DE BRUG
Maandblad van de Protestantse Kerk Mechelen Noord

behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België
(verschijnt niét in januari en augustus)

52ste jaargang nr. 5 – mei 2008
Drukwerk verzonden tegen verlaagd tarief. Afgiftekantoor: 2800 Mechelen
V.U: ds J.H. Brouwer, Mechelsveldstraat 46, 2800 Mechelen

_________________________________

Website : www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be
Kerkgebouw en Secretariaat:

Predikant

Keizerstraat 26-28
2800 Mechelen

ds. J.H. Brouwer
Mechelsveldstraat 46
2800 Mechelen tel. 015 – 20.51.54

EREDIENST: IEDERE ZONDAG AANVANG :

10.00 u.,

MET KINDERNEVENDIENST EN BABY-OPVANG

Rekeningnummer: 751-0026023-67 t.n.v. Gemeenteleven Keizerstraat
Rekeningnummer: 979-2444411-16 t.n.v. Diaconie VPKB Mechelen-N.
_________________________________________________________________________

Pinksteren.
Evenals het Paasfeest heeft het Pinksterfeest zijn wortels in de Oud-Testamentische
traditie. Vanouds viert het volk Israël dan het begin van de tarweoogst en de
openbaring van Gods wil op de berg Sinaï. En voor ons, christenen, komt dit feest
dan in het verband te staan van de grote oogst van God, die is begonnen met de
opstanding van Zijn Zoon. Hij is de eerste vrucht van de nieuwe Schepping, en wij
mogen geloven dat ook wij daarvan deel mogen uitmaken.
Maar bovendien heeft God op het Pinksterfeest in Jeruzalem opnieuw Zijn wil
geopenbaard. Hij heeft Zijn Geest uitgestort in de mensenharten. En die Geest laat
ons van binnenuit voelen, waar het God om begonnen is. Het zijn niet langer de
regels van de wet die de dienst uitmaken, maar Gods Geest schrijft Zijn verbond in
onze harten. Door die Geest worden wij in een verband gezet, we mogen in de
kring komen en meedoen met Gods grote geschiedenis. God spreekt ook ons aan.
En dus moeten wij Hem antwoord geven. We moeten leren om ‘Vader’ tegen Hem
te zeggen en ons als Zijn kinderen te gedragen. Dat houdt ook in, dat we luisteren
naar wat Hij wil.
Zijn wet voelt niet aan als dwang, maar is eerder een openbaring van Gods diepste
wezen, dat liefde en geduld inhoudt. En daarom worden wij ook tot liefde en geduld
tegenover elkaar aangespoord. Dat is de consequentie van het geloof, dat Hij de
toekomst in handen heeft. En zo is ‘geloof’ ook niet langer iets abstracts, maar
wordt het een relatie met de Heer, een gaan met die God die houvast geeft, waar je
ook bent.
Het is immers de Geest, waarin zich God voortaan zal openbaren. Een Geest, die
niet aan één plek gebonden is, maar overal mensen inspireert en overal het vuur
van het ware enthousiasme (= ‘in God zijn’) laat branden. Overal waar die Geest
levend is, waar mensen weet hebben van verbanden en verbonden, daar vallen
grenzen weg. Daar is God aanwezig, in ons midden als gemeente en in ons bestaan
als individueel gelovige.

Net als de wind is die Geest niet zichtbaar, maar wel voelbaar: ze brengt mensen in
beweging. Ze veegt de weg schoon voor de nieuwe toekomst van God. Die nieuwe
is al begonnen, waarin God bij de mensen zal wonen en allen Zijn volken zullen
zijn. De eerste tekenen daarvan kunnen we zien, overal waar barmhartigheid, vrede
en vreugde heersen, die vruchten van de Geest die van Gods liefde getuigen tot de
einden der aarde en tot het einde der tijden.
JHB

