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     Nieuw leven.   (Romeinen 6:4) 
 
In het voorjaar bloeit de natuur weer op; de zon gaat vaker en langer schijnen, de 
bladeren komen aan de bomen, jonge dieren worden geboren. Alles wijst erop, dat 
opnieuw het leven het heeft gewonnen van de dood. En dat wordt dan ook 
uitbundig gevierd, met eieren en Paasvuren. Maar als christenen hebben we nog 
iets anders te vieren dan de voortgang van de kringloop van de natuur - alsof de 
kosmos met al zijn sterren, zonnen en planeten goddelijk zou zijn en je je best zou 
moeten doen om je leven af te stemmen op het ritme van de natuur en het heelal. 
Nee, als kerkmensen vieren we juist, dat die eeuwige kringloop doorbroken is, dat 
onze wereldwerkelijkheid voorgoed is veranderd doordat Jezus Christus in Zijn 
opstanding met de dood definitief heeft afgerekend. Dat is wereldschokkend 
nieuws, zo onvoorstelbaar, dat zelfs de discipelen eerst maar nauwelijks kunnen 
begrijpen wat er aan de hand is, als ze het lege graf zien. Pas als ze werkelijk de 
opgestane Heer opnieuw in hun leven tegenkomen, vallen alle puzzelstukjes op hun 
plaats en gaan ze begrijpen, wat een wonder er gebeurd is: dat de wereld werkelijk 
nooit meer hetzelfde zal zijn. Want niet alleen heeft God zo laten zien, dat Hij nooit 
iemand laat vallen, die Hem trouw blijft, bovendien betekent de opstanding van 
Jezus, dat de dood niet langer de absolute macht heeft, het doel is, waar alles naar 
toe gaat wat nu leeft: er is leven mogelijk door de dood heen, leven dat de dood 
nooit meer in zijn macht kan krijgen. Dat vieren we met Pasen, en als gedoopte 
mensen mogen we in dat nieuwe leven delen, met Christus gestorven en 
opgestaan. Jezus is de eersteling van de nieuwe schepping, en al degenen die bij 
Hem horen, die Zijn leerlingen zijn geworden, worden door God geroepen om 
overeind te komen en antwoord te geven, om Paasmensen te worden die niet 
langer handlangers van de dood willen zijn door elkaar te verraden, in de steek te 
laten en te vermoorden, maar bondgenoten van Hem die het Leven is. Soms kan 
het lijken, alsof dat niets wordt - als je op het nieuws ziet van oorlogen en 
moordaanslagen, en hoe moeilijk het is om mensen tot vrede te bewegen. Soms 
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lijkt het net, alsof de dood nog net zo almachtig is als voor de opstanding van 
Jezus. Maar dat is toch maar schijn, gelukkig: er is een pad naar de overkant, net 
als ooit bij de Rietzee, een weg die droog waait als even de adem van God 
eroverheen gaat. Daar mogen wij op gaan, naast alle andere mensen die Zijn stem 
volgen, alle mensen die zijn bevrijd uit de wereld waar ellende heerst en waar de 
dood onverbiddelijk het laatste woord heeft, alle mensen die nu onderweg zijn naar 
het Koninkrijk van de Vrede. Zo heeft de geschiedenis een richting gekregen, heeft 
onze wereld een doel, waar ze naar toe gaat; zo zijn al die eindeloze kringlopen 
doorbroken en is er toch iets nieuws gekomen onder de zon, doordat God Zijn 
kinderen trouw blijft. Door de opstanding van Jezus Christus mogen we vieren, dat 
het leven het voorgoed van de dood gewonnen heeft, niet maar even, totdat het 
weer herfst wordt en de winter komt, maar tot in eeuwigheid. 
          JHB 

Zieken. 
 
Voor zover bekend is er de voorbije weken niemand in het ziekenhuis terecht 
gekomen, waarvoor we uiteraard dankbaar zijn.  
Mogen we u vragen om onze oudere en langdurig zieke gemeenteleden in uw gebed 
te willen opnemen, en indien u in de mogelijkheid is, hun band met de gemeente 
aan te halen door een bezoekje.   
 

