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Sprekende stenen (I Sam. 7:12)

Iedere zondag vieren we onze eredienst in één van de oudste
gebouwen van de stad Mechelen. Op het schildje naast de voordeur
staat dat ook trots vermeld: Sint-Julianus- of Gasthuiskapel, gebouwd
in 1293. Eén van de monumentale kerken van de stad dus, al is ze niet
zo groots en indrukwekkend als de kathedraal of de kerk van OLV-over-
de-Dijle.
Bij het woordje ‘monument’ denk ik eigenlijk allereerst aan een
standbeeld. Een gedenkteken voor een belangrijk persoon, die dan ook
met een kenmerkend attribuut wordt afgebeeld - denk aan het
standbeeld van Dodoens in de Kruidtuin of van Margaretha van
Oostenrijk op de Grote Markt. Maar ook een gebouw kan dus een
monument zijn, een ‘gedenkteken’. Alleen: waarnaar verwijst dan ons
kerkgebouw? Wat wil het in herinnering terugroepen?
In de Bijbel lezen we herhaaldelijk van de aartsvaders of van de
richter-profeet Samuël dat ze stenen oprichten als een gedachtenis van
de bijstand van de Heer. Abraham laat zo een spoor na van kleine
altaar-monumentjes - Gn. 12:7,8; 13:18 - en Izaäk en Jakob
handhaven die traditie - Gn. 26:25; 35:7. Gedenkplaatsen voor die God
die mensen tegemoet komt en op hun wegen vergezelt. Als je dan later
terugkijkt langs de weg die je gegaan bent, zie je overal van die stenen
die herinneren aan Gods gunstbewijzen, stenen die getuigen van Zijn
trouw.
Als Samuël na de definitieve overwinning op de Filistijnen een
gedenksteen opricht tussen Mispa en Sen (I Sam. 7:12), geeft hij die
een naam: Eben Haëzer, steen van de hoop. ‘Want,’ verklaarde hij, ‘tot
hiertoe heeft de HEER ons geholpen.’ Een krachtig getuigenis dat
spreekt, telkens als iemand die plaats passeert.
Laat zo ons 725-jarig jubileum ook een echte mijlpaal mogen zijn. Niet
een gelegenheid om met een gekleurde bril en een flinke dosis
weemoedig terug te kijken naar hoe mooi het vroeger allemaal wel was
- iedere tijd heeft tenslotte zijn eigen kansen èn problemen - maar om
ons met dankbaarheid te richten tot Hem voor Wie elke kerk en kapel
een monument wil zijn, die God van Israël die met ons op weg is
gegaan en wiens trouw we in het verleden telkens opnieuw hebben
mogen ervaren. Om dan ook in vertrouwen onze toekomst in Zijn
handen te leggen, in de vaste zekerheid dat Hij niet loslaat wat Zijn
hand aan ons is begonnen.

