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Website: www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be
Facebook: www.facebook.com/VPKBMechelenNoord

Kerkgebouw en
Secretariaat:

Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen

Predikant:

ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen
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
Alle artikelen verschijnen onder persoonlijke verantwoordelijkheid
van de inzender/ondertekenaar. Plaatsing houdt geen impliciete
instemming in van de redactie of de kerkenraad.
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Bevrijdingsfeest.
Dit jaar vallen het christelijke Paasfeest en het Joodse Pesachfeest
grotendeels samen. Dat is zeker niet altijd het geval. In de eerste
plaats valt het Joodse Paasfeest altijd op dezelfde datum, de 14e Nisan
- zij het dat elke nieuwe maand volgens de maankalender wordt
berekend en dus Pesach altijd rond volle maan valt - terwijl ‘ons’
Paasfeest is gekoppeld aan de eerste zondag na de eerste volle maan in
het voorjaar. En in de tweede plaats heeft het concilie van Nicea, in het
jaar 325, een duidelijk onderscheid willen maken tussen Joden en
Christenen door het de christenen te verbieden om op de sabbat
(zaterdag) hun bijeenkomsten te houden of volgens de Joodse kalender
hun Paasfeest te berekenen.
En toch zit er een grote mate van overeenkomst tussen de beide
feesten en hun symboliek. Geen wonder ook, als je bedenkt dat de
laatste maaltijd van Jezus met Zijn leerlingen hoogstwaarschijnlijk in
het teken stond van die Joodse Pesachviering. Het is veelzeggend, dat
Hij aan de vooravond van Zijn lijden en sterven de kelk van de
bevrijding hief en voorgoed het feest van de uittocht uit de slavernij
van Angstenland verbond aan Zijn eigen doortocht door de dood.
Daaruit spreekt immers Zijn onwankelbaar vertrouwen op Zijn hemelse
Vader, wiens liefde voor Zijn kinderen niet halt houdt voor die laatste
grens van het leven. Wie wil kan nog een parallel (of is het een
contrast?) zien tussen de laatste plaag van Egypte, toen de
eerstgeborene van de Farao stierf en de Goede Vrijdag, toen de
eerstgeborene van God Zijn Geest in handen van Zijn Vader legde,
allebei een laatste stap op weg naar verlossing. En ook in de lezingen
van de Paasnacht wordt verhaald van de doortocht door de Rietzee als
een voor-beeld van de gang-door-de-diepte van Christus, die leidde tot
Zijn overwinning op dood en duivel, zoals Mozes het volk voorging naar
de bevrijding uit de overmacht van het kwaad.
Intussen lijkt het een dwaasheid om nog aan die oude gezichtspunten
vast te houden, in een wereld waarin meer dan ooit de dood aanwezig
is - denk maar aan de oorlog in Oekraïne - en waar het moeilijker dan
ooit lijkt om uit de vicieuze cirkel van leven op kosten van anderen, van
klimaatopwarming en uitputting van grondstoffen los te komen. Zijn
wij werkelijk vrij van het kwaad? Verlost uit de macht van de dood?
Misschien moet het ons vandaag-de-dag wel dringender toegeroepen
worden dan ooit, dat er toekomst is, omdat God trouw blijft, door alles
heen. En dat daarom ook onze inspanning niet tevergeefs is, onze inzet
in Gods Naam voor vrede, gerechtigheid en het behoud van de
Schepping.
JHB
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Kerkraad
Nog steeds, tijden van Corona.
De vergadering van maandag 7 maart werd gehouden in de kerkzaal en
startte iets later, 20 uur, in verband met het parkeren, betalend van 8
tot 20 uur. We openden de vergadering met het lezen van Psalm 91.
Na het gebed bekrachtigden we de notulen van de vorige vergadering
(7/02). We legden de agendapunten vast, er werden geen punten
toegevoegd. We evalueerden de voorbije kerkdiensten, de zondagen
van 13/02 met eigen predikant, zondag 20/02 met als gastpredikant
ds. S. Fuite, ook de synodevoorzitter van onze VPKB, ooit begon alles
voor hem in onze Gemeente Mechelen Noord. Zondag 27/02 met eigen
predikant en zondag 6/03 met als gastpredikant Gijs Bleyenberg. Al
deze diensten werden als goed ervaren. O ja, we mochten weer voluit
zingen zonder mondmasker!
We namen de correspondentie door waarna we aan de Themata
begonnen. Als eerste puntje de komende zondagen van 13/03 t/m
zondag 10/04. Waarin 2 zondagen met gastpredikant.
We bekeken de bezoekerslijst van de ouderen. We bekeken de
verschillende lijsten: leden – verjaardagen, we voegen aan deze een
verjaardag datum toe, Rita van Nierop. We spraken ook over de lijst
“stemgerechtigde leden”, dat verschoven we naar een latere datum.
We bekeken ook het jaarplan 2022, hierop is nog één open datum,
maar we vertrouwen erop dat ook deze wordt ingevuld. We keken wat
er nog moet gebeuren voor de Gemeentevergadering, die we plannen
op 15 mei, direct na de kerkdienst, waarbij ook het jaarverslag
2020/21 wordt voorgelezen. De kerkraadsverkiezingen verschuiven we
naar volgend jaar 2023. We bespraken ook de Paastijd, nu zitten we in
de 40 dagen tijd. Dan komt Goede Vrijdag, een avonddienst om 20 uur
waarin we het Heilig Avondmaal vieren! Paaszondag, waar we na de
Paasdienst een broodmaaltijd willen houden, een maaltijd die we in de
Coronatijd niet mochten houden. We zorgen voor broodjes en het
nodige beleg, kaas – hesp – sla – enz. We hopen op een goede
opkomst om de Paasmaaltijd samen te mogen vieren!
In juni zijn er ook weer de Open Kerkdagen, we stellen onze kerk open
op zaterdag 4 en zondag 5 juni, dan is het ook Pinksterzondag. We
bespraken ook de langdurige zieken en de te bezoeken leden. We laten
de opstelling van de stoelen in de kerk zoals ze nu staan. We vragen
wel hulp om de stoelen die in de kerkzaal staan (waar we koffie
drinken) op een zondag na de kerkdienst naar de zolderruimte te
brengen, vele handen maken lichter werk!
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Dan de verslagen: Voor de kleinsten zijn er kleurplaten en
kleurpotloden aangeschaft. Diaconaat: We houden een collecte voor
Oekraïne op zondag 20/03, de Synode verdubbelt de ingezamelde
bedragen! Zending: viering jubileum Eglise Presbytérienne au Rwanda,
in het kader van Profest 26/05. Groot-kerk-verband: de komende
districtsvergadering van 26/05. We sluiten de vergadering met het
lezen van lied 819.
Heeft u iets te melden, een voorstel of een vraag, laat ons dit weten via
mail, telefoon of mondeling. We hopen de komende zondagen u allen te
mogen ontmoeten! De volgende kerkraadsvergaderingen hopen we te
houden op maandag 28 maart en op woensdag 25 mei.
Georges

