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Het licht van Gods liefde.
Als kerk van Christus belijden wij, dat met de geboorte van Jezus alles anders
is geworden. God heeft zich naar ons toegekeerd en we mogen leven vanuit het
goede nieuws, dat Zijn toekomst voorgoed is doorgebroken. Maar ondanks alles wat
er in gang is gezet door dit kind van Bethlehem, ondanks alle mensen die in
beweging zijn gebracht door de hoop die Hij in hun harten heeft gewekt, zijn nog
altijd het geweld en de onvrede, de terreur en het onrecht niet verdwenen van het
aangezicht van deze aarde. Het licht van Gods liefde, dat met Jezus Christus in de
wereld is gekomen, lijkt zó zwak en teer, dat het nooit in staat zal zijn een einde te
maken aan alle pijn en ellende, haat en onverdraagzaamheid. Maar licht is een
wonderlijk iets. Als er een lichtje schijnt in het donker, dan lijkt het eerst net alsof
alles eromheen alleen maar zwarter is geworden. Als je je concentreert op het
vlammetje, zie je pas goed, hoe donker het overal is. En zo gaan voor de mensen
die zich op Jezus concentreren, die Zijn licht in hun hart toelaten, de ogen open
voor alles wat er in de wereld nog mis is, wat niet deugt en niet strookt met de
bedoelingen van God. Niet om ons de moed te laten verliezen en te verlammen,
zodat we alle vertrouwen op Gods beloften zouden opgeven en geloven, dat alles
altijd wel zo zal blijven als het is. Nee: om ons duidelijk te maken, waar de dingen
moeten veranderen, ook in ons eigen leven, om ons in beweging te brengen om zelf
boden te worden van dat licht, volgelingen van die Vredevorst. En dan zullen we
gaandeweg ook ontdekken, als we ons wagen op die plekken waar het licht nog niet
zo duidelijk schijnt, waar mensen te lijden hebben onder haat en geweld,
eenzaamheid en ontrouw, dat toch de duisternis nergens meer zo donker is als
voordat dit licht in de wereld kwam, omdat we altijd en overal mogen weten, dat
God om ons geeft en dat Hij ons met liefde tegemoet komt. Hij laat ons niet in de
steek, Hij heeft de beslissende stap gezet en heeft een begin gemaakt met de
nieuwe wereld, het Koninkrijk van het Licht. De herders zijn de eersten die daar
getuigen van mochten zijn, van wie de nacht werd doorbroken door het blijde
nieuws van de geboorte van de Redder, zodat hun hele wereld licht werd van de

heerlijkheid des Heren. Zij zijn de eersten die de wereld intrekken met een loflied
op de lippen om Gods grote goedheid, die ons leven vervult, en die gestalte heeft
aangenomen in dit kind zonder pracht en praal, zonder macht en aanzien, en toch:
de langverwachte Messias, de beloofde Koning, wiens milde ontferming de wereld
terechtbrengt en de aarde verandert in een plek waar Gods bedoelingen waar
worden, een koninkrijk van recht en vrede. Hij zal het licht doen doorbreken, ook in
onze harten, zodat de hoop niet meer zal doven en ook wij ons in beweging laten
brengen om met woorden en daden te getuigen van dit licht, dat nieuwe mensen
van ons maakt, vervuld met trouw en ontferming, vreugde en dankbaarheid.
JHB

Zieken
We zijn blij dat we in deze rubriek weinig of niets te melden hebben. Nochtans
willen we uw gebeden vragen voor de mensen die door ouderdom, handicap of
langdurige ziekte niet meer kunnen deelnemen aan de activiteiten van onze
gemeente. We wensen hun, zeker in deze decembermaand, Gods vredevolle
nabijheid toe.