JHB
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Kerkraad

De vergadering van 10 september, de eerste na de zomer, begonnen
we met het lezen van Psalm 54, na het gebed en de verwelkoming,
werden de notulen van de vorige vergadering, 11 juni, gelezen en
bekrachtigd. De agenda wordt vastgelegd, na het toevoegen van nog
enkele punten. 
We evalueren de voorbije kerkdiensten van 17/06 t/m 9/09
startzondag. De gezamenlijke kerkdiensten met onze zusterkerk
Mechelen Zuid Zandpoortkerk werden goed bevonden. Ook de
startzondag, waarbij we na de kerkdienst gezamenlijk een
broodjesmaaltijd hadden werd goed bevonden. 
Na het bespreken van de ingekomen stukken begonnen we aan de
themata. We bekeken de komende zondagen 16 – 23 en 30/09 en de
jubileumdienst van 7/10. we besluiten die zondag één dienst te houden
om 15 uur. De nodige uitnodigingen werden verzonden. 
We bespraken de huwelijksinzegening van Hanne Eke met Ryan Duqué
op zaterdag 29/9, een huwelijksinzegening die deels ook in het Engels
wordt gehouden. 
We hadden het ook over de problematiek van de vluchtelingen. We
zoeken een huis in of rond Mechelen met minstens 4 slaapkamers voor
een gezin met meerdere kinderen. We bespraken de problematiek rond
de verhuis van Marius en Rina. 
We bekijken het jaarplan 2018 dat nog moet worden aangevuld met de
organisten. Voor het jaarplan 2019 worden gastpredikanten gevraagd
om de vrije zondagen of de zondagen dat onze predikant als gastpreker
voorgaat in een anderen gemeente aangeschreven. Dit om en
continuïteit in de kerkdiensten te verzekeren. Voor de vakantie
maanden hopen we weer gezamenlijke kerkdiensten te houden met
onze zusterkerk Mechelen Zuid Zandpoortkerk. De kerkraden komen
hiervoor samen op de eerst volgende vergadering van de kerkraad. We
bespraken wat nog te doen voor het 175 jarig jubileum van ons kerk in
2019. 
We bespraken ook hoe ver we staan met de Gebedsdienst Online, de
nodige afspraken worden hiervoor gemaakt met Mathias Younan en we
hopen daarmee te starten begin 2019. We vroegen ons ook af of we de
Kerstavond dienst om 19 uur beginnen of zoals reeds jaren de
gewoonte is om 20 uur. We kregen ook een vraag van een kerkganger
over inschrijving in het Kerkregister. ProFest (het vroegere AKV) vraagt
om een vertegenwoordiging op de komende activiteit van 30 mei 2019.
We bespraken ook de enquête  van de VPKB. We bespraken ook nog de
evangelisatie actie van Gave Veste op 29/09. We bespraken ook de
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adressenlijst voor ons Kerkblad “De Brug”, deze moet dringend worden
nagekeken (volgende vergadering)! 
Als laatste hadden we het over de Groot-Huisbezoeken, we stelden een
datum voorop, 25 oktober, thuis bij Georgette en Younan in Bonheiden!
Indien er veel belangstelling is doen we er nog een avond bij, één of 2
weken later, op een ander adres. We bespraken nog de verslagen van
Kindernevendienst en oppasdienst, jongeren catechese, waarvoor 2
kandidaten zich hebben aangemeld, Senioren en Diaconaat en Zending,
Pastoraat, Groot kerk verband (district ABL)! Na het noteren van de
punten voor de volgende vergadering, eindigden we met een lied uit
het Liedboek. De volgende vergadering houden we op maandag 1
oktober, deels samen met de kerkraad van de Zandpoortkerk.  Als u
een suggestie heeft of als u iets wil melden, dan horen we dit graag,
mondeling of via mail aan onze predikant of een kerkraadslid.  

Georges

Samenstelling kerkenraad

Predikant: ds J. Brouwer 015 - 20 51 54
Ouderlingen: Mani Kanza 0489 - 86 38 41

Georgette Saliba 015 - 41 31 85 
Geert Van Cammeren 015 - 31 97 64

Diaken: Georges Vandensavel 015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Jubileumviering 7 oktober

Als u komt naar de jubileumviering op 7 oktober, 15 uur, reageer dan
alstublieft via uitgenodigd.nl, of stuur een mailtje naar
jhbrouwer@gmail.com of schrijf u in op de intekenlijst in de kerk - dan
weten we hoeveel mensen we kunnen verwachten.

Agenda

01 oktober Kerkraad - kerkzaal 19u30
01,08,22 okt. Oec. Bijbelavonden - Hanswijkcrypte 19u45
02 oktober Kindernevendienstleiding - Stassartstr 62/1, 20u
03 oktober Belijdeniscatechese - kerkzaal 20 uur
09 oktober Gez. gespreksgroep - Zandpoortkerk 19u30 
15 oktober Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
18 oktober Seniorennamiddag - kerkzaal 14u30
25 oktober Bijbelnamiddag - kerkzaal 14u30
25 oktober Groothuisbezoek - Rijmenamseweg 70, Bonheiden

19u30
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Verjaardagen

01 oktober Zarifa Eke e. Van Roy.    
02 oktober Mani Kanza e. Ntamba.     
05 oktober Jelle Brouwer.     
23 oktober Henriëtte Liefting e. Brouwer.
25 oktober Lilyan Maghi.                        

Al deze jarigen wensen we een fijne en 
gelukkige verjaardag, maar bovenal Gods rijke zegen!

Liedboek

In ons liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, staan mooie liederen
maar ook mooie vertellingen en gedichten. Misschien heb je er al
enkele gelezen. Bij elke uitgave  van ons kerkblad tracht ik een
vertelling of gedicht te brengen.                                                          

Op bladzijde 142 staat het volgende van de hand van Anton Ent, bij
Psalm 48. Met als titel: Gids.