Samenstelling kerkraad
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 0
015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Verjaardagen
12 april Eva Van Sitteren (fam. Van Sitteren-Eke)
We wensen haar een fijne verjaardag,
maar bovenal Gods rijke zegen!

Zieken
Guido Jans verblijft al geruime tijd in de kliniek. De afgelopen week
heeft hij aan zijn revalidatie mogen beginnen. We wensen hem een
voorspoedig herstel.

Huisavondmaal
Hoewel onze nieuwsmedia nauwelijks nog over corona berichten, is het
aantal besmettingen nog steeds verontrustend hoog. Daarom heeft de
kerkenraad besloten om zeker tot de zomer nog geen huisavondmaal
aan te bieden voor degenen die aan huis gebonden zijn. We vragen
daarvoor uw begrip. Na de zomer zal de situatie opnieuw worden
bekeken.
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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 april
organist: P. Oerlemans
ds. F. Van de Walle 2° collecte: Prot. Faculteit Brussel
zondag 10 april
ds. J.H. Brouwer

organist: E. Poncin
2° collecte: Zending

vrijdag 15 april
organist: E. Poncin
ds. J.H. Brouwer
2° collecte: Orgelfonds
Goede Vrijdag, 20 uur, viering H. Avondmaal
zondag 17 april
ds. J.H. Brouwer

organist: Th. de Jongh
2° collecte: Synodale kas

zondag 24 april
ds. J.H. Brouwer

organist: M. Faure
2° collecte: Jeugdwerk

zondag 01 mei
ds. J.H. Brouwer

organist: M. Faure
2° collecte: Rwanda

Kinderopvang/kindernevendienst
Indien er vooraf verwittigd wordt dat er kinderen in de dienst aanwezig
gaan zijn, die graag van de oppas of kindernevendienst gebruik zouden
maken, wordt dat in de mate van het mogelijke georganiseerd. Voor
alle andere gevallen liggen er kleurplaten in de kast met de liedboeken,
die in de kerk of in de kerkzaal mogen worden ingekleurd.