Kerkraad
Tijdens de vergadering van 3 november werkte de kerkraad verder aan de
voorbereiding van de Kerstperiode. Zo werden er afspraken gemaakt omtrent het
Kerstfamiliefeest, keken we naar de invulling van de Adventsperiode en maakten
we een lijst van te bezoeken gemeenteleden op.
De voorbereidingen voor de jeugddienst kwamen aan bod alsook praktische
afspraken voor Voleindingszondag. Ook naar volgend jaar toe werden reeds zaken
vastgelegd over het project Stadsvisioenen waaraan we zullen deelnemen.
De verschillende verslagen van de activiteiten werden overlopen en besproken.
Volgende vergadering is voorzien op maandag 1 december om 20.15 u.
Samenstelling kerkraad:
Predikant:
Ouderlingen:

Diakenen:

ds J. Brouwer
Wilda Dijkers
Georgette Saliba
Geert Van Cammeren
George Vandensavel
Rudi Van Messem
Jaap van der Wulp
Hugo Wilmaerts

015-20 51 54
015-34 88 68
015-41 31 85
015-31 97 64
015-61 02 03
0495-76 30 75
016-53 31 42
015-29 08 59

Kindergebedje
Lieve mijnheer God, de juf heeft verteld wat u doet. Wie doet dat als uw met
vacansie bent?
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Bestuursraad
Op de vergadering van 17 november is duidelijk geworden dat het archief van de kerk
niet goed georganiseerd is. Veel documenten bevinden zich op een centrale plaats in de
kerk maar er zijn ook veel documenten die te maken hebben met kerkeraad,
bestuursraad of diaconie die niet centraal gearchiveerd en gedocumenteerd zijn.
Besloten is om uit te zoeken wat er nu gearchiveerd is, te adviseren wat weggegooid
kan worden en wat erbij moet komen.
Daarnaast is er uitgebreid gesproken over de schoonmaak van de kerk. Dat verloopt nu
niet goed. Een beperkt aantal keren per jaar moet de kerk worden schoongemaakt,
niemand zit immers graag in een vuile kerk of brengt zijn kinderen naar een niet
propere kinderopvang. Echter er zijn te weinig vrijwilligers en als zich al vrijwilligers
hebben opgegeven komen die vaak niet opdagen.
Het resultaat is dat de hele kerk vaak door slechts 2 personen wordt schoongemaakt……
De oorzaak kan niet worden gezocht in het feit dat het niet bekend is. Het wordt
aangegeven in de Brug, afgeroepen in de kerk en bovendien is er een lijst waar mensen
zich op kunnen geven. De oorzaak moet dus worden gezocht in het feit dat onze leden
hier geen tijd voor hebben of geen zin.
Hierbij doen we dan ook een dringende oproep om u op te geven en dan ook
daadwerkelijk te komen. De eerstvolgende schoonmaak is voorzien na nieuwjaar in de
2e week van 2009. Een exacte datum volgt nog. Mocht u alleen op een bepaalde datum
kunnen in die week svp even contact opnemen met Geert Van Cammeren. Bij voorbaat
dank voor uw actieve meewerking.

Bijbelavond
De Avondbijbelstudie ging door op donderdag 20 november. Aan de hand
van het boekje van ds W. van der Zee liepen we het vierde en vijfde
hoofdstuk van Job door, de eerste reactie op hetgeen hem overkwam uit de
mond van zijn vriend Elifaz. Het is verleidelijk om deze toespraak
direct naast je neer te leggen - blijkt immers niet uit Job 42:7 dat God
zelf het er niet mee eens is. Maar zo is de apostel Paulus er niet mee
omgegaan: de enige woorden uit het boek Job die hij ooit aanhaalt (I Kor
3:19) komen uit dit gedeelte. Je kunt beter concluderen, dat dingen die
in het algemeen niet onwaar zijn, in een specifieke context soms (nog)
niet gezegd moeten worden. Dat geldt in het bijzonder voor woorden van
troost, die goedkoop kunnen klinken, als de aangesprokene nog zo diep in
de ellende zit. Op 18 december slaan we een paar hoofdstukken over om
verder te gaan met Job 19 (v/d Zee hoofdstuk 5).