Gids

Een gids tot de dood is het leven                                          
maar wie leidt mij over de grens ?

Uw naam is een burcht met talrijke zalen,                             
een kasteel vol taal en muziek.

Uw gangen leiden tot het ondoorgrondelijk                         
inzicht dat ik nooit zal verdwalen.

Uitgekozen door Georges
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Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26,
aanvang telkens om 10.00 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 30 september organist: Th. de Jongh
ds. J. Brouwer 2° collecte: Synodale kas

zondag 07 oktober organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Itabire
15.00 uur  Jubileumdienst, gevolgd door receptie

zondag 14 oktober organist: E. Poncin
ds. J. Brouwer 2° collecte: Sint Vincentius
Oogstdienst met inzameling houdbare voeding

zondag 21 oktober organist: P. Oerlemans
ds. G. Snauwaert 2° collecte: Vluchtelingenwerk

zondag 28 oktober
ds. S. Gradl en ds. J. Brouwer
Gezamenlijke dienst in de Zandpoortkerk  
in het kader van de Kerkhervorming

zondag 04 november organist:
ds. J. Brouwer 2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd

Rooster
Kindernevendienst Lector

07/10 Hanne Henriëtte
14/10 Wibe Aysel
21/10 Guyny Godelieve
28/10    -    -
04/11 Hermien Jelle

Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.

Groothuisbezoeken

Op donderdag 25 oktober komen we samen voor een groothuisbezoek
bij Samir en Georgette thuis. Het thema gaat zijn ‘Bondgenoten’. De
HEER heeft Zijn verbond aan Israël aangeboden, wij zijn daarin in
Christus mee opgenomen. Maar wat betekent dat nu voor onze
verhouding met andere geloofsovertuigingen en kerkgenootschappen?
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Akapella - ervaring na een maand

Vrijdag 10 augustus zijn we verhuisd naar een assistentiewoning in
Akapella, in Kapelle op den Bos. Op 2 km van Vera, onze jongste
dochter.
Wat volgt is ons verhaal na een maand ervaring van wonen en leven in
het Akapella centrum. In een woord: het is een hele fijne ervaring.
We moeten zeggen, dat we echt blij zijn met de opvang, en de
verwelkoming. Het menselijk contact met de leiding en het
dienstverlenend personeel is super. 
Er zijn onder de gasten heel wat mensen op hoge leeftijd, mensen die
zwak zijn en hulpbehoevend (rollator, rolstoel), mensen met speciale
medische of mentale problemen. De dienstverlening is professioneel.
Maar de menselijke contacten tussen gasten en  personeel worden niet
door die hulp bepaald. 
We blijven mensen voor elkaar. Dat is zeer waardevol!   De mensen
herinneren zich onze namen.
We voelen ons gewaardeerd in ons menszijn, in onze menselijke
waardigheid. We hebben een adres, waar we terecht kunnen met onze
vragen en problemen. 
We worden persoonlijk aangesproken, en daardoor is de verbondenheid
van de bewoners onderling ook sterker.
We hebben ons aangepast aan de gewoonte van het huis, en eten ‘s
middags en ’s avonds in de eetzaal. Het eten is lekker. 
We missen het wandelen in het park van Duffel. Wandelen doen we
ofwel rond de vijver van het centrum ( een korte wandeling) of in de
buurt, maar dat is een wandeling tussen de huizen. Bij mooi weer is er
gelegenheid om in de mooie tuin te zitten, met elkaar te praten, krant
en boek te lezen, of brief te schrijven
Een middag in de week gaat Rina naar een opvang groep. Dan ga ik
zwemmen, en fietsen in de buurt. We krijgen veel bezoek van de
kinderen, en de kleinkinderen. Of we gaan op bezoek bij onze
achterkleinkinderen (sinds vorige week hebben we daarvan 6 stuks)
Met de verhuis is de band met de kerk in Mechelen moeilijker geworden
(we hebben geen auto meer. En met Rina naar de kerk gaan vergt
autovervoer. Dat is in Mechelen moeilijk) Dus na goed 20 jaar
kerkgang in de Keizerstraat hebben we een andere kerk gezocht en
gevonden. In Londerzeel. Op goed 4 km van ons wooncentrum en met
een team van vier chauffeurs. Een grote verandering. Een
Pinkstergemeente met zeer veel jonge mensen en jonge gezinnen. De
stijl is heel anders, en dat vergt aanpassingen. 
Maar dat geeft ons ook blijdschap. We voelen ons gezegende mensen.
We zijn blij met elkaar!
In de Heer verbonden. Een warme sjaloom.