In memoriam. 
 
Zondagochtend 17 februari 2008 overleed mevrouw Johanna Brouwer-Vrijstein, 
moeder van ds Brouwer, in Drachten (Nl) in de leeftijd van 88 jaar. De 
crematieplechtigheid heeft donderdag 21 februari plaatsgehad in Herenveen. 
Namens onze gemeente willen we de familie Brouwer onze blijken van medeleven 
betuigen. Tevens bidden we hun Gods steun en troost toe. 
 

Kerkraad 
 
Op de vergadering van 11 februari mochten we de heer Marcel Casier verwelkomen. 
Zijn proponentschap in onze gemeente loopt nog tot einde maart. Binnen zijn 
opleiding tot predikant aan de UFPG is voorzien dat hij twee stages doet van drie 
maanden, waarvan dus één bij ons.  
Naast de verkiezing voor de Bestuursraad, de voorbereiding van de verkiezing voor 
een nieuwe diaken, was de komende gemeentevergadering het belangrijkste thema 
van de avond. Verschillende mensen werden gevraagd een kort verslag te maken 
van de activiteiten in onze gemeente gedurende het laatste jaar. Tevens werd 
beslist om op de gemeentevergadering verder te praten over het concretiseren van 
de voorstellen voor een bidstond, willen we een evaluatie houden over het 
koffiedrinken na de diensten en is er een rondvraag voorzien. 
Er werd beslist omwille van praktische redenen om het kerkblad in de toekomst wel 
in december, maar niet meer in januari te laten verschijnen. 
Bij het overlopen van de verslagen van de verschillende kringen was er de nodige 
aandacht voor de Vakantie Bijbel School, het tekort aan medewerkers voor de 
jeugdwerking en de voorbereiding van de districtsvergadering. Vanwege de 
senioren werd een uitstap aangekondigd, waarschijnlijk in juni. 
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De volgende vergadering is voorzien op maandag 3 maart om 20.15 u. 

 
Samenstelling kerkraad: 
 

Predikant:  ds J. Brouwer         015-20 51 54 
Ouderlingen: Wilda Dijkers         015-34 88 68         
                          Georgette Saliba             015-41 31 85        
                      Geert Van Cammeren        015-31 97 64 
                  George Vandensavel           015-61 02 03 
          Rudi Van Messem               0495-76 30 75  
Diakenen:          Besim Eksen                0473-37 53 30 

         Hugo Wilmaerts                015-29 08 59       
 

Bestuursraad 
  
Op iedere vergadering wordt verslag gedaan met betrekking tot de financiële situatie 
van de kerk en zo ook op de 1e vergadering van 2008. Daarnaast worden er specifieke 
punten besproken en beslissingen genomen. Zo werd besloten om een geluidsinstallatie 
ten behoeve van slechthorenden aan te schaffen, een zogenaamde ringleiding. Dit 
systeem is inmiddels reeds geïnstalleerd. 
Daarnaast is er uitgebreid gesproken over de komende verkiezingen voor de 
bestuursraad. De helft is namelijk aftredend en herkiesbaar. Het gaat om Rina 
Blokland, Samir Younan en Leo Huibregtse. Ook alle andere kerkleden – dooplid of 
belijdend lid - uit Mechelen die ouder zijn dan 18 jaar mogen zich kandidaat stellen. Dit 
moet schriftelijk gebeuren voor 29 februari. Besloten werd om via afkondiging in de 
kerk en het sturen van een brief naar alle stemgerechtigden dit bekend te maken. De 
verkiezing zal doorgaan na de kerkdienst op zondag 20 april.     
 

