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Welbehagen.

Soms krijg je de indruk, dat de mensen met Kerst alleen maar kunnen denken
aan zichzelf, aan hun eigen welbehagen, aan cadeautjes en romantiek. Maar
als je dan ziet, hoe de kerkdiensten dan altijd voller zijn dan anders, realiseer
je je, dat kennelijk het besef nog wel degelijk leeft, dat het Kerstfeest alles met
God te maken heeft. Mensen kunnen zich nog verwonderen om het feit, dat
God naar ons heeft omgezien en ons een uitweg biedt uit alle ellende. Midden
in deze wereld van ons, waar alles draait om dreiging en geweld - want wie de
sterkste wapens heeft, heeft de grootste stem in de wereldpolitiek - wordt
onze aandacht gericht op een kind, machteloos, geweldloos. Met de boodschap
daarbij, dat in Hem Gods bedoelingen worden gerealiseerd, vrede en heil
worden gebracht. Want echte vrede kun je niet afdwingen met wapens of met
politiek, al heeft de rust die heerst in landen met dictatoriale regimes soms wel
de schijn van vrede. En echte rechtvaardigheid komt niet tot stand door meer
politie op straat of zwaardere straffen voor wie de normen overtreedt. Alleen
als mensen werkelijk anders worden, als ze zich laten raken door die liefde die
ons van Godswege tegemoet komt, door die onverdiende goedgunstigheid, dan
wordt er een besef wakker, dat te lang heeft liggen sluimeren. Dan ontwaakt 
het vermoeden, dat er inderdaad een andere manier is om in het leven te
staan, een andere manier om met de mensen om te gaan. In het Kerstverhaal
worden we uitgenodigd om in die beweging van God mee te gaan, om mee te
lopen met die twee eenzame reizigers, voor wie geen plaats was in de herberg.
We worden uitgedaagd om na te gaan, hoe we zelf gereageerd zouden hebben,
hoe wijzelf nu reageren: hangen we een bordje ‘vol’ bij de deur, of bij de
grens, en houden we deuren en harten gesloten voor iedereen die om
toevlucht en onderdak aanklopt? 
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In het Kerstverhaal worden we uitgenodigd om mee te lopen met de herders,
geen romantische dromers op de hei, maar ruig volk, in staat om het op te
nemen tegen wilde dieren als die de schapen te na komen, mensen vaak met
een crimineel verleden die in het isolement en de anonimiteit nog een bestaan
vonden. En we worden uitgedaagd om onder ogen te zien, hoe wij zelf omgaan
met wetsovertreders, of die nog in onze nette buurten en mooie straten mogen
wonen, of dat we ze liever nooit meer terugzien, levenslang in de gevangenis,
verbannen naar het buitenland, of tenminste ergens ondergebracht, waar ze
geen kwaad meer kunnen. 
En toch zijn het juist deze mensen, die het meest direct betrokken worden bij
de blijde boodschap van God; toch zijn het juist deze mensen, die engelen
horen spreken en zingen, voor wie de hemel zich opent. Dat komt vast en
zeker ook, omdat zij er het meest naar uitzien, dat er een keer komt in het lot
van de wereld, dat uiteindelijk niet hij het voor het zeggen heeft, die de
grootste mond kan opzetten of die de macht of de wapens aan zijn zijde heeft.
Heil en vrede, gerechtigheid en broederschap, dat is waar ze van dromen,
waar ze naar uitzien, waar ze op wachten. Dat iemand eindelijk eens zal zien,
dat zij ook mensen zijn, niet zo heel verschillend van alle anderen. Dat iemand
eindelijk eens met de ogen van God zal leren kijken, voorbij aan die aardse
machthebbers die menen dat zij de touwtjes in handen hebben, zo'n Augustus,
zo'n Quirinius, die hele volken op de been konden brengen als dat hun
behaagde. Eindelijk iemand die hen ziet staan, eenvoudige mensen zonder
aanzien of rijkdom, aangewezen op de genade van de mensen. En op die van
God; want uitgerekend voor hen is een Redder geboren, de Messias, de Heer.
Voor hen, voor wie de toekomst gesloten leek, die van dromen moesten leven
en wier enige hoop was gelegen in die oude verhalen over een tijd dat God
alles recht zou zetten, wat de mensen scheef hadden laten lopen. Een tijd dat
Hij een einde zou maken aan de nacht van alle kwaad, dat zo oppermachtig
lijkt op aarde, voorgoed ruimte zou scheppen voor een vrede die hemel en
aarde omspant. Die vrede is alleen te vinden voor wie met de herders mee wil
lopen, wie werkelijk gelooft dat het anders moet en dus ook anders kan, wie
zich liever wil laten gezeggen door een weerloos Kind in een kribbe dan door
alle hoge heren van de wereld. Hij alleen wijst ons de weg naar God en naar
elkaar, naar vrede op aarde voor mensen van Gods welbehagen.

