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De bergen jubelen het uit. (Ps. 98:4 ber.)

Ieder jaar wordt van 1 september tot 4 oktober in de kerken - niet
alleen de VPKB, maar alle kerken die horen tot de Wereldraad van
Kerken - extra aandacht besteed aan onze christelijke opdracht om
zorg te dragen voor het klimaat en het milieu. Het is op het eerste
gezicht merkwaardig, dat die Scheppingsperiode niet gewoon stopt op
1 oktober, maar doorloopt tot aan Werelddierendag. Dat heeft er
natuurlijk mee te maken, dat Dierendag een plaats heeft gevonden op
de gedenkdag van Franciscus van Assisi op 4 oktober. En ook al heeft
het protestantisme geen plaats voor speciale heiligen als beschermers
of bemiddelaars tussen God en mensen, we herinneren ons wel degelijk
de grote gestalten uit het verleden die een voorbeeld kunnen zijn voor
ons gelovig leven vandaag. En daar hoort Franciscus zeker bij,
vanwege zijn radicale keuze voor een christelijke levenswandel. Hij
keerde het gemakkelijk bestaan als rijke koopmanszoon de rug toe om
zich God toe te wijden, iets dat hem vast evenveel moeite zal hebben
gekost als wanneer aan ons wordt gevraagd om een stapje terug te
doen ter wille van een rechtvaardigere inkomensverdeling of omwille
van onze leefomgeving. 
Maar daar houdt het niet mee op. Franciscus had een speciale band
met de Schepping. Ik doel daarbij niet eens in de eerste plaats op de
legende, dat hij het evangelie predikte voor de vogels - wie zal zeggen
dat dat niet mogelijk is? - en hun taal sprak - een mooie beeldspraak,
zou ik zeggen. Er is een lied van Franciscus overgeleverd, waarin hij
Gods Schepping bezingt en alles daarin aanduidt als broers en zussen,
het Zonnelied. Helaas zocht ik het tevergeefs in ons huidige Liedboek,
in de editie 1973 staat het onder Gezang 400. In dit lied komt op een
bijzondere manier tot uiting, hoe de mens zich niet boven alle andere
creaturen verheven kan voelen, om hen te onderwerpen en naar
believen met hen te doen, maar integendeel deel is van het geheel van
de Schepping van de Heer, verbonden met alle leven dat de aarde
vervult en geroepen om vanuit die verbondenheid (en dat Verbond) te
denken en te handelen. Ook als dat betekent dat wij een stapje terug
moeten zetten en opnieuw ruimte  moeten maken voor onze broers en
zussen mede-schepselen. Wie weet, leren wij het dan ook weer om hun
lofliederen aan de Heer van de Schepping te horen en te verstaan,
zoals de psalmdichter zelfs het applaus van de rivieren en het gejubel
van de bergen verstond als een lofbetuiging aan Hem die uiteindelijk
aan alles en allen recht zal doen.