In memoriam Joanna Temmerman (11 november 1919 – 15 april 2008)
Op dinsdag 15 april kwam er een einde aan het aardse leven van Joanna
Temmerman, weduwe van ds Jean Du Meunier. Ze werd 88 jaar. Haar hele leven
stond in het teken van het geloof. Zij was de drijvende kracht achter haar man, ds
Du Meunier. Het was door haar, dat hij tot geloof kwam. Zij steunde hem waar zij
kon, bij zijn studie theologie en als predikant. Ze deed al wat in haar vermogen lag
om de gemeente mee draaiend te houden, als organist, als begeleider van het
zangkoor dat elke donderdagavond bij haar thuis repeteerde om tenslotte met de
Kerst een zestal liederen ten gehore te brengen. Maar ook door te zorgen dat
allerlei praktische zaken goed verliepen. Ze vroeg veel van zichzelf, en ook van een
ander. Zo merkte je aan haar, dat ze zich geroepen wist om de Goede Herder te
volgen, die elk van zijn schapen kent. Dat betekent niet automatisch, dat je leven
over rozen gaat. Ook Joanna Temmerman heeft dat ervaren, in de oorlogsjaren die
de nodige spanningen meebrachten, vooral toen Jean in Duitsland werd
tewerkgesteld en ze gescheiden werden, juist in de tijd dat ze haar eerste kind ter
wereld bracht - en hoe ze dat al na een week weer moest missen. Toen Jean door
de Gestapo werd opgepakt en verhoord. Toen Chris werd geboren te midden van de
bombardementen. Maar ook zovele jaren later, toen ze in Congo de
onafhankelijkheid meemaakten met alle geweld die dat meebracht. Spanningen en
moeiten, maar dan ook telkens weer uitredding. Telkens weer de nabijheid van die
Goede Herder, die maakt dat je verder kunt gaan, ondanks alles. Die ons, naar zijn
belofte, het leven in al zijn volheid binnenleidt. Zo mogen we geloven, dat ook
Joanna Temmerman is Thuisgekomen, daar waar haar man haar opwacht. En dat
ons afscheid van haar niet voorgoed zal zijn, maar in Christus’ naam ‘tot ziens’.

Kerkraad
Op de kerkraadsvergadering van 7 april werd een evaluatie gemaakt van de
voorbije gemeentevergadering. Er werden praktische zaken afgesproken voor de
kerk- en bestuursraadverkiezingen. We bespraken het voorstel van het district om
een jumelage aan te gaan met het Ruandese district Itabire.
De AKV van 26 april kwam aan bod en we bekeken de mogelijkheden om in het
najaar een soort introductiecursus over geloven op poten te zetten.
Ook de verschillende werkgroepen binnen onze gemeente en de activiteiten in
groot-kerkverband werden opgevolgd.
Volgende vergadering op 5 mei 2008, nadat eerst nog een gezamenlijke
vergadering met de bestuursraad gepland is op 28 april.
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Samenstelling kerkraad:
Predikant:
Ouderlingen:

Diakenen:

ds J. Brouwer
Wilda Dijkers
Georgette Saliba
Geert Van Cammeren
George Vandensavel
Rudi Van Messem
Besim Eksen
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
0473-37 53 30
015-29 08 59

Bestuursraad
Op iedere vergadering wordt verslag gedaan met betrekking tot de financiële situatie
van de kerk en dus ook op de 2e vergadering van 2008. Zowel de inkomsten als de
uitgaven liggen in lijn met het budget voor 2008, wat trouwens, tevens als het
raambudget voor de jaren 2008 – 2013, door de gemeente Mechelen en de Arpee is
goedgekeurd.
Daarnaast worden er specifieke punten besproken en beslissingen genomen. Zo werd
besloten om de ramen en luiken aan de buitenkant te laten schilderen. Een ander punt
is dat positief advies wordt gegeven met betrekking tot het Festival van Vlaanderen.
Die organisatie heeft een verzoek gedaan om het kerkgebouw te mogen gebruiken
voor klassieke concerten.
Inmiddels zijn ook de verkiezingen voor de Bestuursraad achter de rug. Alle leden die
herkieskbaar waren zijn terug verkozen voor een termijn van 3 jaar. Het gaat om Rina
Blokland, Samir Younan en Leo Huibregtse.

