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De beste wensen.
Bij deze tijd van het jaar horen niet alleen de goede voornemens, maar ook de
beste wensen. In de Kersttijd zijn we ervan doordrongen geraakt, wat God allemaal
voor ons over heeft. En in het verlengde daarvan gunnen we nu ook elkaar alle
goeds. Maar wat dat is, ‘alle goeds’, daar hebben we toch allemaal onze eigen
voorstelling van. De ene zal zich een zorgeloos bestaan wensen, een ander is allang
tevreden met een goede gezondheid. En een derde wil toch eigenlijk wel graag dat
winnende lottobiljet, waar ons de reclame lekker voor probeert te maken.
De beste wensen voor het nieuwe jaar. De invulling die je daaraan geeft, laat van
alles zien over wie je eigenlijk bent. Wat je echt belangrijk vindt. Wat je diepste
drijfveren zijn. Voor een christen is het dan lang niet vanzelfsprekend om alleen aan
zichzelf te denken. En dus ook niet om bij datgene wat hij een ander toewenst
alleen aan hem of haar individueel te denken. Vandaar, dat in sommige
nieuwjaarswensen dan ook oude geloofswoorden terugkeren: ‘veel heil en zegen’.
Heil en zegen zijn zaken, die de persoonlijke levenssfeer overstijgen. ‘Heil’ betekent
immers ‘heling’. Het rijmt als het ware op de Bijbelse woorden ‘verzoening’ en
‘vrede’, en ziet uit naar herstel van Godswege van alles wat in de Schepping
geschonden en vertekend is geraakt. En ook ‘zegen’ kan niet beperkt blijven tot
persoonlijke voorspoed en rijkdom. Een gezegend mens is hij die Gods zaak tot de
zijne heeft gemaakt, is zij die dicht bij de Heer leeft. Dan is het niet meer het
belangrijkste, hoeveel er eigenlijk op je bankrekening staat. Dan is het het
voornaamste, hoe Gods wil zal geschieden op aarde en hoe Zijn genade ook
anderen ten goede zal komen. Gezegende mensen zijn dan ook bij uitstek
diegenen, door wie God zichtbaar wordt op aarde. En dat komt dan heel dicht bij
wat in Matteüs 5 ‘gelukkig’ (vroeger ‘zalig’) heet.

In dat kader wens ik u allen graag ‘veel heil en zegen’ voor het nieuwe jaar. Opdat
in en aan ons iets zichtbaar mag worden van waar in de Kerstnacht de engelen over
zongen: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die
hij liefheeft.’
Ds Brouwer

Zieken
In de voorbije maanden zijn een aantal gemeenteleden opgenomen in het
ziekenhuis.
Mevr Kockelkoren-Poedts had een langere hospitalisatie dan voorzien en zij hoopt
dat het alsnog beter mag gaan.
Voor mevr Versele-De Pauw werd de operatieve ingreep een verbetering van haar
toestand.
Dhr Daenen kwam via spoed in het ziekenhuis en voor hem zal er spijtig genoeg
nog een latere opname nodig zijn.
Ook dhr Stievenard werd op het einde van het jaar naar de spoed gebracht, hij
heeft nog een beetje revalidatie nodig.
Wij wensen deze gemeenteleden een volledig herstel en Gods zegen toe.