Bijbelnamiddag 
  
Op 24 januari begonnen wij het nieuwe jaar met de eerste bijbelnamiddag  
van het jaar 2008. 
Ds. J.Brouwer heeft dat overgebleven hoofdstuk van de vorige keer,  
hoofdstuk 5, weergehaald.  Daarna ging hij gewoon verder met het  
volgende, hoofdstuk 6. Iedereen las een vers voor uit de Bijbel. 
In hoofdstuk 5 viel de aandacht op de vraag: “ Waarom het getal 7 ” ?  
Zeven horens, zeven ogen, en zeven geesten. 
Dan mag iedereen zijn gedachten uitspreken.  De aandacht viel op o.a.zeven  
dagen van de schepping: de volheid, de volheid van kracht en de volheid van  
wijsheid.  In het boek van W. R. van der Zee, lazen wij op blz. 89 dat Joh. 
zei, in het boek Openbaring: “ineens was er een open deur …” Je begrijpt  
er niets van, je kan het op geen enkele manier verklaren en verdedigen,  
maar je gelooft het. Er zit iets achter. Je wordt geregeerd.  
Er is een verborgen beleid. 
En het symbool van “een lam” die de boekrol mag openen. En de leeuw  
die eruit ziet als een lam, de overwinnaar als een overwonnene. 
De machthebber een dienstknecht, de overwinnaar een verslagene. 
 
In hoofdstuk 6 lazen wij een tegenstelling Beeld van de Hemel. God op  
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Zijn troon, toegejuicht en aanbeden in een onderbroken liturgie. 
En op aarde allemaal ellende. 
Dat lazen wij in hoofdstuk 6 met (al) de zes zegels. De geschiedenis  
wordt op gang gebracht, op weg naar de grote ontknoping. 
Een “wit paard” trekt er op uit en behaalt overwinning op overwinning. 
Een “rossig paard” veroorzaakt moord en doodslag onder de mensen. 
Een “zwart paard” brengt armoede en hongersnood 
Een “grauw paard” ziekte en dood. 
Op een altaar worden de levens geofferd van Gods getuigen in deze wereld. 
Gigantische natuurrampen doen de hele aarde schudden op haar grondvesten……… 
Het einde is gekomen, roepende mensen in paniek……….. 
Twee vragen komen op: 
De eerste is: Moeten wij spreken over Gods straffen, Gods beproevingen,  
Gods zweepslagen over de aarde ?  OF 
Tweede vraag: de gebeurtenissen blijven altijd gebeuren maar dat ze niet  
los staan van wie God is ? 
Gods vaste wil om het goed te maken met ons; met Zijn schepping ? Om  
Zijn schepping te redden ? 
Wij gaan samen het antwoord zoeken in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 7. 
En dat is voor de volgende bijbelnamiddagen. De eerst volgende  
bijbelnamiddag is op 28 februari 2008 van 14.30 tot 17.30 in de kerk. 
‘Hoe meer zielen hoe meer vreugde’, zegt de spreekwoord. Dat geldt ook  
voor de bijbelnamiddag. 
Iedereen is van harte welkom.                                                                                    
                     N. Nafarin 
 
P.S.: De bijbelnamiddag in maart zal doorgaan op donderdag 27 maart in  
de kerkzaal.                ds JHB 
 
Senioren 
 
“Het Vredeskind” is de titel van het zendingsverhaal dat werd voorgelezen. 
De cultuur van stammen in Irian Jaya was gebaseerd op geweld, haat en wraak. Ze 
kenden maar één manier om vrede te sluiten: een vredeskind. 
Dat is het uitwisselen van een klein kind tussen vijandelijke stammen. Zolang het 
vredeskind leefde, was er vrede.  
Het kennen van een vredeskind werd door de zendelingen gebruikt om deze 
mensen te vertellen en uit te leggen dat God Zijn Vredeskind gaf voor eeuwige 
vrede. 
De volgende keer komen we samen op woensdag 12 maart om 14.30 u in de 
kerkzaal. 
 