Marius en Rina Joosten
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De moeder van alle oorlogen

Beste lezers en lezeressen, we zullen het er hier in België vandaag
wellicht allemaal over eens zijn, dat oorlog rampzalig is en absoluut te
vermijden. Wikipedia definieert “oorlog” als een “gewapende strijd
tussen volken of staten”. Sedert het begin van de geschiedenis zijn
ontelbare oorlogen gevoerd en in het verleden bekeek men dat zeker
niet altijd negatief, wel integendeel. Onze huidige kijk op oorlog is
vooral getekend door de twee moorddadige wereldoorlogen uit de
vorige eeuw en door de ontwikkeling van de atoombom, die maakt dat
bij de mensheid in staat is zichzelf totaal te vernietigen. 

Eén van de bekendste oorlogen ooit is zonder twijfel de Trojaanse
Oorlog, die vermoedelijk plaats vond zo’n 1250 jaar voor Christus en
die ons tot aan de archeologische opgravingen van Heinrich Schliemann
op het einde van de 19e eeuw slechts bekend was uit de Griekse
mythologie. Er bestond over deze oorlog een hele epische cyclus, een
verzameling heldendichten die eerst eeuwenlang mondeling en
vervolgens schriftelijk van generatie op generatie werden doorgegeven.
Helaas zijn de meeste van die gedichten verloren gegaan… Wel
bewaard gebleven zijn twee schitterende epossen, namelijk de Ilias en
de Odyssee, die beiden worden toegeschreven aan een zekere Homerus
uit de 8e eeuw voor Christus. Volgens sommige geleerden was de
aanleiding tot de Trojaanse Oorlog waarschijnlijk economisch, omdat
Troje aan een zee-engte lag die de Egeïsche met de Zwarte Zee
verbindt. Overigens, aldus diezelfde wetenschappers, zou Troje in die
tijd niet meer zijn geweest dan een versterkt dorp en zouden aan de
strijd maar enkele tientallen of hoogstens honderden krijgers hebben
deelgenomen.
Het mythologische verhaal is echter veel mooier en gaat in een
notendop als volgt: de godinnen Hera, Athena en Afrodite ruziën om
een gouden appel (“de twistappel”) met het opschrift “aan de mooiste”.
Ze leggen de vraag wie van hen de mooiste is voor aan de oppergod
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Zeus, maar die wil er zijn vingers niet aan branden en hij  schuift de
hete aardappel door naar Paris, die de zoon is van de Trojaanse koning
Priamus. Elk van de godinnen tracht Paris om te kopen: Hera belooft
hem heerschappij over alle mensen en Athena victorie in de oorlog,
maar Paris wijst als winnares Afrodite aan, die hem de liefde had
beloofd van de mooiste vrouw op aarde. Helaas voor Paris, die mooiste
vrouw, Helena, is reeds getrouwd met Menelaos, de koning van Sparta.
Tijdens diens afwezigheid laat Helena, intussen verliefd op Paris, zich
gewillig ontvoeren naar Troje. Wanneer Menelaos thuis komt van zijn
reis ontsteekt hij in woede en gaat hij de hulp inroepen van zijn broer
Agamemnon, de koning van Mycene. Agamemnon smeedt dan een
coalitie met de koningen van alle Griekse stadsstaten en met een
enorme vloot varen ze op strafexpeditie naar Troje. Voortgaande op de
Ilias, waren de Griekse belegeraars met ongeveer honderd duizend, de