Verkiezingen
Zondag 20 april hielden we een gemeentevergadering na de dienst met als doel een
nieuwe diaken voor de kerkraad en drie leden voor de bestuursraad te verkiezen.
Op voorstel van de kerkraad werd de heer Jaap van der Wulp door de stemgerechtigde
leden met grote meerderheid verkozen. Na zijn verkiezing krijgt hij enige bedenktijd,
maar we hopen u bij de mededelingen voor de eredienst spoedig een datum voor zijn
bevestiging als ambtsdrager te kunnen meedelen.
Voor de bestuursraad waren de drie uittredende leden herkiesbaar. De gemeenteleden
die in Mechelen wonen kregen de namen van Rina Blokland, Leo Huibregtse en Samir
Younan voorgelegd. Zij werden met eeenparigheid van stemmen herkozen en blijven
dus de volgende jaren deel uit maken van onze bestuursraad.
Aan alle verkozenen wensen we inzicht en Gods leiding in de taken die zij op zich
nemen.

Jeugddienst
Zondag 18 mei zullen we weer een jeugddienst hebben in onze gemeente. De leiding en
de jongeren werken enthousiast aan een eigentijdse maar goed ingevulde dienst.
Iedereen van harte uitgenodigd.
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Avondbijbelstudie
Onze volgende bijeenkomst is op donderdag 15 mei om 20.00 in de kerkzaal. Dan
zal het gaan over psalm 137, een lied waarvan vooral het slot zoveel weerstand
oproept, dat het zonder meer bruikbaar lijkt voor een anti-christelijke propagandafilm. 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.

Middagbijbelstudie
Op 18 april kwamen wij samen om de film over het boek ‘Openbaring’ te kijken.
Op donderdag 24 april 2008 opende ds. J.H. Brouwer de bijbelnamiddag met een
gebed.
Vorige keer waren wij al tot hoofdstuk 13 gekomen. De hoofdstukken 14, 15 en 16
waren gewoon uitgelegd en zelf gelezen. We begonnen deze namiddag aan hoofdstuk
17 waarvan we om beurt een vers lazen. Daarna bespraken wij de hoofdstukken 18 en
19.
In deze hoofdstukken vinden wij symbolen die elkaar tegenwerken, namelijk Babylon
en Jeruzalem.
W. R. van der Zee schrijft op blz. 106 van zijn boek: ‘ Eénmaal zal niet Babylon meer
het centrum van de wereld zijn, de hoer, het mensennest van waaruit onrecht de
wereld inspoelt. Eénmaal zal Jeruzalem het hart zijn, de bruid van God, de stad
waarheen de volken zullen opgaan om de vrede te leren. Jeruzalem, stad waar het
heilig onderricht open gaat. ‘
En vanuit onze bespreking deze namiddag, leerden wij dat de macht van het kwaad
eerst moet verwijderd worden, want anders kan Gods werk NIET uitgevoerd worden.
De macht van het kwaad te verwijderen kan pijnlijk zijn maar het is de enige manier
om de macht van God te doen zegevieren.
W. R. van der Zee schrijft ook (blz. 106), dat ‘ niet de reddeloosheid het laatste woord
is voor deze onredderde wereld, maar redding ‘.
Wij sluiten de namiddag af met een lied uit Gez. 255 “Glory be to God the Father”.
De volgende afspraak is op 22 mei 2008. En dat zal dan de laatste bijbelnamiddag voor
dit seizoen zijn. Daarna maken wij een plan voor het volgende seizoen.
N. Nafarin
NB. In de vorige uitgave van ons kerkblad is in de tekst van de middagbijbelstudie een
foutje overgebleven. Gelieve de zin “Hoe komt ‘het volk van God’ terecht op de troon?”
te lezen als “Hoe komt ‘het volk van God’ terecht voor de troon?”
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Seniorenuitstap
Op 11 juni willen de senioren van de VPKB Mechelen-Noord een uitstap maken naar
Brugge.
We willen met de trein van 9.23 uur vertrekken uit Mechelen Station, en stappen in
Gent over op de trein naar Brugge, aankomst om 10.40 uur.
In de volgende Brug vertellen we meer over de dagindeling. Deze reis wordt gratis
aangeboden, natuurlijk staat het ieder vrij om een kleine bijdrage te leveren aan de
kas Gemeenteleven.
We willen graag zo snel mogelijk weten wie er mee gaat en vragen u dan ook om in
te schrijven voor 15 mei bij Rina Joosten-Blokland op telefoonnummer 015/419573,
GSM 0477/484416 of bij Nelly Luteijn op telefoonnummer 016/355246.

