnen voor één van de drie diensten.
Wereldwijd een succes
Dit is de Nederlandse versie van een wereldwijd succesverhaal. In een tijd
waarin kerken steeds meer moeite hebben om mensen te trekken, staan die
voor de Hillsong Church letterlijk in de rij. En dat niet alleen, Hillsong weet ook
nog eens een doelgroep te bereiken die voor kerken de heilige graal is:
jongeren.
Wereldwijd telt Hillsong zo’n honderdduizend kerkgangers en 10 miljoen
volgers op sociale media. Er zijn inmiddels Hillsong-kerken opgericht in
Kaapstad, Berlijn, Barcelona, Moskou, Parijs, Stockholm, Kiev, Kopenhagen,
Londen, New York, Los Angeles en verschillende Australische steden. En
Amsterdam dus, sinds een jaar of vier.
Bij Hillsong moet je het idee van wat een kerkdienst is even bijstellen. Binnen
in de grote zaal van de Escape flitsen op een reusachtig scherm video’s in
MTV-stijl: skateboarders, atleten, dansers, stuk voor stuk jonge, mooie
mensen met witte tanden en een brede lach. Af en toe zinnen als
‘Built by God’ tussendoor, er klinkt housemuziek. De klapstoeltjes staan
opgesteld tot aan het podium.
Het is dat podium waar het allemaal gebeurt. De zaallichten dimmen. Er
ontstaat rumoer.
De dienst gaat beginnen
Een negenkoppige band verschijnt en begint onder luid gejuich te spelen. De
muziekstijl: denk U2 meets Jonas Brothers. Maar dan met dit soort teksten:
‘We cry holy is your name, holy, holy, holy.’ De woorden worden op het
scherm geprojecteerd, ook in vertaling, maar dat lijkt onnodig: de meesten
hier zingen ze luidkeels mee met de ogen gesloten en armen uitgestrekt.
‘Worshippen’, noemen ze dat.
Deze liedjes zijn er niet zomaar. Ze liggen aan de basis van het succes.
Hillsong is namelijk niet alleen een kerk, maar ook nog eens ’s werelds
invloedrijkste christelijke muzieklabel. Boegbeeld is Hillsong United, een
rockband die wereldwijd meer dan 16 miljoen albums verkocht. De band
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trad in 2010 nog op tijdens de EO-Jongerendag in de Gelredome in Arnhem;
Hillsong United is een internationaal uithangbord voor een kerk die de wereld
wil veroveren.
Een beetje geschiedenis
Dertig jaar geleden werd het Hills Christian Life Centre gevestigd in Sydney
door voorgangersechtpaar Brian en Bobbie Houston, vernoemd naar de buurt
Baulkham Hills. Begin jaren negentig begon de kerk met het uitbrengen van
muziek onder de naam Hillsong.
Toen de naamsbekendheid van het platenlabel die van de kerk ruimschoots
overschreed, werd besloten de kerk tot Hillsong om te dopen. Dat hielp, samen
met de niet geringe inkomsten uit muziekverkoop, om hun formule uit te
breiden naar andere werelddelen.
De strategie: vestig je in het hart van een wereldstad. Associeer je met de
populaire cultuur in plaats van met de Biblebelt. Richt je op jongeren. Be cool.
Daarom houdt Hillsong diensten in een discotheek en niet in, zeg, een kerk.
Een beetje duiding
‘Ze sluiten naadloos aan bij de stedelijke jeugdcultuur’, zegt kerkonderzoeker
Miranda Klaver van de Vrije Universiteit. ‘Hillsong is een brand dat razend knap
in elkaar zit.’
Je zou Hillsong een massaconsumptiekerk kunnen noemen. Of je nu in New
York of Parijs bent, of in Amsterdam, de dienst is overal hetzelfde, tot de taal
en filmpjes aan toe. ‘De kerk is bij ons niet langer een gebouw’, zegt
bezoeker Wander Wierda (18). ‘Church is family.’
Geen seks voor het huwelijk
Maar denk niet dat Hillsong een soort christendom light is. De uitvoering mag
flitsend zijn, de leer is orthodox. De kerk ontleent die aan de
pinksterbeweging, een afsplitsing van het protestantisme met een nadruk op
de Heilige Geest en zending. Daar hoort ook bij: geen seks voor het huwelijk,
geen abortus, geen euthanasie. Homoseksualiteit? Het officiële standpunt is
ambigu, onder het adagium: Jezus zei er niets over, dus wij ook niet. De
kerkleiders benadrukken dat iedereen welkom is in de kerk.
Er wordt sporadisch in tongen gesproken – het ongefilterd doorgeven van het
woord van God in een vreemde taal – en ook genezing door gebed is een
onderdeel van de leer. ‘Na een groepsgebed was mijn vriendin van haar astma