Gebedsthema december
We vragen uw gebed voor het welslagen van de internationale Taizé-week in
Brussel van 29 december 2008 tot 2 januari 2009. Dat deze jongerenontmoeting
mag uitmonden in een christelijke getuigenis en bemoediging voor velen.
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Bijbelmiddag
Op donderdag 25 september om 14.30 uur kwamen wij samen voor de eerste
bijeenkomstvan onze bijbelstudie voor
het nieuwe werkjaar 2008-2009. ‘De
Bergrede: Voorbij de onmacht’ geschreven door Hans Grieve werd gekozen voor
deze bijbelstudie. Wij gaan ons bezighouden met het tweede hoofdstuk daaruit,
over de gemeente als zout en licht.Ds. J.H.Brouwer opende deze bijbelmiddag met
een openingsgebed. Dan vertelde hij ons de inleiding van deze brochure. In de vier
evangeliën, heeft Mattheüs er één compositie van gemaakt: Mattheüs 5 – 7.Hij ging
daarbij waarschijnlijk verder op schriftelijke en mondelinge overleveringen die de
ronde deden over Jezus. Mattheüs ziet het leven van Jezus als de vervulling van de
Schriften (Wet en Profeten). Zijn evangelie dient het gesprek tussen joden en
christenen.(brochure Hans Grieve blz. 6).Bij Marcus (het oudste evangelie) en
Johannes ontbréékt een Bergrede, terwijl we bij Lucas deze woorden van de Heer
slechts gedeeltelijk en verspreid vinden (Luc.6:17-49; 11:1-13;12:22-34).Enerzijds
benadrukt Mattheüs voor de christenen uit de heidenen het joodse erfgoed,
anderzijds in het front met de joden het eigenlijke van het christelijke geloof.
(brochure Hans Grieve blz. 6 ). Tijdens de pauze, met koffie, thee en versnapering,
wisselden wij onze gedachten uit en discuteerden we over deze studie. Tot slot
stonden wij stil bij deze gedachte dat na de Bergrede, Jezus’ wóórden, volgen er
twee hoofdstukken over Jezus’ dàden: wondertekenen en genezingen. Woord en
daad bijeen (vgl. Mt. 9:35: Hij onderrichtte, verkondigde en genas). Het doén van
de leefregels Gods blijft van groot belang voor jood en christen (brochure Hans
Grieve blz. 6). Rond 16.30 uur sloten wij deze namiddag door samen te zingen uit
Gez. 1 uit het Liedboek voor de Kerken.
Op de volgende bijeenkomst op 23 oktober om 14.30 uur opende ds. J.H. Brouwer
onze bijbelmiddag met een gebed. Daarna lazen wij beurtelings de ‘Zaligsprekingen’
in Mattheüs 5 : 1 – 12. Dan luisterden wij, bestudeerden en discuteerden wij deze
verzen van deze ‘Zaligsprekingen’. Op het einde van de namiddag kregen wij de
volgende vraag mee naar huis:“Gaan wij,de christenen, op deze aarde, deze
zaligsprekingen toepassen terwijl wij als toeschouwer buiten het volk zitten OF gaan
wij het doen terwijl wij staan en zitten tussen het volk?” Gez. 21 vers 3 zongen wij
samen als slotlied van deze namiddag. Goed thuis toegewenst aan iedereen en wij
komen terug, zonder tegenbericht, voor de volgende bijbelmiddag op de vierde
donderdag volgende maand.
N. Nafarin

Gebedsthema januari
We hopen op een goed 2009, dat we in onze gebeden mogen vooruitkijken en
tevens even terugkijken en dankbaar zijn voor het jaar dat voorbij is.