Gemeentevergadering 
 
Iedereen is vriendelijk uitgenodigd op de jaarlijkse gemeentevergadering 
    donderdag 13 maart 2008  
     20.00 uur in de kerkzaal 
Agenda: jaaroverzicht 2007, bidstond, koffiedrinken en rondvraag. 
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Bijbelavond 
 
De Bijbelstudie op 21 februari is wegens omstandigheden niet doorgegaan.  
Wegens de Stille Week en Pasen zal de volgende bijeenkomst pas zijn op  
17 april om 20.00 uur. Dan gaat het over Psalm 119, met name de verzen  
1-8, 17-24, 89-96 en 153-160. Wie zich van tevoren al vast wat wil  
inlezen, kan daarbij gebruik maken van het boekje over de psalmen van  
C.P. van Andel. Vraagt u daar gerust na de dienst even naar, als u wilt. 
 
 

De gang van de liturgie: veertigdagentijd. 
 
In de weken voor Pasen scharen we ons in een lange optocht. We passeren  
in de schriftlezingen stations, die al eeuwen lang behoren tot het hart  
van het Evangelie. We gaan in het spoor van de Gekruisigde, die de dood  
overwon. En daarom spreken ons de lezingen evenzeer van lijden als van  
overwinning. Pas na de Opstandingsdag kunnen wij begrijpen, wie deze Ene  
is. Hoezeer de titels 'Messias' en 'Zoon van God' Hem op het lijf  
geschreven staan. En hoezeer Hij het waard is onze Heer genoemd te  
worden. We volgen de gang van de Kerk der eeuwen, als we vanaf de  
Aswoensdag 40 dagen lang telkens een stap dichter bij de verrijzenis  
komen. En we beseffen daarbij, hoe de zondagen uitvallen uit deze  
telling. Want op die eerste dag der week mogen we tòch alvast als gemeente  
de opstanding gedenken, die ons bestaan voorgoed veranderd heeft. 
Deze tocht wordt getekend door de paarse kleur van de inkeer en de  
boetedoening. We komen onszelf tegen als we opgaan naar het grote Feest  
van God. En we beseffen, dat we zonder Zijn vergeving niet kunnen leven.  
Maar we zullen ons ook laten aanspreken door het geheim van het offer  
van Christus, als we die laatste weken Zijn lijdensweg volgen; een  
liefde die het kwaad ontwapent en de dood onttroont. 
De eerste zes zondagen in deze periode hebben vanouds Latijnse namen  
meegekregen. Namen die verwijzen naar de Psalmen die wij - net als onze  
Heer - in het spoor van Israël mogen aanheffen en de profetieën waarnaar  
Hij zijn schreden richtte: 
 
    * Eerste zondag: Invocabit (Psalm 91:15 - "Roept hij Mij aan, Ik zal 
      hem antwoorden") 
      <http://nl.wikipedia.org/wiki/Invocabit> 
    * Tweede zondag: Reminiscere (Psalm 25:6 - "Gedenk uw 
      barmhartigheid, HEER") <http://nl.wikipedia.org/wiki/Reminiscere> 
    * Derde zondag: Oculi (Psalm 25:15 - "Mijn ogen zijn bestendig op de 
      HEER") <http://nl.wikipedia.org/wiki/Oculi> 
    * Vierde zondag: Laetare (Jesaja 66:10a - "Verheugt u met 
      Jeruzalem") <http://nl.wikipedia.org/wiki/Laetare> 
    * Vijde zondag: Judica (Psalm 43:1 - "Doe mij recht, o God") 
      <http://nl.wikipedia.org/wiki/Judica> 
    * Zesde zondag: Palmzondag (naar de evangelielezing van deze dag) 
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Kindernevendienst. 
 
De kindernevendienstleiding vergaderde op 29 januari jl. Het grootste gedeelte 
stond in het teken van het voorbereiden van het Paasproject. Zoals de meesten al 
kunnen ervaren tijdens de erediensten wordt de kinderpreek gedaan door diverse 
gemeenteleden. Zo hopen we dat tot uiting komt dat het thema “samen bouwen 
aan de stad van onze dromen” ook echt gevoeld wordt dat we hier SAMEN aan 
werken. Tijdens de Paasdienst zullen de kinderen aan het eind beneden komen en 
laten zien waar ze de afgelopen tijd aan hebben gewerkt.  
 