JHB
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Kerkraad

Tijden van Corona.                                                    
De kerkraad is fysiek bijeen geweest op dinsdag 31 augustus in onze
kerkzaal. We begonnen de vergadering met het lezen van Zacharia 8
vers 18 - 23. Na de verwelkoming en het gebed begonnen we aan het
overvolle agenda. We overliepen de komende maanden naar het einde
van het jaar toe waarin de Startzondag, het Heilig Avondmaal
(september). De Oogstdienst en de Hervormingsdienst (oktober).
Voleindingszondag en eerste Advent (november). De Advent tijd en
Kerstavond en Kerstdag (december). We besloten op Startzondag geen
gezamenlijke maaltijd te houden (wegens Corona) we hebben wel voor
het eerst na lange tijd weer koffie gedronken na de kerkdienst. Het
Heilig Avondmaal hebben we gevierd met wijn uit kleine glaasjes en
een  stukje brood in de hand gelegd door de ouderling van dienst met
mondkapje en handschoenen aan. We evalueerden deze diensten als
goed verlopen. Ook hadden we de eerste zondag van september een
gastpredikant. De Oogstdienst op zondag 10 oktober wordt de
eerstvolgende kerkraad besproken.              
De Hervormingsdienst op zondag 31 oktober houden we zoals eerder
afgesproken bij onze Zustergemeente in de Zandpoortkerk (oneven
jaartal 2021 en even jaartal 2022 in onze kerk)!
Ook de Adventtijd en Kerst worden op de volgende kerkraad
besproken. We stelden wel vast dat het op vrijdag 24 december
Kerstavond is met een Kerkdienst om 20 uur, op zaterdag 25 december
Kerstdag is met een kerkdienst om 10 uur en op zondag 26 december
eveneens een kerkdienst om 10 uur; of de kerkdienst van 26/12
doorgaat bespreken we eveneens op de volgende
kerkraadsvergadering. We bespraken ook nog het opstarten van de
kerkelijke activiteiten zoals Bijbelavond, Seniorenmiddag en
Bijbelmiddag. Het vergaderen van de Bestuursraad en de uitgestelde
Gemeentevergadering en Kerkraadsverkiezingen. We evalueerden ook
nog de begrafenisdienst van Rina Blokland (Joosten). We bespraken
ook nog de tijd "na" Corona, de trouwe kerkgangers die de weg nog
niet terugvonden naar onze kerk, misschien is een bezoekje aan hen
wel op zijn plaats! 
Als laatste punt bespraken we de autoloze zondag op 19 september en
het wereldkampioenschap wielrennen op zondag 26 september
waardoor de Keizerstraat wordt afgesloten (half Mechelen trouwens) en
onze kerk voor velen onbereikbaar wordt. In groot kerkverband melden
we nog de bijeenkomst van de Synode op 13 en 14 november.
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De volgende kerkraadsvergadering houden we op dinsdag 5 oktober in
de kerkzaal; heeft u iets te melden of een suggestie, graag horen we
dit via telefoon of email of mondeling! Georges

Samenstelling kerkraad

Predikant: ds J. Brouwer 015 - 20 51 54
Ouderlingen: Georgette Saliba 015 - 41 31 85 

Geert Van Cammeren 015 - 31 97 64
Xavier Van Lierde 0485 - 71 71 08

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

Verjaardagen

01 oktober Zarife Eke  e. Van Roy
02 oktober Mani Yolanda Kanza  e. Ntamba
05 oktober Jelle Brouwer
14 oktober Rebekka Dirlik
23 oktober Henriëtte Liefting  e. Brouwer

We wensen alle jarigen een fijne en vreugdevolle verjaardag, maar
bovenal Gods rijke zegen voor de komende tijd.

Inzegening

Op zondag 12 september is de
inzegeningsdienst geweest van
Heleen Ransijn als predikant
van de VPKB-gemeente William
Tyndale Silo-Vilvoorde. In een
volle kerk werd Heleen in het
predikantenkorps van de VPKB
o p g e n o m e n ,  w a a r b i j
Synodevoorzitter ds Steven
Fuite voorging. Vervolgens werd
zij bevestigd als predikant van
de WTS-gemeente door
districtsvoorzitter ds Ernst

Veen. Na de dienst was er een gezellige receptie, die gelukkig
Corona-proof buiten kon worden gehouden.
Onze welgemeende gelukwensen voor ds Ransijn en haar gemeente.
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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 van ons kerkblad tracht ik een
vertelling of gedicht te brengen.
Op bladzijde 758 staat het volgende door Ida Gerhardt.

De Disgenoten.

Het simpele gerei,

het brood, dat is gesneden,

de stilte, de gebeden -

Want de avond is nabij.

Uit tranen en uit pijn

dit samenzijn verkregen:

bij sober brood de zegen

twee in ùw naam te zijn.