af’, vertelt Wierda. ‘Dat gebeurt bij ons regelmatig.’
De dienst is nog bezig
Een dienst bij Hillsong mag vooral nooit saai worden of stilvallen. Na het
optreden begint de preek. Tijdens de climax begint de band zachtjes te spelen,
eerst alleen toetsen, een basje. ‘Are you ready to pray?’ ‘Yes!’, brult de zaal.
De drums vallen in, opzwepende beat.
‘Are you ready to pray?’ ‘Yes!’ Rockgitaar. ‘Will you pray?’ ‘Yes!’
Alles voor de maximale emotie. Tijdens de preek vliegen woorden als
‘awesome’ en ‘really cool’ je rap om de oren. Na elke ‘Amen!’ wordt luid
gejoeld en geklapt. Er wordt een dvd van Hillsong United weggegeven.
Het gebed kent hier vaak een verrassend praktische toepassing. Er kunnen
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kaartjes worden ingevuld, ‘Prayer Requests’, met wensen waar de kerkgangers
voor zullen bidden. Ze worden (anoniem) op het scherm geprojecteerd: God
wordt bedankt voor baankansen. Voor een financiële meevaller. Een fijne
vakantie in Frankrijk. Een rijbewijs. Er wordt gevraagd om genezing van
depressie, hartziekte, de ziekte van Crohn, een zenuwaandoening. Maar ook
voor iemands kapper die een burn-out heeft. En vooral: heel veel banen.
God is erg praktisch
Die praktische invulling past bij een kerk wiens oprichter ooit een bestseller
uitbracht met de titel You Need More Money: Discovering God’s Amazing
Financial Plan for Your Life.
‘Hands-on’, noemt kerkonderzoeker Klaver dat. ‘Hillsong behandelt lessen die
je de volgende dag meteen op je werk kunt toepassen.’ Dat moet helpen om
ook mensen aan te trekken zonder religieuze achtergrond. ‘Ze willen ook een
kerk zijn voor onkerkelijken’, zegt Klaver. ‘De vraag is echter of ze ook buiten
bestaande christelijke milieus veel mensen trekken.’
En inderdaad, het verhaal van Mattieu (23), dat hij na de dienst met een brede
lach uit de doeken doet, blijkt dat van de meesten hier: opgegroeid in een
christelijk gezin, maar weinig ‘feeling’ met de kerk van zijn ouders. Via via van
Hillsong gehoord. Eén keer gegaan, nooit meer weggebleven.
Bekeer u en u staat op de maillijst
Tijdens de dienst is er een moment waarop men zich spiritueel kan verbinden
met God. Er bestaat geen formeel lidmaatschap bij Hillsong, tenminste niet
meer dan een maillijst voor updates, maar bekering is wel degelijk een
onderdeel van de missie.
‘If you want to say “Yes” to Jesus right now, raise your hand.’ Een zestal
handen schiet in de zaal omhoog. ‘The decision’, heet dat. Ernst Huber (30)
nam de zijne een jaar geleden, vertelt hij. Het was zijn vijfde dienst. ‘Ik was
het niet van plan, maar het was zo intens en toen het werd gevraagd kon ik
niet anders dan mijn hand opsteken.’ Die maand nog liet hij zich dopen.
‘Church is family.’
Het Australische echtpaar Richard en Debbie Van der Kolk zijn de voorgangers
van Hillsong Amsterdam. „Ik voelde altijd al een roeping om hierheen te
komen”, zegt Richard (43). Vier jaar geleden vroeg oprichter Brian Houston
hem om een Amsterdamse kerk te beginnen. ‘De diensten werden op steeds
grotere locaties gehouden naarmate het aantal bezoekers steeg.’ Richard
Vanderkolk hoopt ooit een eigen gebouw in Amsterdam voor zijn kerk te
bezitten.
De Kerk heeft geld
Het vermogen van de Hillsong Church wordt meestal geschat op ergens tussen
de 50 en 100 miljoen dollar, het leeuwendeel afkomstig uit muziekroyalty’s en
giften. Tijdens de dienst gaat er een emmer rond voor giften en kaartjes voor
incasso.
Wander Wierda was erbij vanaf het prille begin, zegt hij, toen de dienst nog in
een klein café in de binnenstad werd gehouden en vijftig man trok. Nu is hij als
vrijwilliger betrokken bij de productie, die niet onderdoet voor een gemiddeld
popconcert. Een vrachtwagen vol professionele apparatuur rijdt om 7.00 uur ’s
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ochtends voor om op te bouwen: alles moet perfect zijn.
Alleen komende zondag ziet de dienst er ietsjes anders uit: die wordt, bij hoge
uitzondering, wél gehouden in een kerk, de Lutherse op het Spui. Dan wordt de
muziek ‘unplugged’. Uit noodzaak, overigens. Hillsong moet even plaatsmaken
voor het Amsterdam Dance Event.
THOMAS RUEB, NRC NEXT

