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We b s ite : www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be
Fac e b o o k: www.facebook.com/VPKBMechelenNoord

Ke rkg e b o u w e n
Se c re tariaat:

Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen

Pre d ikan t:

ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen
F 015/20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG: 10.00 u.,
MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekening: IBAN: BE41 0000 1657 8310, BIC: BPOTBEB1 t.n.v.
Protestants Evangelische Parochie
Rekening: IBAN: BE97 7512 0773 6149, BIC: AXABBE22 t.n.v.
Diaconie Keizerstraat
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Scheppingsperiode : 1 september tot 4 oktober 2019
Het jaar 2019 werd gekenmerkt door een ongeziene mobilisatie van
spijbelende kinderen en jongeren. Niet alleen in ons land, maar
wereldwijd. Ze vragen niet meer dan dat politici hun weifelende of
weigerachtige houding opgeven, en resoluut kiezen voor het krachtige
klimaatbeleid dat onze wereld nodig heeft.
De oproep van de jongeren en van de hele klimaatbeweging is terecht.
Om de belofte van het Akkoord van Parijs waar te maken, en de
temperatuurstijging op aarde beneden de 1,5 °C te houden, zijn
volgens het Internationaal Klimaatpanel (IPCC) “snel verregaande en
ongeziene maatregelen” nodig. Concreet moet de totale uitstoot van de
wereld in 2030 -over een goede 10 jaar dus- gehalveerd zijn, en moet
de netto uitstoot in 2050 herleid zijn tot nul. Een immense opdracht. Er
is geen tijd te verliezen.
De ecologische bekering waartoe de veel gelezen en alom geprezen
uitgave van Paus Franciscus, Laudato Si, oproept, zorgt voor positieve
verandering, een groei in levenskwaliteit. Leven vanuit een “ethiek van
het genoeg” heeft minder te maken met “verliezen” of “ inbinden” dan
met het scheppen van ruimte voor “ het goede leven”.
“De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u
en liggen niet buiten uw bereik. Nee, ze zijn heel dichtbij, u kunt ze
opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen. Ik roep vandaag
hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en
dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen
toekomst en die van uw nakomelingen.” (Deuteronomium 30:11vv)
Hoe actueel klinken deze woorden uit het boek Deuteronomium, de
rede van Mozes, net voor de Israëlieten het beloofde land binnen gaan.
Geconfronteerd met de actuele vernietiging van het leefmilieu, het
verlies aan biodiversiteit en de bedreiging van de klimaatverandering,
gaat de oproep om te kiezen voor het leven, zowel over heel concrete
en materiële, als over geestelijke zaken en ethiek. Het is tijd om
moedig te zijn en te kiezen voor verandering. Voor de toekomst. Voor
de komende generaties en de wereld die zij zullen ervan.
In 2016 ondersteunden wij de oproep van Ecokerk om in elke groep
(gemeente, gezin, organisatie) een eigen klimaatplan te maken, en zo
te evolueren naar een klimaat neutrale kerkgemeenschap. Op hun
website vind je intussen tientallen voorbeelden van groepen die hun
eigen klimaatplan deelden. Samen vormen ze een hoopvol
tegengewicht voor alle pessimisme.
Maar het is nodig een versnelling hoger te schakelen. De komende 10
jaar zijn cruciaal. Wij willen onze kinderen recht in de ogen kunnen
kijken en weten dat we alles deden om hun toekomst te vrijwaren.
Doet u mee? Doet uw kerk mee?
Namens de VPKB Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS)
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Kerkraad
In de zomer editie n° 6 van ons kerkblad kon u het verslag lezen van
de laatste vergadering voor de zomervakantie, die we hielden op
maandag 3 juni 2019.
De volgende kerkraadsvergadering houden we op maandag 2
september. Als u ons kerkblad met de post ontvangt, is deze
vergadering reeds voorbij, de daarop volgende vergadering is dan op
maandag 7 oktober. We herhalen dit steeds; als u suggesties heeft, of
iets te melden of iets wil bespreken, laat dit weten aan onze predikant
of één van de kerkraadsleden, dit kan mondeling, via telefoon of mail
of gewoon een briefje. Vol goede moed beginnen we aan een nieuw
seizoen. Dit op zondag 8 september met de "startzondag". Een zondag
waar we direct na de eredienst gezellig samen mogen eten, we zorgen
voor de nodige broodjes en beleg. Met deze zondag kijken we al vooruit
naar belangrijke data, zoals de Oogstdienst - Hervormingsdienst
-Voleinding - Jubileum 175 jaar Kerk in Mechelen - maar vooral naar
Advent en Kerst. Laten we mekaar bemoedigen en steunen in gebed en
daden, dit alles in liefde voor mekaar en in liefde voor onze Heer en
Heiland Jezus Christus!
Georges