Waar aan de witte dis

uw teken wordt beleden

verschijnt Gij - : 'u zij vrede'.

Gij Brood - gij Wijn - gij Vis.

Ida Gerhardt

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 03 oktober organist: Th.de Jongh
ds J. Voortman 2e collecte: Kirinda
Jumelagezondag (zie pag. 8)

Zondag 10 oktober organist: E. Poncin
ds J.H. Brouwer 2e collecte:
Oogstdienst 
(GEEN inzameling voedsel en goederen)

Zondag 17 oktober organist: P. Oerlemans
ds J.H. Brouwer 2e collecte: WIV

Zondag 24 oktober organist: Th. de Jongh
ds J.H. Brouwer 2e collecte: Jeugdwerking

Zondag 31 oktober
Gezamenlijke dienst in de Zandpoortkerk
Herdenking van de Kerkhervorming

Zondag 07 november organist: P. Oerlemans
ds J.H. Brouwer 2e collecte: Synodale kas

Agenda

05 okt Kerkraad, 19u45 Kerkzaal
11 okt Oec. Bijbellezen, 19u45 ViaVia 

(zie pag. 17)
14 okt Bijbelavond, 20u Kerkzaal
18 okt Oec. Bijbellezen, 19u45 ViaVia 

(zie pag. 17)
21 okt Seniorenmiddag, 14u30 Kerkzaal
25 okt Oec. Bijbellezen, 19u45 ViaVia 

(zie pag. 17)
28 okt Bijbelmiddag, 14u30 Kerkzaal
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Recente situatie van de kerken in Kirinda 
 
De Covid-19-pandemie heeft de Rwandese samenleving in het
algemeen en de kerken in het bijzonder voor een aantal uitdagingen
gesteld. De pandemie heeft al 1.226 levens geëist, mensen tot wezen,
weduwes en weduwnaars gemaakt.  Ook heeft de pandemie geleid tot
werkloosheid, tot de sluiting van scholen, kerken en bedrijven, en heeft
ze inkomsten genererende projecten verlamd... 

In de Presbytery Kirinda danken we de Goede God omdat 22 van de 23
kerken momenteel kunnen functioneren op grond van de inspectie die
door de administratieve autoriteiten is uitgevoerd om te zien hoe de
Kerken voldoen aan de maatregelen die zijn genomen om de pandemie
in te dammen. 

Natuurlijk verkeren de kerken in moeilijke omstandigheden, aangezien
ze twee dagen per week open mogen en een beperkt aantal gelovigen
mogen verwelkomen, waarbij de ouden van dagen en de kinderen zijn
uitgesloten. De gebedskringen en de kleine gemeenschappen
ontmoeten elkaar niet meer, hoewel dat de beste gelegenheden waren
voor samenkomsten van gelovigen in hun eigen omgeving. De situatie,
zoals hierboven beschreven, had en heeft een ernstige impact op het
functioneren van de kerken. 

De kerken hebben niet langer de middelen om de armen te helpen, de
ingezamelde donaties zijn schaars en dit alles tast ook de
levensomstandigheden van predikanten aan omdat ze hun salaris niet
meer regelmatig ontvangen. 

Hoe het leven ook verloopt, we stellen alles in het werk om het werk
van de kerk gaande te houden met de schaarse middelen die ons ter
beschikking staan. We hebben de voorbereidingen voor het
kippenfokkerij-project afgerond en we hopen dat het project snel van
start gaat. We zijn onze vrienden in ABL altijd dankbaar voor hun steun
aan dit project. 

Ook zijn we ons ervan bewust dat onze broeders en zusters in ABL voor
ons blijven bidden zoals wij voor hen doen. We blijven hopen dat de
pandemie snel onder controle is of dat we in staat zullen zijn om ermee
te leven. 

Moge de Here God ons allemaal gezond houden. 
 