Trojaanse troepen en hun
bondgenoten met zo’n vijftig
duizend! Het beleg duurt tien
jaar en slechts met een list
weten de Grieken Troje in te
nemen. Ze bouwen een enorm
houten paard, waarin zich een
aantal krijgers verschuilen.
Vervolgens doen ze alsof ze zich
terugtrekken en de feestende
Trojanen, gelovende dat de
oorlog voorbij was, halen het
paard binnen. Later ’s nachts,
wanneer de Trojanen beneveld
zijn door teveel drank, komen
de verborgen krijgers uit het

paard om de stadspoorten te openen. Het teruggekeerde Griekse leger
kan dan de stad innemen en alles wat mannelijk is doden. De
Trojaanse meisjes en vrouwen worden meegenomen als slavinnen.
Alleen Aeneas kan met een klein groepje Trojanen ontsnappen uit het
brandende Troje. Zozeer keek men op naar het mythische Troje, dat in
de geschriften van de Latijnse dichter Vergilius de ontsnapte Trojanen
geleid door Aeneas na veel omzwervingen aankomen in Latium (Italië),
waar ze de voorouders worden van Romulus en Remus, de stichters
van Rome. En zo kregen ook de Romeinen, die aanvankelijk cultureel
minderwaardig waren aan de Grieken, een prestigieuze afstamming… 
In feite is de Trojaanse Oorlog in de Griekse mythologie even belangrijk
en centraal als de uittocht uit Egypte in het Oude Testament. De
periode waarin de Trojaanse Oorlog zich afspeelt, is in de Bijbel die van
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de Richteren.  Noch in het Oude Testament, noch bij Homerus wordt
oorlog als intrinsiek slecht beschouwd. In Jozua 1 geeft God zelf aan
zijn dienaar de opdracht om de Jordaan over te steken en het land in
bezit te nemen. Een groot verschil tussen de oudtestamentische
Israëlieten en de Grieken uit de Ilias is toch wel dat in de Bijbel de
glorie altijd in de eerste plaats God toekomt en dat minder de
heldhaftigheid van individuen wordt benadrukt. Lees maar Richteren 6
en 7, waar Gideon niet wil ten strijde trekken eer God hem van de
overwinning verzekert en waarin  dit alles zeggende vers staat
(Richteren 7:2, HSV): “Het volk dat bij u is, is voor Mij te talrijk om
Midian in hun hand te geven. Anders zou Israël zich tegen Mij kunnen
beroemen en zeggen: Mijn eigen hand heeft mij verlost!” In de Ilias
daarentegen gaat de nimf Thetis naar de Olympusberg om aan de
oppergod Zeus te vragen dat tijdens de afwezigheid van haar zoon
Achilles uit het Griekse leger de Trojanen tijdelijk de overhand zouden
mogen hebben, zodat bij Achilles’ hernieuwde deelname aan de strijd
wanneer de kansen keren diens glorie des te groter zal zijn. Overigens
aarzelt de oppergod om haar verzoek in te willigen, omdat hij een
huiselijke scène vreest met zijn echtgenote Hera, die de Trojanen
haat…  
Opvallend is verder dat in de mythologie de Trojaanse Oorlog een
volslagen frivole oorzaak kent: een veredelde schoonheidswedstrijd die
uit de hand loopt. De God van de Bijbel deelt zijn soevereiniteit met
niemand, maar de heidense goden zijn verdeeld in de Trojaanse
Oorlog: Ares, Afrodite en vooral Apollo steunen de Trojanen, de
anderen sympathiseren met de Grieken. De veelvuldig feestende goden
uit de mythologie zijn ook helemaal niet moreel superieur aan de
mensen: ze gedragen zich eerder als verwende filmsterren dan als
waardige hogere wezens. De oppergod Zeus is een serieel ontrouwe
rokkenjager die zijn gemalin Hera bedriegt met godinnen, nimfen en
sterfelijke vrouwen telkens de gelegenheid zich voordoet. En de mens
in dit alles? Hij is niet meer dan de speelbal van de grillige goden… 
Oorlog is voor de Griekse helden een gelegenheid om voor zichzelf
roem te verzamelen, zelfs al verlopen de gebeurtenissen uiteindelijk
volgens Zeus’ plan. In de Bijbel komt de verdienste van elke
overwinning allereerst altijd God toe. Een moreel superieure God, wiens
goedertierenheid voor eeuwig is (Psalm 118:4, HSV).      
   Hugo Wilmaerts

Geraadpleegde bronnen:
- Wikipedia
- L’Iliade : Homerus’ Ilias in het Frans vertaald door Mario Meunier (1956),

met een voorwoord (1972) door professor Fernand Robert 
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29 vluchtelingen naar België via ‘Humanitaire corridor’

Op 22 september is op Zaventem een nieuwe groep van 29 Syrische
vluchtelingen aangekomen. Ze werden overgevlogen met een lijnvlucht
vanuit Turkije en kwamen ons land binnen met een humanitair visum.
Het gaat om kwetsbare mensen die geen toekomst meer hadden in
Syrië en nu de kans krijgen een nieuw bestaan in ons land op te
bouwen. De komende dagen zullen ze asiel aanvragen. 