Samenstelling kerkenraad
Predikant:
ds J. Brouwer
Ouderlingen: Georgette Saliba
Geert Van Cammeren
Xavier Van Lierde
Diaken:
Georges Vandensavel

015 - 20 51 54
015 - 41 31 85
015 - 31 97 64
0485 - 71 71 08
015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Agenda
02 sept
08 sept
08 sept
09 sept
10 sept
12 sept
19 sept
22 sept
29 sept
06 okt

Kerkraad, 19u30 Kerkzaal
Startzondag met broodmaaltijd na de kerkdienst
Concert orgel en nyckelharpa, 15u Prot. Kerk Keizerstraat
Bijbelavond, 20.00 Kerkzaal
Gezamenlijke gespreksgroep, 19u30 Keizerstraat
Seniorenmiddag, 14u30 Kerkzaal
Bijbelmiddag, 14.30 Kerkzaal
Bestuursraad, 11u15 Kerk
Judas Iskariot, Woordtheater, 15u St-Jozef-Coloma
Gemeente-uitstap, zie pag 7 en 8
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Omhaling vrijwillige bijdrage 3/2019
Die gemeenteleden, die zich in het verleden
hebben opgegeven om via het z.g.
enveloppensysteem
financiële
verantwoordelijkheid te willen dragen voor
onze kerkgemeenschap, kunnen in de week
van 15 september 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 (bijgevoegde) 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. 2 van deze editie van De
Brug).

Verjaardagen
01

september

Younan Younan

08

september

Matheus Younan

09

september

Paul De Smet

13

september

Stefani Maghi

19

september

Gerrit Brouwer

19

september

Rita Maghi

21

september

Eddy Van der Borght

25

september

Sara Van Cammeren

25

september

Nele Van Cammeren

We wensen alle jarigen een fijne en gelukkige verjaardag, bovenal
wensen we jullie Gods rijke zegen toe !
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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 01 september
ds. J. Brouwer
Viering H. Avondmaal

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Synodale kas

zondag 08 september
ds. J. Brouwer
Startzondag

organist: E. Poncin
2° collecte: Zending

zondag 15 september
ds. M. Schippers

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Diaconie

zondag 22 september
ds. J. Brouwer

organist: Th. de Jongh
2° collecte: Kerkblad

zondag 29 september
ds. J. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° collecte: Synodale kas

zondag 06 oktober

Gemeente-uitstap, zie pag. 7 en 8

Startzondag
Op zondag 8 september staan we er samen bij stil dat alle kerkelijke
activiteiten na de zomer weer beginnen. Traditiegetrouw doen we dat
door middel van een gezamenlijke broodmaaltijd, na afloop van de
kerkdienst.