Jumelagewerkgroep Kirinda 
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Een nieuwe start

Ere zij aan God, de Vader,

Ere zij aan God, de Zoon,

Eer de Heil'ge Geest, de Trooster,

De Drie-een'ge in Zijn Troon.

Halleluja, halleluja,

de Drie-een'ge in Zijn Troon.

Moge Uw Licht en Leiding 

voortdurend 

met al Uw kinderen zijn, 

Heer God,

in deze begintijd, 

als we starten met de school

of met hun opvoeding

in de richting van wijsheid 

en de zin van het leven,

fysiek en spiritueel.

Zo bidden wij

in de naam van Uw Heilige Zoon, 

onze Verlosser en onze Heiland.

Amen.
N.NAFARIN.
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Welkom in het moederland! (deel VI)

Beste lezers en lezeressen, in België stond het jaar 2020 volledig in het
teken van de strijd tegen de covid-19 epidemie, die maandenlang het
nieuws en de voorpagina's van de kranten beheerste. Het hete thema
in Nigeria daarentegen, was en is de toenemende onveiligheid. Misdaad
en geweld zijn in de Nigeriaanse samenleving prominent aanwezig. Dit
komt hoofdzakelijk omdat de overheid, zowel federaal als op
staatsniveau, faalt om haar kerntaken behoorlijk uit te voeren.
"De federale overheid moet zo klein zijn, dat je ze in één badkuip kunt
verdrinken", hoorde ik enkele maanden geleden een medewerker van
de voormalige Amerikaanse president Ronald Reagan zeggen in een
documentaire. Welnu, er bestaat een land waar de overheid zich met
omzeggens niks bemoeit en het heet Nigeria. De infrastructuur van het
land is een puinhoop, de energievoorziening wordt gekenmerkt door
stroompannes, de gezondheidszorg is gebrekkig en onbetaalbaar. Maar
bovenal: het gevaar is alomtegenwoordig en maakt deel uit van het
dagelijkse leven.
België grenst aan Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk, stuk
voor stuk vredevolle en democratische landen. Totaal niet te
vergelijken met de woelige buren van Nigeria, die bijna allemaal
geteisterd worden door opstanden, jihadisme, verwoestijning en een
onbeheerste bevolkingsexplosie. De hier vernoemde problemen zijn
grensoverschrijdend, wat de oplossing ervan niet makkelijker maakt.
De landen rondom Nigeria zijn allemaal vroegere Franse kolonies en
Frankrijk heeft er overal nog een dikke vinger in de pap. Meer dan
zestig jaar na de onafhankelijkheid zijn sommige regimes, zoals dat
van Tsjaad, blijkbaar nog altijd niet in staat om overeind te blijven
zonder Franse steun. Nigeria is wel een echt onafhankelijk land: het
lijkt mij ondenkbaar dat Groot-Brittannië er militair zou tussenkomen
zoals Frankrijk dat doet in haar ex-kolonies. 
Jihadistische terreur is een gesel voor heel West-Afrika, niet alleen
Nigeria. Terreurgroep Boko Haram is intussen grotendeels verslagen,
maar niet door het reguliere Nigeriaanse leger. Het waren de
rivaliserende jihadisten van ISWAP (Islamitische Staat in de
West-Afrikaanse Provincie) die op 20 mei 2021 in het Sambisa-woud de
Boko Haram-strijders zodanig in het nauw dreven dat hun leider de
infame Abubakar Shekau op 20 mei 2021 geen andere uitweg zag dan
zijn zelfmoordvest te laten afgaan. ISWAP is vooral actief rond het
Tsjaadmeer, niet alleen in Nigeria, maar ook in Kameroen en Tsjaad. In
de gebieden onder zijn controle zet ISWAP een administratie op die
belastingen heft op handel en landbouw en die enkele basisdiensten
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levert. In tegenstelling tot Boko Haram, probeert ISWAP "het hart en
het verstand" van de plaatselijke moslims te winnen. Schattingen van
het aantal ISWAP-strijders lopen uiteen van 3.500 tot 18.000. Voor