Kerkraad
De vergadering van december schonk zoals steeds aandacht aan de voorbije
erediensten, maar zorgde er verder voor dat de Advent- en Kerstperiode degelijk
voorbereid was. De kerkraad stemde in met een proponentschap in begin 2008,
stond stil bij de inhoud van ons kerkblad en vervolledigde het jaarplan 2008. Verder
werden de verschillende activiteiten en kringen opgevolgd.
In januari werd er uiteraard teruggekeken op de Kerstperiode, kregen we een
duidelijk zicht op de inhoud van het proponentschap van dhr. Casier, werd er
nagedacht over het lidmatenbestand en over de samenstelling van de kerkraad. De
oecumenische viering die op maandag 21 januari in ons kerkgebouw doorgaat,
kreeg de nodige voorbereiding. Ook de taakverdeling voor het opmaken van het
werkingsverslag voor de jaarlijkse gemeentevergadering werd vastgelegd. Als
datum voor deze vergadering werd donderdag 13 maart 2008 naar voren
geschoven.
De volgende vergadering is voorzien op maandag 11 februari 2008.
Samenstelling kerkraad:
Predikant:
ds J. Brouwer
Ouderlingen:
Wilda Dijkers
Georgette Saliba
Geert Van Cammeren
George Vandensavel
Rudi Van Messem
Diakenen:
Besim Eksen
Wilmaerts Hugo

015-20 51 54
015-34 88 68
015-41 31 85
015-31 97 64
015-61 02 03
0495-76 30 75
0473-37 53 30
015-29 08 59
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Bidstond
In het voorbije jaar hebben verschillende gemeenteleden een bijdrage geleverd
over hun geloofsbeleving. Regelmatig lezen we daarbij over de kracht van het
gebed. In het Mechelse lopen al een aantal initiatieven voor gezamenlijke
voorbeden zoals het middaggebed, het stadsgebed en, op wereldschaal, de
gebedsweek voor de eenheid van de christenen.
Reeds enige tijd bezint de kerkraad zich om mogelijkheden te zoeken om als
gemeente samen te bidden voor bepaalde doelen. We zijn er ons van bewust dat
een gebedssamenkomst op regelmatige wijze zeer moeilijk te verwezenlijken is
door de grote geografische spreiding van onze gemeenteleden. De bedoeling moet
zijn dat zoveel mogelijk mensen in dezelfde periode hetzelfde gebedsthema
ondersteunen.
Mogelijkheden die aan bod kwamen in de vergaderingen zijn onder meer een
wekelijkse gebedsintentie die via de mededelingen voor de zondagse eredienst
doorgegeven wordt, ook aan een soort weekrooster met gebedsintenties in het
kerkblad is gedacht. Je hebt ook websites die “klaargemaakte” dag- of
weekgebeden aanbieden.
Kortom, we vragen aan iedereen van onze gemeente om hier mee over na te
denken en voorstellen aan te brengen. De intentie is om zo snel mogelijk een
bruikbaar initiatief te kunnen starten. Alle voorstellen, liefst op papier of per mail,
zijn welkom bij de dominee of de kerkraadsleden.

Proponent – even voorstellen
Beste mensen,
Ik bereid mij – met steun van mijn vrouw Willemien – al enkele jaren voor om
predikant te worden in de VPKB en nu mag ik van januari tot maart 2008 stage
lopen in de gemeente Mechelen-Noord. Wij zijn daar heel blij mee.
In de voorbije jaren mocht ik reeds een paar keer bij jullie voorgaan en dat was
voor ons een fijne ervaring. Daarom zien wij ook met veel verwachting uit naar wat
de Heer in de komende maanden zal doen. Wij hopen veel te leren en zijn daar al
op voorhand dankbaar voor. Ik zeg bewust “wij”, want ook al loopt Willemien geen
stage, zij is er dicht bij betrokken. We zullen samen deelnemen aan de zondagse
erediensten – waarschijnlijk ongeveer één zondag op twee. (De andere zondagen
bezoeken we dan onze eigen gemeente in Leuven om de band daarmee ook vast te
houden.)
Met een hartelijke groet, tot binnenkort,

Marcel en Willemien Casier-van Walbeek
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Doopdienst
Zondag 9 december 2007 hebben Besin en Basrye Eksen hun jongste dochtertje
Tabita ten doop gehouden in de eredienst. Samen met familie, vrienden en
gemeente werden de doopbeloften beaamd en werden ouders en dopelinge door de
gemeente toegezongen.
Van harte welkom Tabita in de kring van gelovigen, dat God je leven mag leiden.