Rooster

01/09
08/09
15/09
22/09
29/09

Kindernevendienst

Lector

Wibe
Hanne
Guyny
Mattheus
Hermien

Henriëtte
Godelieve
Chris
Xavier
Jelle

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

Op zondag 06 oktober gaat de tweede gemeenschappelijke
gemeente-uitstap van de Mechelse VPKB-kerken door.
De vorige keer zijn we samen naar Utrecht geweest. Ditmaal houden
we het een stuk korter bij.
We brengen namelijk een bezoek aan het Sint-Ursula-instituut (SUI) in
Onze Lieve Vrouw Waver. Dit instituut is thans een middelbare school
waar ongeveer 1.800 leerlingen les volgen.
Vroeger was het een tot ver over de grenzen bekend internaat voor
jonge meisjes. Een deel van de site is thans geklasseerd en er worden
rondleidingen gegeven door vrijwilligers van de vzw Wintertuin.
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De dag zal er als volgt
uitzien:
Vanaf 09u40: ontvangst
in het gebouw van het
SUI, Bosstraat 9, OLV Waver.
Er is parking voorzien.
Met
het
openbaar
vervoer:
lijn
511
Mechelen – Heist-opd e n - B e r g
–
Herentals/Geel om 9u17
vanaf station Mechelen
perron 11, stopt 5
minuten later ook aan Mechelen Nekkerspoel. Halte OLVWaver Dorp.
Van daar naar links en 1e straat links (Bosstraat). 100 meter verder
vindt u aan de linkerkant de ingang.
10u00: protestantse kerkdienst in het oratorium. Onze organist Luk
Deurinck is tevens een begenadigd pianist en zal ons begeleiden op een
piano van Blüthner.
11u00: kopje koffie in de feestrefter met de algemene uitleg over de
vzw en de ontstaansgeschiedenis van de school. Uitleg over de
feestrefter.
11u30: aperitiefje in de feestrefter.
12u00: koffie, thee, broodjes in de feestrefter.
12u45: begin rondgang van de geklasseerde gebouwen.
14u15: einde rondgang.
14u30: (facultatief en op eigen kosten) napraten in “de Margo”,
ijssalon annex brasserie vlak over het klooster.
De kosten van dit bezoek zijn vrij beperkt met dank aan de vriendelijke
medewerking van de vzw Wintertuin. Wij hopen dan ook de kosten te
delgen met de collecte aan het eind van de eredienst.
Het is wel belangrijk dat u inschrijft vóór 20 september.
Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen.
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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 tracht ik een vertelling of gedicht
te brengen.
Op bladzijde 350 staat het volgende van Lloyd Haft, naar Psalm 121