christenen ziet het somber uit in ISWAP-gebied, waar weinig of geen
plaats is voor andersgelovigen of voor vrijheid van religie. Overigens
was ISWAP oorspronkelijk een afsplitsing van Boko Haram.    
Een tweede conflict,
eveneens met een
religieuze component,
g a a t  t u s s e n
F u l a n i - h e rde r s  e n
dikwijls christel i jke
boeren. De Fulani's zijn
een islamitisch volk dat
in heel West-Afrika
vertegenwoordigd is en
zelfs gevonden wordt
langs heel de route naar
Mekka, tot aan de Rode
Zee. Schattingen van
hun aantal lopen ver uiteen, gaande van 55 tot 69 miljoen. Heel wat
Fulani's bekleden hoge posities, zoals Muhammadu Buhari (president
van Nigeria), Macky Sall (president van Senegal), Mohammed Sanusi
Barkindo (secretaris-generaal van OPEC, de organisatie van
petroleumproducerende landen) en Amina Mohammed (adjunct
secretaris-generaal van de Verenigde Naties), om er maar enkele te
noemen. Zo'n 13 à 15 miljoen van hen zijn herders die met hun kuddes
doorheen de Sahel trekken. De Fulani's waren de eerste West-Afrikanen
die zich tot de islam bekeerden (8e - 14e eeuw), waardoor ze zich
cultureel en religieus superieur gingen voelen tegenover de omliggende
volken. In de loop van de geschiedenis voerden de Fulani's
verscheidene jihads (heilige oorlogen), waarvan de bekendste, geleid
door moslimgeestelijke Usman dan Fodio,  duurde van 1804 tot 1808
en resulteerde in de stichting van het Sokoto-kalifaat. Dit kalifaat
kwam ten einde in 1903 met de verovering van het gebied door de
Britten (in het huidige Nigeria) en de Duitsers (in Kameroen) (*).
Jihads beoogden niet alleen de islam te verspreiden (religieus motief),
maar ook krijgsgevangenen te maken die konden verkocht worden als
slaven (economisch motief).
Het huidige conflict tussen Fulani-herders en dikwijls christelijke of
traditionalistische boeren, moet geduid worden als een dispuut over de
toegang tot land en water, maar met religieuze en etnische
ondertonen. De boerenbevolking is in het begin van de 21e eeuw sterk
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gegroeid, zodat alsmaar minder land beschikbaar is om zomaar vrij
over te migreren. Tegelijkertijd nemen ook de Fulani's en hun kuddes
in aantal toe. De Fulani's  trekken met hun kuddes dikwijls over
boerenland en laten de velden kaalgevreten en de boeren geruïneerd
achter. Verwoestijning en bodemdegradatie ten gevolge van een
veranderend klimaat leiden ertoe dat de Fulani's met hun kuddes
verder naar het zuiden trekken, zelfs tot plekken als Benin City. Mijn
vrouw Sandra zegt dat je daar in haar kindertijd soms Fulani-bedelaars
zag, maar dat die niemand kwaad deden. Thans zijn veel Fulani's
bewapend met AK-47's en ze zaaien dood en vernieling. Wat meespeelt
is dat dikwijls in de ogen van Fulani's niet-moslims minderwaardige
mensen zijn aan wiens leven weinig belang moet worden gehecht. De
federale regering van Nigeria was lange tijd onwillig om tussen te
komen in het conflict, maar in 2019 stelde president Muhammadu
Buhari de oprichting voor van RUGA's, rurale begrazingsgebieden
gereserveerd voor Fulani-herders, die dan niet meer zouden hoeven
rond te trekken. Het plan stuitte op felle kritiek, vooral in de zuidelijke
deelstaten waar een aantal van die RUGA's zouden moeten komen.
Sommigen zien in dit plan een poging om heel Nigeria te islamiseren
en kijken er allerminst naar uit de herders die hele streken hebben
geterroriseerd in hun midden te ontvangen. Sinds 1999 zouden reeds
19.000 mensen zijn gedood in dit conflict.     