Seniorenmiddag
Er was een korte overdenking over “Stilte”.
Stilte :
- is niets hoeven
- is nu
- is ontmoeten : met jezelf
met de ander
met God.
In de ontmoeting hoef je je niet anders voor te doen dan dat je bent. Want als God
bij je langs komt, maar je bent niet thuis bij jezelf, is er ook geen ontmoeting.
Alleen met je ware ik kun je de ware God ontmoeten.
Stilte
Stilte
Stilte
Stilte
Stilte

is aktie.
is vaak een weg, een zwijgen van de mens op zoek naar God.
kan ook de weg zijn waarin God naar de mens toekomt.
is een “relatiegeschenk” van de Vader.
is ook de zendtijd van de Heilige Geest.

Anderzijds kan in de stilte ook Gods afwezigheid worden ervaren. Psalm 65 opent
met de woorden : “U komt stilheid toe, een lofzang o God in Sion”.
In Psalm 109 lezen we “ O God, blijf niet zwijgen”.
Die dubbelheid van Gods aanwezigheid en afwezigheid is kenmerkend voor de
stilte.
“De stilte is een tweestemmig lied
waarin God en de mens
elkaar raken.”
G. van der Graft
Woensdag 30 januari 2008 hopen we als senioren weer bij elkaar te komen om
14.30 u in de kerk.
N. Luteijn

Zending
In deze kerst- en nieuwjaarsperiode sturen we met zijn allen veel wenskaarten.
Sinds jaren verzamelen we in onze gemeente gebruikte postzegels. Daartoe staat
er een schoendoos in het rek van de liedboeken.
Mogen we iedereen vragen om de postzegels mee naar de kerk te brengen, met
een kleine moeite kunnen we het zendingswerk mee helpen financieren, mooi toch!
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Bijbelavond
Op donderdag 13 december kwamen we als avond-bijbelstudie-groep samen
rondom Psalm 104. Een loflied op die God, die voor Zijn schepping zorgt.
Een lied ook, waarin de mens centraal staat (op de middelste verzen valt
meestal het accent) als degene die zich geroepen mag weten om namens de
Heer de aarde te bewerken en te bewaren. In dienstbare
verantwoordelijkheid dus. Opdat er telkens reden zij, de Naam des Heren
te prijzen.
Op 17 januari 2008 is onze volgende bijeenkomst. Dan zal Psalm 105 centraal
staan.

Bijbelmiddag
Wij kwamen weer samen, op 29 november, voor de bijbelmiddag.
Ditmaal ging onze aandacht naar hoofdstuk 4 van het boek Openbaringen. Ieder las
één vers(je) van(uit) het boek. Daarna mocht iedereen zeggen wat hem het meest
aantrok in dit verhaal.
Het visioen van “een openstaande deur in de hemel” en rondom de troon stonden
de 24 ouderlingen; de zeven fakkels; de vier levende wezens. Allen prijzen de Heer.
God is op de troon, maar Hij is niet te beschrijven.
Wel te vertellen is dat Hij regeert, de bondgenoot van de mensen ..., een
inspirerend middelpunt, waar van alles om heen gebeurt.
De vraag is: wat heeft daarboven te maken met hier beneden, op aarde.
Die middag besloten we om niet verder te gaan met hoofdstuk 5, daar was niet
genoeg tijd meer voor.
De volgende bijbelmiddag is op 24 januari 2008. We spreken weer over hoofdstuk 5
en bereiden de hoofdstukken 6 en 7 voor.
Iedereen is van harte welkom.
N. Nafarin

Ann Charlotte
In de week van Kerst kwamen er kerstgroeten binnen uit Nairobi.
Ann Charlotte stelt het goed en vertelt dat het op dit ogenblik koud is in Kenia. Zij
haalt goede resultaten op school en kijkt uit naar het nieuwe jaar.
Aan alle gemeenteleden, maar vooral aan de kinderen, wenst zij een gezond en
gelukkig 2008.