Kindergebedje
Beste God, waarom is zondagschool op zondag? Dat zou toch een rustdag zijn?
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Onderzoekstijd in de Verenigde Staten
Van begin januari tot eind juni 2009 verblijf ik in de Verenigde Staten. Ik ben
uitgenodigd door het Center for Theological Inquiry (Centrum voor Theologische
Onderzoek) in Princeton om daar een studieperiode door te brengen samen met een
tiental andere internationale onderzoekers. Ik neem gedurende die periode
Nephtalie mee die me zal gezelschap houden, en haar beheersing van het Engels
gaat verbeteren.
Concreet ga ik onderzoek doen naar de wijze waarop christelijke kerken en
theologen de relatie verstaan hebben tussen christelijke geloofsgemeenschappen en
een land, of een stam, of een etnische groep. Ik geef een voorbeeld. In Vlaanderen
zijn we bekend met de leuze ‘Alles voor Vlaanderen – Vlaanderen voor Christus’.
Hier wordt een bijzondere band gesuggereerd tussen Vlaanderen en Christus, en in
het verlengde daarvan tussen Vlaanderen en de Rooms Katholieke Kerk. Dit
verschijnsel van binding tussen kerk en confessie doet zich niet alleen voor bij de
Rooms Katholieke Kerk. Zo zijn heel veel protestantse kerken nationaal
georganiseerd en blijkt er een bijzondere band tussen de kerk en het
desbetreffende land. Soms leidt dit tot problematische toestanden, zoals in het Zuid
Afrika van de apartheidstijd (1948-94). Toen waren kerken opgesplitst volgens
kleur van de mensen. Of toen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog de Duitse
protestantse kerk zich sterk identificeerde met de Duitse natiestaat. Maar ook nog
meer recent op de Balkan is gebleken hoe kwalijk de band tussen
geloofsgemeenschappen en volkeren kan zijn. Door de sterke identificatie van de
Serviërs met de Orthodoxe kerk en de Kroaten met de Rooms Katholieke Kerk en
de Bosniërs met de Islam waren deze geloofstradities niet voldoende in staat het
etnische geweld vanuit de eigen kring te veroordelen en een verzoeningsrol te
spelen. Die binding van geloofsgemeenschappen aan etnische identiteit staat op
gespannen voet met het universele karakter van het christendom. In de doop
krijgen we een nieuwe identiteit in Christus, maar de oude – zeg maar nationale
identiteit – blijkt ook nog steeds belangrijk. Over hoe de christelijke traditie met
deze spanning is omgegaan wil ik onderzoek doen dat uitmondt in een studie die
christelijke geloofsgemeenschappen helpt om zo te handelen dat ze Christus niet
verloochenen.
Eddy Van der Borght

Felicitatie
Op 4 december worden aan de Vrije Universiteit Amsterdam 4 hoogleraren
geïnstalleerd in het kader van het Desmond Tutu Programma met als collectieve
leeropdracht “Jeugd, Sport en Verzoening”. Namens de faculteit Godgeleerdheid zal
ons gemeentelid dr. Eddy Van der Borght die eer te beurt vallen.
Namens onze gemeente wil ik hem dan ook onze welgemeende felicitaties
overmaken en hem veel zegen toewensen bij het werk dat hierbij komt kijken.
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Erediensten
Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens
om 10.00 uur.
zondag 07 december
dhr. R. Versele

organist: P. Oerlemans
2° kollekte: zending

koffiedrinken na de dienst

zondag 14 december
ds. J. Brouwer

organist: E. Poncin
2° kollekte: orgelfonds

zondag 21 december
ds. J. Brouwer

organist: W. Zwaan
2° kollekte: synodale kas

koffiedrinken na de dienst

woensdag 24 december 20.00 uur
ds. J. Brouwer
Kerstavonddienst

organist: M. Honda
2° kollekte: Ruanda

donderdag 25 december
Kerstfeest in zaal te Hofstade om 11.00 u, verdere info in de Kerstbrief
zondag 28 december
ds. J. Brouwer

organist: W. Zwaan
2° kollekte: kerkblad “De Brug”

zondag 04 januari
dhr. M. Casier

organist: P. Oerlemans
2° kollekte: zending

koffiedrinken na dienst

zondag 11 januari
ds. J. Brouwer

organist: E. Poncin
2° kollekte: synodale kas

zondag 18 januari
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° kollekte: diaconie

zondag 25 januari
ds. J. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° kollekte: Antwerpse Ziekenhuisclowns

zondag 01 februari

organist: nog te bepalen
6

ds. S. Fuite

2° kollekte: orgel

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

07
14
21
24
28
04
11
18
25
01

december
december
december
december
december
januari
januari
januari
januari
februari