Ontvoeringen zijn in
Nigeria een ware
industrie geworden.
De ontvoering door
terreurgroep Boko
Haram van  276
g r o t e n d e e l s
c h r i s t e l i j k e
schoo lme i s j es  te
Chibok (staat Borno)
in de nacht van 14 op
15 april 2014, haalde

wereldwijd de krantenkoppen. Honderd van deze meisjes zijn tot
vandaag nog altijd vermist, mogelijk zijn ze dood of gedwongen tot
seksslavernij. Deze ontvoering was religieus geïnspireerd (jihadisme),
maar dit is gewoonlijk niet zo. Verreweg de meeste ontvoerders zijn
enkel uit op losgeld en bij het uitkiezen van hun prooi houden ze geen
rekening met de geloofsovertuiging van hun slachtoffers. Toch zijn
kerkleiders geliefde doelwitten, omdat christelijke gemeenschappen er
dikwijls veel voor over hebben om hun predikant of bisschop terug te
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krijgen. In 2021 haalden verscheidene massa-ontvoeringen uit scholen
of universiteitscampussen het nieuws.
De "area boys" in Lagos en andere grote steden zijn straatjongens en
tieners die voorbijgangers afpersen, drugs verkopen en als informele
bewakingsagenten optreden. Gewiekster zijn de "Yahoo Boys",
computercriminelen die hun slachtoffers grote winsten beloven als ze
eerst een relatief kleine som willen voorschieten. De truuk wordt
herhaald tot het slachtoffer beseft dat hij bedot wordt en afhaakt. Deze
criminelen spelen in op de hang naar hebzucht die in elke mens zit.
De Nigeriaanse georganiseerde misdaad is informeel en loopt langs
familiale of etnische lijnen, wat infiltratie door de politie moeilijk
maakt. Haar tentakels spreiden zich uit over West-Afrika,
Noord-Amerika, Europa en Azië en ze verdient geld aan drugssmokkel,
vrouwen- en kinderhandel en fraude allerlei.     
Vermeldenswaard is de 773 kilometer lange grens tussen Nigeria en de
Republiek Benin. In laatst genoemd land ligt de stad Cotonou met haar
haven die één van de grootste is in West-Afrika, op nauwelijks 108
kilometer van Lagos in Nigeria. De douanetarieven in Cotonou zijn
lager dan in Nigeria en de formaliteiten voor ingevoerde goederen
duren er maar enkele dagen, tegen tot meer dan een maand in Lagos.
In Nigeria betaalt men in "naira", in de Republiek Benin in CFA-frank
(*), wat prijsverschillen tussen allerlei goederen bevordert. Zo is
ingevoerde rijst goedkoper in de Republiek Benin. Brandstof, die in
Nigeria gesubsidieerd wordt, is dan weer goedkoper in dat land. Wat
logisch gezien moest gebeuren, is gebeurd: tussen beide landen wordt
over en weer gesmokkeld op grote schaal. Om een idee te geven: de
illegale brandstofhandel verschaft in de Republiek Benin werk aan
40.000 mensen, voorziet in 80 % van 's lands behoefte aan brandstof
en genereert jaarlijks 160 miljoen euro waarop geen taks wordt