5

KERKELIJK JAAR
(Deze nieuwe rubriek in ons kerkblad heeft de bedoeling een aantal aspecten van het kerkelijk (be)leven te
verduidelijken door terug te gaan naar de oorsprong en de aanvankelijke betekenis ervan.)
Op onze kalender begint het jaar op 1 januari en het eindigt op 31
december. De kerk maakt gebruik van een andere jaarindeling om de
christelijke feesten op een goed moment te kunnen vieren. Deze
jaarindeling heet het 'liturgisch jaar' of 'kerkelijk jaar' en verschilt
een paar weken van onze kalender.
Dit liturgisch jaar begint vier zondagen voor het Kerstfeest. Deze weken
heten de 'adventstijd'. Christenen bereiden zich dan voor op het feest
van de geboorte van Jezus Christus.
Het Paasfeest is het volgende grote feest. Christenen vieren dan de
opstanding van Christus uit de dood. Aan het Paasfeest gaat een periode
van bezinning vooraf die zes weken duurt en 'lijdenstijd' of
'veertigdagentijd' wordt genoemd. De zondagen worden niet meegeteld voor
deze veertig dagen. Op deze zondagen wordt nagedacht over het lijden en
sterven van Jezus.
Veertig dagen na Pasen is het Hemelvaartsdag. Op deze dag vieren
christenen dat Jezus door God is opgenomen in de hemel.
Op de zondag tien dagen na Hemelvaartsdag viert de kerk het
Pinksterfeest. Dit is het feest van het begin van de kerk. Het gaat
terug op het moment dat de volgelingen van Jezus de heilige Geest
ontvangen en geïnspireerd raken om het werk van Jezus voort te zetten.
Hij is daarbij op een nieuwe manier, niet meer aan tijd en plaats
gebonden, aanwezig.
Op de zondag na Pinksteren wordt het feest van de Drie-eenheid gevierd.
Christenen geloven niet in drie goden, maar in één. De ene God is bij
mensen in drie verschillende verschijningsvormen aanwezig: als Vader aan
wie mensen zich kunnen toevertrouwen, als Jezus die het leven van mensen
gedeeld heeft, en als Geest die bron van inspiratie is.
Het kerkelijk jaar eindigt in november. Op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar noemen de mensen in veel gemeenten de namen van de
overleden gemeenteleden.
Al deze feesten hebben te maken met het leven, lijden, sterven en
opstaan van Jezus Christus, zoals dat te lezen is in de bijbel.
/Bron: website PKN/
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Cyriel Van Doren: een man met een merkwaardige hobby
Voor ons kerkraadsleden betekent de kerstperiode ook onder meer dat we bij onze
senioren op bezoek gaan om de kerstpakketten te bezorgen.
Zelf had ik het genoegen een pakket te mogen afleveren bij gepensioneerd
zwemleraar Cyriel Van Doren, in de Augustijnenstraat op een steenworp van onze
kerk.
Groot was mijn verbazing toen ik de woonkamer betrad van Cyriels appartement:
de plek is volgestouwd met automatische piano’s en een prachtig computergestuurd
Decap-orgel.
Een wat? De ouderen onder ons zullen zich vast deze orgels vast nog wel
herinneren, het zijn ware automatische orkestjes, compleet met accordeon, drums,
gitaren en de rest, vroeger zag je ze vaak in kafees of danszalen (toen natuurlijk
niet computergestuurd), maar het bedrijf Decap dat deze muzikale pareltjes bouwt
bestaat tot de huidige dag. En geloof mij, een goeie smartlap of rumba kan niet
beter klinken dan wanneer hij gespeeld wordt door een Decap-orgel.
Automatische piano’s met muziekrollen zijn dan weer een ander verhaal. Deze
piano’s, aldus Cyriel, waren bij de rijke burgerij zo’n beetje de voorloper van de
radio, die pas opkwam vanaf de jaren 1930.
Het afleveren van het kerstpakket liep uiteindelijk anderhalf uur uit. Niet alleen
vergastte Cyriel mij op een demonstratieconcert, toen ik huiswaarts keerde had ik
ook heel wat bijgeleerd over de werking en de geschiedenis van deze toch wel
merkwaardige muziekmachines.
Nogmaals dank, Cyriel!
H. Wilmaerts