JHB

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:        Jaap van der Wulp             016-53 31 42
        Hugo Wilmaerts         015-29 08 59 

Door familiale omstandigheden en de zorg om het nieuwe kindje heeft Wilda gevraagd even
alleen maar moeder te hoeven zijn. Ze is dan ook tijdelijk vrijgesteld van haar taken als
(jeugd)ouderling.
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Kerkraad

In de vergadering van 26 oktober besprak de kerkraad de oogstdienst, de
werking van de jeugdcatechese en –jeugdkerk, werden verdere
voorbereidingen bekeken voor het kerstfeest en werden de verslagen van de
verschillende kringen afgehandeld. Een belangrijk onderwerp was de evaluatie
van de voorbije gemeentevergadering. We hebben geprobeerd om punt voor
punt te bekijken hoe er verbetering kon komen, en het is niet altijd makkelijk
oplosbaar. Menselijke gedrachtspatronen kunnen we proberen aan te passen,
voor materiële zaken ligt het soms heel wat moeilijker. Volgende beslissingen
werden al genomen: er komt een aanpassing aan het gemeentereglement over
sacramenten en relaties, we proberen in het kerkblad verslag te doen over
beide bijbelkringen, er wordt meer gezongen uit JdH en in de kerkzaal werden
de tafels weggenomen om meer plaats te creëren bij het koffiedrinken. Er
wordt eveneens nagegaan of het “bezoeksysteem” terug kan opgestart
worden, aandacht voor elkaar hoeft niet enkel van predikant en kerkraadsleden
te komen. In de volgende vergadering van 30 november gaan we hiermee
verder, we hopen een nieuwe gemeentevergadering te kunnen bijeenroepen
voor begin februari 2010.

OPROEP VAN DE BESTUURSRAAD - VACATURE VOOR EEN VASTE KOSTER

Vele kerkelijke taken worden op dit moment door hetzelfde kleine groepje mensen
gedaan  – met name de kerkenraadsleden – en dat wordt soms teveel. Een vaste
koster zou dit voor een stuk kunnen ontlasten. Bovendien kan de organisatie en
communicatie dan verbeterd worden omdat er dan 1 aanspreekpunt is in plaats van
steeds wisselende personen. In overleg met de kerkenraad is er dan ook besloten om
een vaste koster te zoeken. Een volledige takenomschrijving wordt op dit moment
opgesteld maar het gaat met name om de volgende taken: 

a. Organisatie kerkschoonmaak
b. Bloemen kopen, kerk gebouw openen, voorbereiden (liturgie, doeken

wegnemen, avondmaal etc.) en sluiten van het kerkgebouw. Koffie
zetten. 

c. Openen, toezicht houden en sluiten bij niet kerkelijke activiteiten of
werken (ook het organiseren van eventuele werken).  

d. Voorraden bijhouden en aanschaffen
e. Archief bijhouden
f. Helpen bij de voorbereiding en opruiming met de kerstviering

Indien u zich kandidaat wilt stellen wilt u dan contact opnemen met de voorzitter van
de Bestuursraad Zarifa Eke. Mocht u mogelijke candidaten weten in uw familie,
vrienden of kennissenkring wilt u deze oproep dan aan de betrokkenen doorgeven.
Voor deze vacature is een interessante belastingvrije vrijwilligersbijdrage voorzien.