betaald. In augustus
2 0 1 9  w a s  d e
Nigeriaanse president
Muhammadu Buhari
het beu en hij hield de
grens (officieel) 16
m a a n d e n  l a n g
gesloten. De smokkel
ging uiteraard gewoon
door, zij het dikwijls
langs andere routes,
niet meer langs de
ho o f dwegen .  De
d o u a n i e r s  a a n
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weerskanten van de grens vullen hun salaris aan door tegen betaling te
gepasten tijde een oogje dicht te knijpen. Overigens is smokkelen niet
ongevaarlijk, want in het grensgebied zijn gewapende rovers actief.    
Dat covid 19 niet altijd de voorpagina's van de Nigeriaanse kranten
haalt, is begrijpelijk gezien wat voorafgaat. Maar de ziekte is er
natuurlijk wel en de epidemie neemt zelfs toe in kracht. Helaas, de
dokters van de openbare ziekenhuizen zijn al een maand in staking om
opslag te eisen en betaling van achterstallig loon. De patiënten zijn aan
hun lot overgelaten en niemand superviseert nog de verpleegsters. Dit
is de vierde doktersstaking in twee jaar tijd en ze is symptomatisch
voor het door en door zieke Nigeriaanse openbare gezondheidssysteem.
De  regerende
elites hebben de
medische sector
decennia l ang
verwaarloost en
reizen zelf naar
het buitenland als
ze zorg nodig
h e b b e n .  D e
7 9 - j a r i g e
p r e s i d e n t
M u h a m m a d u
Buhari heeft in
totaal gedurende
zijn huidige ambtstermijn reeds 200 dagen in Londen doorgebracht
voor medische behandelingen! Wie iets minder begoed is, kan in
Nigeria terecht in dure privé ziekenhuizen, maar voor de volksmassa's
zijn die onbetaalbaar. Het dramatische hoogtepunt van veel
Nollywood-films is wanneer één van de personages moet opgenomen
worden in het ziekenhuis, want dat is voor de gewone werkmens een
financiële ramp. Nigeriaanse dokters emigreren massaal en geschat
wordt dat thans ongeveer 20.000 van hen in het buitenland werken,
onder meer in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de
Golfstaten (Saudi-Arabië recruteert op dit ogenblik actief). Op elke 10
dokters zijn er acht die emigratie overwegen, omdat ze het beu zijn
voor lage lonen en met een krakkemikkige infrastructuur te werken.      

Overigens zijn het niet alleen dokters die het in Nigeria voor bekeken
houden. Hooggeschoolde middenklassers staan in rij voor de
ambassades van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Canada, in
de hoop in één van die landen een nieuw leven te kunnen uitbouwen.
Het belangrijkste motief om te vertrekken is dat het onderwijsniveau
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totaal niet voldoet aan de verwachtingen van deze klasse mensen, die
voor hun kinderen alleen met de beste scholen tevreden zijn. De
Nigeriaanse openbare scholen met hun onderbetaalde personeel zijn
voor deze mensen geen optie en zelfs de dure privé scholen halen niet
het niveau van soortgelijke instellingen overzee. Intussen tellen de
Verenigde Staten 461.000 Nigeriaanse emigranten, het Verenigd
Koninkrijk 215.000 en Canada 51.000 (in 2016). Verder is er een
aanzienlijke illegale migratie onder meer naar Europa. Tegenwoordig
vindt men zelfs in China en Japan kleine aantallen Nigerianen.
Anderzijds trekt Nigeria zelf ook immigranten en grensarbeiders aan uit
de buurlanden, waaronder heel veel uit de Republiek Benin, wiens
economie met die van het grote buurland vervlochten is.
Emigratie is afscheid nemen, en dat gaan we in de volgende aflevering
doen!                 
     
Hugo Wilmaerts     

Noten:

- Ronald Reagan (1911-2004): 40e president van de Verenigde Staten
(ambtstermijn 1981-1989), was een groot voorstander van een slanke
overheid en zo laag mogelijke belastingen

- Kameroen (*) was een Duitse kolonie van 1884 tot 1916 (daarna werd het
verdeeld tussen Groot-Brittannië en Frankrijk)

- Nollywood: de Nigeriaanse filmindustrie
- CFA-frank: munt van een aantal landen in Afrika, gekoppeld aan de euro,

wat de stabiliteit garandeert. De deelnemende landen deponeren 50 % van
hun wisselreserves op een bezoldigde rekening bij de Franse Schatkist.
Frankrijk stort aan deze landen de intresten terug. Eveneens in Frankrijk
worden de biljetten gedrukt.