Bij deze doen we nog een herhaalde oproep voor de kinderen en de jeugd die wil: 
 
ALLE KINDEREN VAN 6 – 12 JAAR. VRIJ HOUDEN WOENSDAG 26 MAART VAN 13.30 
– 16.30 UUR DE VAKANTIE BIJBEL SCHOOL. MET EEN GASTOPTREDEN VAN BEN 
VAN DEN AKKER. IEDEREEN (OOK VRIENDEN) HARTELIJK WELKOM!!!! GEEF JE 
SNEL OP BIJ WILDA 
 
De komende periode zullen we dit verder uitwerken. In verband met missionair kerk 
zijn gaan we ook andere scholen/kerken hierbij betrekken.  
 
Er is inmiddels materiaal aangeschaft voor de herinrichting van de zolder. 
Binnenkort zullen de kinderen en de jeugd daar van kunnen genieten. 
 
De volgende vergaderingen staan gepland op 21 april en 7 juni. We hopen dan een 
grote opkomst te hebben, omdat de aanwezigen op de laatste vergadering erg 
weinig waren. 
 

Herdenking in Wit Kinderwandelbos 
 
De Vereniging voor Bos in Vlaanderen organiseert op 30 maart voor de  
tweede keer 'Kom over de Brug' in het nieuwe Witte Kinderwandelbos in  
Houtem. Dat gebeurt in samenwerking met organisaties van ouders van  
verdwenen, verongelukte of vermoorde kinderen, de gemeentebesturen van  
Vilvoorde, Mechelen en Zemst, Luc Versteylen en diverse andere instanties, 
waaronder onze VPKB-gemeente. 
“ ‘Kom over de Brug’ wil een boodschap van hoop brengen voor de toekomst  
van alle kinderen, dat we hen een veilig leven willen bieden en bijstaan  
in hun weg naar jongvolwassenheid. Verdwenen, verongelukte en vermoorde  
kinderen willen we blijvend gedenken”, aldus de organisatoren. 
Vanuit Mechelen en Eppegem wordt er die dag een fiets- en wandeltocht  
georganiseerd naar Houtem, waar in de namiddag Luc Versteylen spreekt en  
daarna Jean Bosco Safari optreedt. 
 

Gemeentevergadering 
 
Woensdag 13 maart – 20.00 uur – U komt toch ook???!!! 
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Erediensten 
 

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens 
om 10.00 uur. 
 
zondag 09 maart     organist: E. Poncin 
dhr. R. Versele     2° kollekte: diaconie 
 
zondag 16 maart     organist: J. van der Wulp 
ds. J. Brouwer     2° kollekte: synodale kas 
       koffiedrinken na de dienst 

 
vrijdag 21 maart – 20.00 uur   organist:  
ds. J. Brouwer     geen kollekten 
GOEDE VRIJDAG 
 
zondag 23 maart     organist: P. Oerlemans 
ds. J. Brouwer     2° kolekte: U.F.P.G. 
PASEN  
 
zondag 30 maart     organist: J. van der Wulp 
ds. J. Brouwer     2° kollekte: kerkblad De Brug 
 
zondag 06 april     organist: P. Oerlemans 
ds. J. Brouwer     2° kollekte: zending 
 

      
 
 
 
 
 
Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas 
 
     KND 1  KND 2  Oppas 
 
09 maart     Aysel   Hermien  Basrye 
16 maart     Younan  Perla   Behiye 
21 maart – Goede Vrijdag Nephtalie  Zarife   Patricia 
23 maart    Wilda   Hilde   Hanne 
30 maart    Kristin  Zwannet  Sandra 
06 april    Sali   Hermien  Basrye   
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Koffiedienst 
 
Koffiedrinken op:    dienst voor: 
 