KND 1

KND 2

Oppas

Kristin
Younan
Sali
Nephtalie
Wilda
Aysel
Kristin
Younan
Sali
Wilda

Perla
Hermien
Zarifa
Perla
Hilde
Zwannet
Hermien
Zarifa
Perla
Hilde

Patricia
Behiye
Hanne
Sandra
Patrica
Basrye
Behiye
Hanne
Sandra
Patricia

Koffiedienst
Koffiedrinken op:

dienst voor:

07
21
04
18
01

mevr Luteijn en Joosten
mevr Schrijvers, mr Cornelis
nog te bepalen
nog te bepalen
nog te bepalen

december
december
januari
januari
februari

Activiteitenkalender
01
18
20
05
15
19
22
28
30

december
december
december
januari
januari
januari
januari
januari
januari

kerkraadsvergadering – kerkzaal 20.15 u
bijbelavond – kerkzaal 20.00 u
gospelkoor – De Posthoorn 20.00 u (zie verder)
kerkraadsvergadering – kerkzaal 20.15 u
bijbelavond – kerkzaal 20.00 u
oecumenische gebedsdienst – Adventkerk 20.00 u
bijbelmiddag – kerkzaal 14.30 u
seniorenmiddag – kerkzaal 14.30 u
catechesegroep 1 – kerkzaal 20.00 u

Festival van Vlaanderen
Op dinsdagavond 28 april om 20.15 uur vindt in het kader van het
Festival van Vlaanderen een concert plaats in onze kerk. Het Trio Horta
speelt dan werk van Schubert, Beethoven en Mendelssohn. Meer informatie
op www.festival.be in de rubriek Beethoven en Mendelssohn. Er is voor
gemeenteleden een beperkt aantal kaarten tegen de gereduceerde prijs van
€10 beschikbaar - geïnteresseerden nemen best spoedig contact op met de
dominee.
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Verjaardagen
01.12
01.12
02.12
09.12
12.12
16.12
23.12
26.12
28.12
30.12
30.12

Renate Huhn e. De Smet
Yunus Dirlik
Ipe van der Deen
Matthijs van der Veen
Bram Schrijvers
Carine van Hoof e. van der Veen
Kristin Dinler
Bedre Dirlik
Chris Du Meunier
Patrick Sabak
Nephtalie Van der Borght

01.01
01.01
01.01
05.01
11.01
13.01
13.01
16.01
21.01
21.01
25.01
25.01
26.10
28.01

Georgette Saliba e. Younan
Pore Dirlik
Fehmi Sabak
Kennard Van Messem
Annie Olberding e. Vandermynsbrugge
Wilda Dijkers e. Huibregtse
Guler Dikec e. Dirlik
Vanessa Booyse
Zwannet Oostinga e. van der Deen
Tamara Vandensavel e. Maes
Sandra Ogiamen e. Wilmaerts
Lethicia Sabak
Sarah Dirlik
Paulien Iversen

Allen van harte gefeliciteerd.
Open bijbelstudie
Op de donderdagen 5 en 12 februari 2009 zal er een open bijbelstudie-avond
doorgaan in De Posthoorn (Brusselsesteenweg).
De leiding berust bij ds. J. Brouwer en Luc de Visscher (KBS/VBS).
Meer info in ons februari-nummer.

Protestantse Omroep
woensdag 10 december
woensdag 24 december
donderdag 25 december
donderdag 25 december