Geraadpleegde bronnen: 

- Engelse Wikipedia 
- The Guardian Nigeria
- Adeola Fayehun: Keepin' it real (aflevering over de Fulani's)
- ISS Today, 14 mei 2021: Au Bénin l'essor de la contrebande de carburant

appelle à de nouvelles réponses (David Zounmenou)
- Nigerian doctors are on strike amid an exodus of talent, but abandoned

patients fight for their lives (Nimi Princewill, CNN, 27 augustus 2021).
- BBC Focus On Africa
- Nigeria's ongoing middle class brain drain is costing it two generations in

one swoop (Yomi Kazeem in Quartz Africa, 25/05/2019) 
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Trouw aan de kerk?

Tijdens de Coronapandemie werden we verwend met kerkdiensten
online, diensten opgezet door een samenwerkingsverband tussen
Leuven - Vilvoorde - Mechelen Zuid en Mechelen Noord. Dankbaar
mogen we zijn dat er zondag na zondag, bijna een jaar lang, mensen
bereid waren om zich in te zetten om deze diensten uit te voeren in
dienst van onze HEER. Makkelijk was het om thuis in de zetel of zelfs
vanuit bed de kerkdiensten te kunnen volgen, misschien zelfs met
koffie of thee en een koekje bij de hand. Nu de kerk weer open mag
twijfelen we. Zou ik gaan? Het is toch makkelijk zo van thuis uit, op
elke zender vind je wel een kerkdienst! Maar missen we dan iets?
Missen we het samenkomen in de kerk(en) dan niet? Vergeten we
misschien waar het samenkomen in de kerk om draait? In de kerk
ontmoeten we elkaar en kunnen we mekaar bemoedigen na deze
Coronatijd, om de onderlinge band met elkaar weer op te bouwen in
geloof in onze HEER. We mogen HEM weer toezingen (straks misschien
zonder mondkapje) begeleid op ons prachtige orgel, HEM aanbidden en
luisteren naar ZIJN woord! Na de kerkdienst mogen we weer koffie
drinken! Dankbaar moeten we zijn, dat we in deze tijd van
ontkerkelijking nog mogen samenkomen! Samenkomen ter ere van
onze HEER Jezus Christus onze Verlosser en Zaligmaker! Mogen we je
verwachten om dit alles weer samen te beleven, vooruit ziende naar
Advent en Kerst?

Belijdeniscatechese

A l s  j i j / u  ( e r  s t a a t  g e e n
maximumleeftijd op!) erover denkt om
belijdenis te doen en zo in het
openbaar te kiezen voor de Heer en
Zijn kerk, dan ben je van harte welkom
bij de groep die zich daarop gaat
voorbereiden. Geef je op bij de
dominee (015/205154), dan spreken
we in overleg enkele data af.
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R. Zuiderveld (Bron: ND)
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Gebed van Franciscus

Heer, 

maak mij tot een instrument van uw vrede: 

laat mij liefde brengen waar haat is, 

eenheid waar mensen verdeeld zijn, 

vergiffenis aan mensen die zwak zijn, 

laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, 

geloof aan wie twijfelt; 

laat mij licht brengen waar het duister is 

en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Heer, 

help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn 

als anderen gelukkig te maken; 

niet zozeer om zelf begrepen te worden 

als anderen te begrijpen; 

niet zozeer om zelf getroost te worden 

als anderen te troosten; 

niet zozeer om bemind te worden 

als te beminnen; 

want als ik geef, zal mij gegeven worden; 

als ik vergeef, zal mij vergeven worden, 

als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

Amen.
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