Deze vluchtelingen komen niet in het opvangsysteem van de overheid
terecht, maar worden het eerste jaar opgevangen en begeleid door
katholieke parochies en gemeenschappen, onder begeleiding van
Caritas. 

De vluchtelingen werden verwelkomd met bloemen en cadeautjes voor
de kinderen. Ze werden ontvangen door o.m. Hilde Kieboom, voorzitter
van Sant’Egidio, Mgr. Delville, bisschop van Luik, Geert Lorein,
voorzitter van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische
Kerken in België, Dhr. Echallaoui van de Moslimsexecutieve, Jack
McDonald van de Anglicaanse Kerk en andere vertegenwoordigers van
de erediensten. 

De aankomsten van de vluchtelingen vinden plaats in het kader van de
“Humanitaire Corridors”: veilige en legale vluchtwegen voor kwetsbare
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vluchtelingen. De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en de
Gemeenschap van Sant’Egidio, in partnerschap met alle erkende
erediensten van België, ondertekenden daarover op 22 november 2017
een akkoord: op basis daarvan worden dit jaar 150 kwetsbare Syrische
vluchtelingen uit Syrië en Turkije overgevlogen naar ons land. Caritas,
Sant’Egidio en partners staan in voor de identificatie van de
vluchtelingen ter plekke en voor de organisatie van de vlucht, de
Belgische overheid zorgt voor de veiligheidsscreening en het afleveren
van een humanitair visum, de erediensten in ons land staan in voor
opvang, en begeleiding bij asielaanvraag en integratie. 

72 Syrische vluchtelingen zijn het afgelopen jaar reeds in ons land
aangekomen met de Humanitaire Corridors. Enkele van deze families
zijn ondertussen reeds erkend als vluchteling en zijn bereid de pers te
woord te staan en hun verhaal te doen. 

De teller staat nu op 101 personen. De volgende 49 vluchtelingen
worden de komende weken in ons land verwacht.

NvdR: De VPKB staat in voor de  opvang van twee Syrische gezinnen

die in november zullen aankomen.
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Op 30 mei 2019 zal de algemene kerkvergadering worden georganiseerd. Ditmaal
door het district Oost-West Vlaanderen. Maar nu met een nieuwe naam, die

weergeeft dat we er feestelijke dag van willen maken: ProFest. Dit feest gaat
volgend jaar door in de mooie stad Gent, op de Technologiecampus Odisee.

Het thema van 2019 zal zijn:

De VPKB wordt in haar veelkleurigheid en meerstemmigheid gevierd. We willen
de unieke stemmen en kleuren van de lokale VPKB in de schijnwerpers zetten. In
ontspannen en feestelijke sfeer vieren we dat we elkaar mogen ontmoeten en
kennen als wederzijdse geschenken, elkaar verrijkend en opbouwend.

Zo een feest kunnen en willen we niet alleen voor de kerken organiseren.  We
willen die met de kerken organiseren. Ook met uw kerkgemeenschap. Graag
zouden we op ProFest ook iets zien van de prachtige kleuren en stemmen die uw
gemeente rijk is. We vragen u dan ook om in ieder geval al eens na te denken
over wat u zou willen laten zien van uw kerk. Is er een workshop die u zou kunnen
organiseren? Is er muzikaal talent dat ten gehore gebracht kan worden? Zijn er
creatieve mensen die hun culinaire of artistieke talenten zouden kunnen
meebrengen?

We hopen samen met u een prachtige dag te kunnen vormgeven, en zien er naar
uit u te ontmoeten op deze dag. Zet 30 mei alvast in uw agenda. 

Met hartelijke groet,
Namens het district Oost-West Vlaanderen,
De Profest werkgroep
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Gedenkstenen

In de tijd van de Bijbel zetten mensen vaak stenen rechtop om

zichzelf en anderen eraan te herinneren hoe God ze had geholpen.
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