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

20
27
03
10

januari
januari
februari
februari

KND 1

KND 2

Oppas

Sali
Aysel
Perla
Nephtalie

Hilde
Zwannet
Hermien
Zarife

Basrye
Sandra
Hanne
Patricia

Koffiedienst
Koffiedrinken op:

dienst voor:

20 januari 2008
03 februari 2008
17 februari 2008

fam. Van der Borght
fam. Younan
fam. Sabak
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Erediensten
Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens
om 10.00 uur.
zondag 20 januari
ds. J.H. Brouwer

organist : J. van der Wulp
2° kollekte : synodale kas
koffiedrinken na de dienst

zondag 27 januari
dhr. M. Casier (proponent)

organist : J. van der Wulp
2° kollekte : Belgische Gideons

zondag 3 februari
ds. L. Van Malcot

organist : E. Poncin
2° kollekte : zending
koffiedrinken na de dienst

zondag 10 februari
ds. J.H. Brouwer

organist : J. van der Wulp
2° kollekte : synodale kas

Activiteitenkalender
17 januari
21 januari
24 januari
25 januari
28 januari
30 januari
01 februari
04 februari

bijbelavond – kerkzaal – 20.00 u
oecumenische viering “gebedsweek éénheid christenen” – kerk – 20.00 u
bijbelmiddag – kerkzaal – 14.30 u
jeugdcatechese groep 1 – zolder – 20.00 u
bestuursraad – kerkzaal – 20.15 u
seniorenmiddag – kerkzaal – 14.30 u
jeugdcatechese groep 2 – zolder – 20.00 u
kerkraad – kerkzaal – 20.15 u
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Verjaardagen
16
21
21
22
25
25
26

januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari

Vanessa Booyse
Zwannet Oostinga e. van der Deen
Tamara Vandensavel
Jean de Dieu Tshimanga
Lethicia Sabak
Sandra Ogiamen e. Wilmaerts
Sarah Dirlik

01
02
02
02
03
03

februari
februari
februari
februari
februari
februari

Hindrik Brouwer
Isa Dinler
Ben Van Cammeren
Ingrid Van Cammeren e. Van Gorp
Guido Van Caillie
Simon Dinler

H G
A E
R F
T E
E L
L I
I C
J I
K T
E
E
R
D

Verjaardagskaarten
In de maand december kregen sommigen die jarig waren geen “echte”
verjaardagskaart. De kaarten waren op en de drukker was overbelast, zodat er niet
tijdig een nieuwe voorraad was.
Met onze verontschuldigingen,
Rudi Van Messem, namens de kerkraad.

Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen
Programma – informatie
Januari - februari 2008
VRT/Radio 1
op woensdag omstreeks 20.03 u - productie Frank Marivoet
09 januari

Mens voor de mensen zijn: vrienden hebben.

23 januari

Actualiteit: 100 jaar Gebedsweek voor de eenheid

30 januari

Een wiel dat draait: over ethiek en identiteit(her)vorming

13 februari

Mens voor de mensen zijn: thermometer of thermostaat?

27 februari

Bijbel voor vandaag: Het werd volkomen stil
Marcus 4: 35-41

TELEVISIE
De eerstvolgende uitzending is op paaszondag 23 maart 2008
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Kinderhoekje – een kleurplaat over de doop van Jezus
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