Broodmaaltijd
Omdat wegens corona de broodmaaltijd op de Eerste Kerstdag niet
heeft kunnen doorgaan, nodigen we al onze gemeenteleden uit om op
de Eerste Paasdag, zondag 17 april, na de kerkdienst te blijven eten. Er
wordt gezorgd voor koffie en thee, koekjes en sandwiches. Aanmelding
is niet nodig.
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Agenda
07 april
17 april
21 april

Bijbelmiddag, 14.30 Kerkzaal
Broodmaaltijd na de Paasdienst
Bijbelavond, 20u Kerkzaal

Geboren
Samir Younan en Georgette Saliba laten met vreugde weten, dat ze
opnieuw grootouders zijn geworden. Als gemeente willen we hen van
harte feliciteren en spreken we de wens uit, dat ze ondanks de afstand
(Andreas woont met zijn ouders in Italië) volop van dit nieuwe leven
kunnen genieten.
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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 1158 staat het volgende, toegeschreven aan Aurelius
Augustinus:

Fluister het mij in, heilige Geest:
ik zal het goede denken.
Spoor me aan, heilige Geest:
ik zal het goede doen.
Verlok me, heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.
Geef me kracht, heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.
Bescherm me, heilige Geest:
ik zal het goede nooit verliezen.
Uitgekozen door Georges
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Slotverklaring van de klimaatsynode
De Synodevergadering over
klimaatverandering begon met
een zeer didactische uiteenzetting
van
klimaatwetenschapper Jean-Pascal van
Ypersele
over
klimaatverandering, samengevat in 5
punten:
- Klimaatverandering is reëel,
- Die wordt veroorzaakt door
de mens,
- Alle wetenschappers
bevestigen dit,
- De situatie is ernstig,
- Er is nog hoop.
De aarde wordt uitgeput,
waardoor de toekomst van
volgende generaties in gevaar
komt. De overstromingen van
juli 2021 drukten ons met de
neus op de feiten.
De stijging van de zeespiegel, droogte, hongersnood en andere rampen
treffen de armste mensen steeds harder en maken hun leed steeds
groter.
Actie ondernemen heeft evenveel te maken met sociale
rechtvaardigheid als met klimaatrechtvaardigheid. Het is duidelijk dat
dit hoogdringend is.
Maar hoe verhoudt Kerk zich hiertoe?
In de Bijbel sluit God een verbond met de hele schepping (Gen. 9), niet
alleen met de mens. God vraagt Adam om Eden te bebouwen en de
schepping te bewaren. (Gen 2:15) Hij vraagt ons ook om het Evangelie
aan alle schepselen te prediken (Marcus 16:15).
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Kerken uit Frankrijk, Nederland, maar ook uit België deelden hun
ervaring op het gebied van klimaatbescherming met ons.
Om opnieuw een leefbare wereld op te bouwen en de duurzaamheid
van de schepping te verzekeren, stelt de ecologische theoloog Martin
Kopp drie actieniveaus voor: individueel, collectief en politiek. Deze
drie niveaus kunnen de VPKB inspireren tot actie. Als christenen
kunnen we beginnen met te bidden voor de schepping.
Velen van ons zijn al betrokken bij het milieu. Sommige
kerkgemeenten ondernemen ook collectieve actie, sommigen gaan hier
al heel ver in. Op nationaal niveau leidt de groep Kerk in de
Samenleving een bezinning over wat op politiek vlak gedaan kan
worden.
Ons engagement moet nu een concrete vorm aannemen. Naast
materiële oplossingen is een mentaliteitsverandering nodig.
De Synodevergadering eindigde met het delen van concrete
voorstellen. De Synodale Raad en de werkgroep Kerk in de
Samenleving zullen er inspiratie uit putten voor hun werk in de
komende maanden.
Jean-Guillaume DeMailly, communicatieverantwoordelijke

Profest 2022
De VPKB bereidt zich voor op een dubbel feest in 2022: alle gemeenten
zullen verzamelen om samen de tweejaarlijkse algemene
Kerkvergadering te vieren en tegelijkertijd zullen we 100 jaar
zendingspartnerschap met de EPR feestelijk herdenken.
Dit evenement, voorbereid door het district Oost-Henegouwen –
Namen-Luxemburg en de commissie Kerk en Wereld, zal plaatsvinden
op 26 mei vanaf 10 uur in het Arsenaal van Namen.
Een feestelijke dag in het teken van de zending, waarop kennis kan
worden gemaakt met de concrete verwezenlijkingen van het
partnerschap tussen de EPR en de VPKB, maar ook met Rwandese
liederen en dansen. Er zullen ook stands zijn waarin de verschillende
diensten van de VPKB voorgesteld worden.
Het pastorale team van OHNL bereidt een tweetalige viering voor,
opgeluisterd door een Rwandees koor. De preek zal worden gehouden
door de voorzitter van de Église Presbytérienne au Rwanda.
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