16 maart     fam. Van Gorp 
06 april     fam. Huibregtse 
20 april      fam. Oerlemans 
 

Activiteitenkalender 
 
03 maart  kerkraadsvergadering – kerkzaal - 20.15 u 
11/12 maart  omhaling 1 van 2008  
12 maart seniorenmiddag – kerkzaal – 14.30 u  
13 maart gemeentevergadering – kerkzaal – 20.00 u 
26 maart Vakantie Bijbel School – kerkzaal – 14.00 u 
27 maart bijbelmiddag – kerkzaal – 14.30 u 
30 maart Witte Kinderbos – Houtem – zie affiche in de kerkzaal 
07 april kerkraadsvergadering – kerkzaal – 20.15 u 
 

Verjaardagen 
 

10 maart Lois Van Nes 
11 maart Geert Van Cammeren 
11 maart  Lydia Bidée 
12 maart  Anne van der Veen 
23 maart Meryem Okmen e. Dinler 
26 maart Chris Van Gorp 
01 april Juanita Sabak 
 

Allen van harte gefeliciteerd. 
 
Jeugdcatecheseteam 
 
Reeds verschillende jaren hebben we een goed draaiend team dat de jeugd begeleid 
en vormt binnen onze gemeente. Zij verzorgen de jeugdkerk op de tweede zondag 
van de maand en zorgen voor een aangepaste en boeiende jeugdcatechese. De 
jeugdcatechese is opgesplits in drie groepen: groep 1 voor 12 tot 14-jarigen, groep 
2 voor 15 en 16-jarigen en groep 3 voor 17-18 jarigen. Groep 3 wordt door de 
predikant geleid, de twee andere groepen door volwassen vrijwilligers. Een seizoen 
loopt van september tot mei waarbij er een maandelijkse activiteit is per groep op 
een vrijdagavond. 
 
Wij zoeken dringend mensen die het team willen versterken. Tegen de start van het 
nieuwe seizoen hopen we 2 tot 3 nieuwe medewerkers te mogen begroeten. 
 
Geïntresseerd? Neem dan gauw kontakt op met onze predikant en doe eens een 
vergadering mee, zo krijg je zicht op wat er zoal van je verwacht wordt. 
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OMHALING. 
  
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die gemeenteleden, die zich in het verleden hebben opgegeven om via het z.g. 
enveloppensysteem financiële verantwoordelijkheid te willen dragen voor onze 
kerkgemeenschap, kunnen op dinsdag 11 maart of woensdag 12 maart a.s. 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 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 1 van dit kerkblad De Brug) 
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Protestantse Radio- en Televiesieuitzendingen 
 
Programma-informatie 
maart 2008  
 

VRT/Radio 1 – op woensdag om 20.03 u – productie Frank Marivoet 
 

12 maart Mens voor de mensen zijn : taboe doorbreken 
 

26 maart Pasen : opstaan uit al wat dood maakt 
 

 
TELEVISIE – productie Antoinette Panhuis 
 
VRT “één” om 9.00 u 
Canvas rond 23.00 u (23.30 u ?) 
 
23 maart “ten minste Sylvieke” 
 
TV – EREDIENSTEN – productie Lena Demeester 
 
VRT “één” op zondag om 10.00 u 
 
23 maart Paasmorgenviering in Eurovisie vanuit Frankrijk, Enghien-les-Bains, 
  departement Val d’Oise 
  commentaar en vertaling : Frank Marivoet 
 

Uitnodiging 
 
U 

   wordt 
     verwacht 

                               op 

                                    donderdag 
                                                       13 maart 2008  

                                                                                 om 20.00 uur 

                                                                              in de kerkzaal 

 
GEMEENTEVERGADERING 

 

Agenda: jaarverslag 2007 
                   organisatie bidstond  
  koffiedrinken na de dienst 
  rondvraag 
 
einde voorzien rond 22.00 uur 
 
Het belangt ook u aan hoe we als Gods gemeente verdergaan, ieders inbreng wordt gevraagd. 
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