AKV
Een staalkaart van de veelkleurigheid van onze kerk. Zo kijk ik terug op de AKV in
Malle, met weldoordachte liturgische momenten, presentaties van allerlei
werkgroepen die actief zijn binnen onze kerk en daar rondomheen, en workshops
rondom Schrift en actualiteit. Er was evenwicht op het gebied van de verschillende
landstalen - waar in de vieringen het Nederlands overheerste, vulde een zangduo
uit Wallonië tweemaal een uur met eigengemaakte muziek van hoog niveau. En ook
vanuit diverse partnerkerken kwam een inbreng naar voren: in de muzikale
medewerking van het stafmuziekcorps van het Leger des Heils, de workshops die
mede waren vormgegeven door de Antwerpse Adventistenkerk en de RoomsKatholieken. De opkomst was wat beperkt, maar gelukkig heeft heel België een
indruk kunnen krijgen van de levendigheid en de kracht van onze VPKB (als
uitvloeisel van de levendigheid en de kracht van Gods Woord, het thema uit
Hebreeën 4:12) in de aandacht die het 7-uur Nieuws aan de AKV heeft gewijd.

Bidstond
Sinds enige weken geven we via de zondagse mededelingen een gezamenlijk
wekelijks gebedsthema aan de gemeente mee. Op de gemeentevergadering was
ook afgesproken dat we in het kerkblad ook een maandelijks gebedsthema zouden
aanbrengen.
We vragen dan ook iedereen in de maand mei mee te willen bidden voor alle
christenen, waar ook ter wereld, dat zij mogen volharden in hun geloof en
de boodschap van het evangelie blijven uitdragen in hun omgeving, in
woorden maar vooral ook in daden aan de medemens laten kennis maken
met de bedoeling van onze Schepper: een wereld van vrede en voorspoed
voor iedereen.
Met aandrang willen we ook vragen om uw gebedsthema’s te willen deponeren in
de doos die daarvoor in de kast met de liedboeken staat. Alle ideeën zijn welkom,
ook de kleine dagelijkse bekommeringen van ieder van u kunnen aanzet zijn tot
gezamenlijk gebed.
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EREDIENSTEN
Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens
om 10.00 uur.
zondag 11 mei Pinksteren
ds. J.H. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° kollekte: diaconie

viering H. Avondmaal en bevestiging diaken

zondag 18 mei jeugddienst
ds. J.H. Brouwer

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

koffiedrinken na de dienst

zondag 25 mei
ds. J.H. Brouwer

organist: J. van der Wulp
2° kollekte: kindernevendienst/jeugd

zondag 1 juni
ds. J.H. Brouwer

organist: P. Oerlemans
2° kollekte: zending

koffiedrinken na de dienst

zondag 8 juni
dhr. G. Van Rookhuyzen

organist: E. Poncin
2° kollekte: kerkblad

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

11
18
25
01
08

mei
mei
mei
juni
juni

KND 1

KND 2

Oppas

Sali
Kristin
Younan
Aysel
Nephtalie

Hermien
Perla
Zarifa
Hilde
Zwannet

Patricia
Behiye
Hanne
Sandra
Basrye

Koffiedienst
Koffiedrinken op:

dienst voor:

18 mei
01 juni

fam. Van der Veen
fam. Wilmaerts
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Activiteitenkalender
05 mei
15 mei

kerkraadsvergadering – kerkzaal – 20.15 u
avondbijbelstudie – kerkzaal – 20.00 u

16 mei
22 mei
26 mei

jeugdcatechese 1 – kerk – 20.00 u
middagbijbelstudie – kerkzaal – 14.30 u
stadsgebed – ’t Lichtpunt – 19.15 u

02 juni
06 juni

kerkraadsvergadering – kerkzaal – 20.15 u
jeugdcatechese 2 – kerk – 20.00 u

Verjaardagen
07
07
07
10
10
10
10
11
19
19
21
22
22
24
28

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

02 juni
04 juni
05 juni

Godelieve Van Reeth
Roeland Quarcoo
Raphaël Quarcoo
Marcel Vandermynsbrugge
Johannes Brouwer
Marten Brouwer
Jeannette Vanermen
Pauline van der Wulp
Pieter van der Deen
Hermien Heres
Eva Huibregtse
Johan Daenen
Tania Rutten
Marius Joosten
Frits ter Haar
Alexander Booyse
Naomi Eke
Sali Younan

Allen van harte gefeliciteerd.
Elektronische versie van kerkblad
Reeds jaren bestaat er in onze maatschappij een tendens om correspondentie te
laten verlopen via elektronische weg. Vooral de jongere generatie wenst liever geen
papier meer op te stapelen. Ze houden hun post en andere belangrijke zaken bij op
de harde schijf van hun computer of op hun USB-stick.
Reeds jaren kunt u ons kerkblad nalezen op onze website. Nu willen we nog iets
verder gaan en diegenen die dat wensen hun kerkblad toesturen via een
gepersonaliseerde mail. Voor iedereen voordeel dachten we zo: de kerk maakt
minder kosten en vervuilt minder papier, u krijgt uw nieuwe “Brug” een paar dagen
vroeger. Om in te schrijven op het nieuwe systeem vragen we u het strookje op de
keerzijde in te vullen of om te reageren door een mail te sturen naar:
kerkblad.mechelennoord@telenet.be
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Kerkmozaïek
Wie graag op de hoogte blijft wat er in Protestants België leeft, kan altijd een kijkje
nemen in het maandelijks tijdschrift van de VPKB.
Elke maand krijgen we als kerk een aantal exemplaren toegestuurd.
Deze kunt u terugvinden op het bovenste schap in de lectuurkast in de kerkzaal.
Van harte aanbevolen.

Protestantse Radio- en Televiesieuitzendingen
Programma-informatie
Mei 2008
VRT/Radio 1 – op woensdag om 20.03 u – productie Frank Marivoet
14 mei

Mens voor de mensen zijn: ervaring met God

28 mei

Bijbel voor vandaag: een huis op de rots (Matt. 7: 15 – 27)

TV/Erediensten – VRT een op zondag om 10.00 u –productie Lena Demeester
11 mei

Eurovisie-Pinksterviering vanuit de Frauenkirche
in Dresden (Duitsland)
vertaling en begeleiding: frank Marivoet

verdere info via site: www.vpkb.be/pro/

--------------------------------------------------------------------------------------------Uw kerkblad elektronisch? Vul deze strook in en bezorg ze aan een lid van de
kerkraad. Of mail je gegevens naar: kerkblad.mechelennoord@telenet.be
Naam: …………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Uw mailadres: ……………………………………………………..@....................................
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