Niet aan bergen,
niet aan torenende rotsen
ken ik mijn hulp maar hier:
achter mijn ogen als ik aan u denk.
Waar ik aan u denk
raakt ook mijn voet de grond,
mijn schaduw raakt uw aarde.
Niet in de brandende zon,
niet in de tanende maan:
hier: in waar ik adem,
uit waar ik adem,
want ik adem u.
Uitgekozen door Georges
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Een weekje op stap met Johannes
Beste lezers en lezeressen,
voor de zesde keer zijn we
deze zomer met ons gezin
naar
Ambt
Delden
getrokken,
in
Twente
(provincie Overijssel), een
streek zo mooi dat ze wel
de "tuin van Nederland"
wordt genoemd. We gingen
er niet louter heen om rond
te
toeren,
maar
hoofdzakelijk
om
de
jaarlijkse "reveilweek" bij te
wonen georganiseerd door
"Near East Ministry" (NEM).
Deze
interkerkelijke
organisatie
voelt
zich
geïnspireerd
door
het
visioen beschreven in Jesaja
19:23-24: "Op die dag zal
er een gebaande weg zijn
van Egypte naar Assyrië. De
Assyriërs zullen in Egypte
komen en de Egyptenaren
in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de HEERE
dienen. Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een
zegen in het midden van de aarde (HSV)." Vanuit deze inspiratie doet
NEM aan liefdadigheidswerk in Israël, Egypte en Jordanië, en
organiseert ze conferenties in Nederland. Door haar activiteiten in het
Nabije Oosten tracht NEM bij te dragen tot verzoening tussen Jood en
Arabier, uiteraard beseffend dat dit een werk van lange adem zal zijn.
De preken (twee per dag) focusten dit jaar op het Johannes-evangelie,
met de nadruk op het ware, eeuwige leven dat Jezus belooft (bij
voorbeeld in Johannes 14:6). Na de ochtendpreek wordt telkens het
thema in kleinere groepen (zo'n 12 à 14 personen) verwerkt. Voor
Sandra en mij was dat dit jaar bijzonder, want we waren voor het eerst
gespreksleiders. Al bij al was dit een mooie ervaring, hoewel soms wat
druk, maar je doet het ter ere van God en om je medemens te dienen,
toch? De laatste dag wordt iedereen in de groepjes individueel of als
koppel gezegend. Onze groepsleden vonden dat wij met ons Belgisch
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accent een grappig taaltje spraken, maar ze bedoelden dat helemaal
niet slecht. Tijdens de over ons uitgesproken zegenbede wenste een
groepslid ons veel sterkte toe in België, "een land gehuld in diepe
duisternis".
De reveilweek trekt ieder jaar zo'n 1.000 à 1.200 deelnemers en er zijn
aparte activiteiten voor kinderen, tieners en jongvolwassenen (tot 25
jaar). De deelnemers komen hoofdzakelijk uit rechtgelovig-protestantse
en evangelische kringen, slechts uiterst zelden kom je een
rooms-katholiek tegen. De meeste gezinnen hebben 3 of 4 kinderen en
dat is opvallend hoger dan het Nederlandse vruchtbaarheidscijfer van
1,66 kinderen per vrouw (het Belgische vruchtbaarheidscijfer is 1,72
kinderen per vrouw). Er zijn op de reveilweek dan ook elk jaar grote
groepen kinderen, tieners en jongvolwassenen, waardoor de
gemiddelde leeftijd van de reveilgangers beneden de 30 jaar ligt.
Iemand die we op de reveilweken reeds meermaals gewoon als
deelnemer ontmoetten, is Gert-Jan Segers, die in het Nederlandse
parlement zetelt voor de Christen Unie. In Nederland bestaan twee
specifiek christelijke politieke partijen, namelijk de Staatkundig
Gereformeerde Partij en de Christen Unie, iets dat we in België totaal
niet hebben. We hadden met Gert-Jan Segers een interessant gesprek
over de werkwijze van zijn partij: zorgvuldig thema's uitkiezen en dan
proberen buiten de christelijke kring bondgenoten te zoeken om samen
iets te verwezenlijken (als voorbeeld noemde hij het tegenhouden van
een wet die euthanasiepillen zou toelaten). Het trof mij dat meerdere
conferentiegangers spontaan zeiden dat Nederland goed bestuurd
wordt en dat zelfs gebeden werd voor de regering. Nederlanders zijn
duidelijk trots op hun land en vertrouwen en respecteren zelfs hun
"politiekers"!
Uiteraard vertegenwoordigen de reveilgangers niet de doorsnee
Nederlandse bevolking, dat besef ik wel. Ook in Nederland heeft de
ontkerkelijking zich vanaf de jaren 1960 doorgezet. Toch lijkt het
christendom in Nederland mij vitaler dan in België, zij het dan als een
soort "subcultuur". Zo is er zelfs een christelijke krant, het
Reformatorisch Dagblad (met een internet-editie die op zondag
gesloten is). En er is natuurlijk een "Bijbelgordel", een tamelijk brede
strook land die van Zeeland naar Overijssel loopt en die nog heel
kerkelijk is gebleven. Zo bijvoorbeeld zijn er in het gebouw van de
Gereformeerde Gemeente te Nunspeet (Gelderland) 1.900 zitplaatsen
en dit is maar één van de kerken in het dorp, waar heel wat
reveilgangers vandaan komen.
En zo waren dit weer enkele indrukken uit Nederland, zo nabij en toch
zo verschillend…
Hugo Wilmaerts
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Vrees niet, gij klein kuddeke