Bij de tijd: Advent, wat valt er te verwachten (radio)
Kerstwake: Emmanuël, God-met-ons (radio)
Kerstdienst vanuit Italië (TV)
Kerstviering (radio)
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Kerstgospelconcert met Nederlands gospelkoor
Mechelen – Op zaterdag 20 november organiseren de twee Protestantse kerken en de
Sint-Jan Berchmanskerk van Mechelen een kerstgospelconcert in de Posthoorn. De
avond begint om 20.00 uur. Medewerking wordt verleend door Gospelkoor Chananja
uit Nederland.
‘Kroon Hem met glorie’ is het thema van de avond. Het programma bestaat naast koorzang
vooral uit samenzang van liederen, die in het teken staan van de geboorte van Koning
Jezus.
Het concert wordt gehouden in zaal de Posthoorn, gelegen aan de Brusselsesteenweg 49
(het gebouw naast de Sint-Jan Berchmankerk). De inkom bedraagt 5 euro en een ieder is
van harte welkom. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang van de zaal.
Het is niet de eerste keer dat gospelkoor Chananja in Vlaanderen optreedt. In het voorjaar
maakte het koor een rondreis door België en bezocht toen achtereenvolgens AntwerpenLinkeroever, Ieper, Gent en Geraardsbergen.
Gospelkoor Chananja komt uit Wijngaarden, een klein plaatsje zo’n 20 kilometer ten
zuidoosten van Rotterdam. Het koor bestaat uit leden in de leeftijd van 15 tot 45 jaar.
Chananja is een Hebreeuwse naam en betekent ‘de Heer is genadig’. Het koor zingt
Nederlandstalige kerstnummers, variërend van eigenvertaalde gospels in diverse stijlen tot
opwekkingnummers. Het repertoire, dat het koor ten gehore brengt, wordt muzikaal
begeleid door een uitgebreide live-band, bestaande uit slagwerk, piano, elektrisch of
akoestisch gitaar, basgitaar, trompet, trombone, dwarsfluit, klarinet en percussie. De kooren bandleden staan onder leiding van dirigent Peter Koetsveld.

Gezegende Kerstdagen en een vredevol 2009 gewenst !

9

Adventsbrief
Advent, een tijd van groeiende verwachting naar de geboorte van “het Kind” dat
redding moest brengen voor deze wereld. Een tijd van bezinning en voorbereiding.
Een tijd om vol verwachting uit te kijken naar de toekomst. Een toekomst voor ons
en voor de ganse wereld.
Advent, een tijd waarin we misschien meer dan anders een boodschap hebben aan
de Bijbel. In een wereld van oorlog, armoede, verdrukking en onverschilligheid
geeft juist de Schrift ons de mogelijkheid om hoopvol te blijven. Om ondanks alle
ellende en rotzooi, de toekomst te durven tegemoet gaan, met onze Heer als
leidsman.
Advent, een grauwe en grijze tijd. Maar juist daardoor kan de viering van de
geboorte van de nieuwe Mens een verhelderende kijk geven op deze wereld en op
ons leven. Laten we als kleine kerkgemeenschap ons voorbereiden op dit feest van
(weder)geboorte, op deze toekomst. Laten we luisteren naar de woorden uit de
Schrift en er ons leven naar richten, samen gemeente zijn van onze Heer Jezus
Christus.
U wordt dan ook hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan onze erediensten op
zondagmorgen om 10.00 uur.
We hopen op een stemmige en bezielende dienst op Kerstavond 24 december
om 20.00 uur.
En we verwachten iedereen op ons familiekerstfeest op 25 december om 11.00
uur in de zaal “De Rode Roos” te Hofstade.
De kerkraad en de leiding van de kindernevendienst werken volop aan het
programma voor een gezellige samenkomst met een beperkte liturgie, samenzang
en inbreng van gemeenteleden.
Teneinde de uitgaven onder controle te houden, durven we u om een bijdrage
vragen. Met het bijgevoegde overschrijvingsformulier kunt u uw steentje bijdragen
in de kosten van deze Kerstdag. Indien gewenst mag u ook een omslag
overhandigen aan één van de kerkraadsleden.
Tevens vragen we iedereen om zich in te schrijven op de lijst die uithangt in de
kerkzaal. Op die manier kunnen we inschatten welke aankopen er moeten gebeuren
en welke kinderen er een cadootje mee naar huis moeten kunnen nemen.
__________________________________________________________________
Ja ik kom naar het Kerstfamiliefeest op 25 december 2008 om 11.00 uur in Hofstade.
Naam: ……………………………………………………… aantal volwassenen ……….
aantal kinderen tot 12 jaar ………
Ik zou graag met iemand meerijden: ja / neen (schrappen wat van toepassing is)
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