Maart 2015

Tegen de haat
Met de schoten uit de kalashnikovs in het kantoor van CharlieHebdo, stond het
geweld – dat tot nu toe ver weg leek – plots voor onze deur. De angst sloeg
velen om het hart met meer dan eens morele kramp tot gevolg. In dit nummer
laten wij uitgebreid Etty Hillesum aan het woord. Had ze de sjoah overleefd en
zou ze nog leven, was ze nu 100 jaar. Zij wist wat geweld was, ze wist wat
‘het kwaad’ was, ze wist ook dat dat het op haar had gemunt. En ze
ontwikkelde een strategie van verzet, tegen de haat, die pas decennia later
werd opgepikt. Twee interviews over haar vormen de kern van dit nummer.
Ook in de overige stukken (bijvoorbeeld Jodendom, Islam) is het thema
aanwezig. Het nummer eindigt met enkele berichten over de tijd van
bezinning, de 40-dagentijd, die we zijn ingegaan.
________________
Namens de redactie,
Dick Wursten

Woensdag 18 maart 2015
VRT Radio 1 om 20:03
Bijbel: De graankorrel (Joh. 12:20-33)
Ds. Bert Beukenhorst
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------------------------------------------Zondag 5 april 2015
VRT-televisie één om 10:00
Paasviering in Eurovisie
Vertaling: Frank Marivoet
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Verenigde Protestantse Kerk in
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Mechelen Noord
Kerkraad
Keizerstraat, 26-28
2800 Mechelen

UITNODIGING

Mevrouw, mijnheer,
Geacht gemeentelid,

Elk jaar houdt onze gemeente een algemene vergadering in de maand maart.
Op deze vergadering geeft de Kerkraad een overzicht van de werking tijdens het
vorige jaar, vertelt de penningmeester van de Bestuursraad hoe we er financieel
voorstaan en wat er eventueel gepland is voor dit jaar.
Maar bovenal is de gemeentevergadering de plaats bij uitstek waar de leden met
elkaar en de Kerkraad kunnen praten over de werking van onze gemeente en
waar nieuwe initiatieven een aanzet kunnen vinden.
Om zoveel mogelijk belangstellenden de kans te geven deze belangrijke
vergadering bij te wonen, hebben we gedacht deze te laten doorgaan op een
zondagmorgen, direct na de dienst.
U en uw gezinsleden worden dan ook vriendelijk uitgenodigd op de
gemeentevergadering op zondag 22 maart 2015, aanvang 11.15 uur in ons
kerkgebouw.
Agenda :
- Jaarverslag en commentaren
- Korte koffiepauze
- Resultaten 'De kerk van mijn dromen' - voorstellen tot verandering naar
aanleiding van de groothuisbezoeken.
Om het voor iedereen aanvaardbaar te houden, willen we de vergadering graag
afsluiten tegen 13.30 uur ten laatste.
Van harte welkom,
De Kerkraad
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God geeft ons alles wat we nodig hebben.

Joh. 6:4-15

Zoek de 10 verschillen tussen de beide plaatjes. Daarna mag je ze kleuren.
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