We mogen uitvinden wat we willen, maar geen app of pilletje zal ooit
ons verlangen naar geborgenheid kunnen stillen. De hand door het
haar, de arm om de schouder, een waaklampje en iemand die zegt: ik
zal er voor je zijn. Of een boom die zijn takken over je heen buigt,
soms is ook dat goed genoeg.
Achter de protestantse kerk van het Oost-Vlaamse Sint-Maria-Horebeke
staat een prachtige, beschermde treurbeuk, ruim twintig meter hoog en
zo'n zes meter in omtrek, met takken die uitdijen over de oude graven
en over de mensen die er ronddolen. Eén graf, uit 1867, is zelfs min of
meer verzwolgen door de stam. Het is dat van een zekere JB Mazure,
maar je moet al op handen en voeten tussen de beukennootjes kruipen
om dat te kunnen lezen.
Verder liggen hier vooral Blommaerts, en dat is geen toeval. Het zijn
afstammelingen, of toch minstens naamgenoten, van Jacob Blommaert,
een rijke tapijtwever die in de zestiende eeuw onder de indruk kwam
van de ideeën van Calvijn. De protestanten werden op dat moment
vervolgd en voerden zelf een guerrillaoorlog tegen de Spanjaarden.
Blommaert was aanvoerder van een groep bosgeuzen, rebellen die
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Spaanse soldaten aanvielen vanuit de wouden; hij slaagde er - op
vraag van Willem van Oranje - zelfs even in om Oudenaarde in te
nemen. Nadat Jacob Blommaert was vermoord, dook zijn groep onder
in Horebeke, waar ze hun geloof de komende eeuwen in het grootste
geheim beleden in schuren en hoeves.
De treurbeuk heeft daar allemaal geen weet van. Die kwam er pas rond
1860. Op dat moment was er al een begraafplaats, in 1824 geschonken
door Willem I, en stond er een schuilkerk, zonder toren en onzichtbaar
vanaf de straat. In die schuilkerk, achter de beuk, staat op de plaats
van het oude altaar een regel uit het evangelie volgens Lucas: 'Vrees
niet, gij klein kuddeke!'
Vandaag vormen de bewoners van de Geuzenhoek, het protestantse
deel van Horebeke, nog altijd een kuddeke: dit is de oudste
protestantse gemeenschap van het land. Aan de straatkant ligt de
'nieuwe' kerk, gebouwd in 1872, en van daar loopt een parcours langs
de oude huizen van de buurt. Langs het huis van Vinke Wietie,
bijvoorbeeld, tegenover de kerk, een Blommaert die volgens de legende
langs de bliksemafleider naar boven klom om wat stopverf in het bekje
van de weerhaan te wrijven. Omdat het op winderige nachten zo
vervelend floot en de buren uit hun slaap hield.
Doe verder vooral niet te veel
moeite om de weg te vinden.
Het parcours staat van geen
kanten aangeduid, maar als je
lang genoeg verkeerd loopt,
zijn er herten en buffels, en een
polyester koe op het dak van
chauffagist Blommaert.
Ook daar heeft de treurbeuk
allemaal geen weet van. Hij
staat daar zonder zwerfzucht of
ambitie, met takken die niet
naar de hemel reiken, maar
over de aarde willen stromen.
Naar verluidt kan hij 200 jaar
oud worden. Nog zo'n 40 jaar
te gaan om ieder klein
kuddeke, desnoods een eenpersoonskuddeke, geborgenheid te beloven.
KAAT SCHAUBROECK
Overgenomen uit: De Standaard, 11/07/2019, in de reeks ‘De Omweg’.
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Open Monumentendag
Zondag 8 september Orgelwandeling
"Langs Mechelse orgels"
Het Stedelijk Conservatorium nodigt u uit op een paar activiteiten rond
het orgel:
13u Katelijnekerk: demo en bespeling gerestaureerd harmonium
14u Sint-Janskerk: orgelbespeling door leerlingen van de orgelklas
15u Protestantse kerk Keizerstraat: "Dieren en Danserijen" met
Didier François (nyckelharpa) en Wannes Vanderhoeven (orgel)
16u Sint-Janskerk: orgelbespeling door Tom Van der Plas
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