Leo Huibregtse

Zieken

Marius Joosten en mw Eke-Dirlik moesten om uiteenlopende redenen
behandeld worden in het ziekenhuis. Gelukkig zijn beide inmiddels weer thuis.
We wensen hun nog een voorspoedig herstel.
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Erediensten

Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang
telkens om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

zondag 06 december organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: synodale kas

zondag 13 december organist: E. Poncin
ds. E. Van der Borght 2° collecte: orgel

zondag 20 december organist: J. Van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: synodale kas

donderdag 24 december organist: J. Van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: Ruanda  
20.00 u Kerstavond

vrijdag 25 december organist: J. Van der Wulp
ds. J. Brouwer
11.00 u Familiekerstfeest

zondag 27 december organist: J. Van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: kerkblad

zondag 3 januari organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: synodale kas
H. Avondmaal

zondag 10 januari organist: E. Poncin
? 2° collecte: zending

zondag 17 januari organist: J. Van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: ziekenhuisclowns

zondag 24 januari organist: J. Van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: orgel

zondag 31 januari organist: J. Van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: kerkblad

zondag 7 februari organist: P. Oerlemans
dhr. R. Versele 2° collecte: synodale kas
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Kerstviering – praktisch

In de vorige “Brug” werd ons kerstfeest aangekondigd. We zijn blij dat reeds
verschillende families inschreven op het lijst in de kerkzaal, wie dit nog niet
gedaan heeft, wordt dringend verzocht deze lijst aan te vullen, het is zeer
belangrijk dat we weten met hoeveel mensen we rekening moeten houden.
Wat wordt het? Het kerstfeest zal doorgaan in onze kerkruimte, we verbouwen de boel
met tafels en stoelen tot een ontmoetingsruimte voor groot en klein. Vooraan is een
podium ter beschikking (hiervoor verdwijnen de tafel en de kansel) zodat de kans
geboden wordt aan kinderen, jeugd en volwassenen om iets rond of over Kerst te
brengen. We willen dit jaar ook een zangmoment inlassen, daarom vragen we dat
iedereen kerstliederen die ze graag zingen op voorhand willen doorgegeven aan de
kerkraad, dit moet het mogelijk maken de muzikale begeleiding voor te bereiden. We
besluiten de samenkomst met broodjes en koffiekoeken.
Wat u moet onthouden: inschrijven op de lijst, aanvang om 11.00 uur op
Kerstdag 25 december 2009 in de kerk, duur ongeveer 2 uur.
Een financiële bijdrage als tussenkomst in de kosten kan u nog altijd storten op
rekening 751-0026023-67 van Gemeenteleven, waarvoor dank.

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

KND 1 KND 2 Oppas
06 december Hanne Zarifa    ?
13 december Kristin Sali Sandra
20 december Younan Hermien Nynke
24 december Aysel Perla Eva
27 december Hanne Zarifa    ?

03 januari Kristin Hermien Nynke
10 januari Younan Zwannet Sandra
17 januari Aysel Sali Eva
24 januari Hanne Perla    ?
31 januari Kristin Zwannet Nynke

Koffiedienst

Koffiedrinken op: dienst voor:

06 december Familie Van der Borght
20 december Familie Joosten
03 januari Van Gorp/Van Cammeren
17 januari Familie Younan
07 februari Familie Wilmaerts
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Activiteitenkalender

04 december Jeugdcatechese 12-15 jarigen - kerkzolder 20 uur 
06 december Jeugdcatechese 16-18 jarigen - kerkzolder 18 uur
08 december Avondbijbelstudie - kerkzaal 20 uur
14 december Belijdeniscatechese - kerkzaal 20 uur
17 december Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur
25 december Kerstfeest - kerk 11 uur
04 januari Kerkraad - kerkzaal 20.15 uur
07 januari Avondbijbelstudie - kerkzaal 20 uur
16 januari Huwelijk Nezir Dirlik
25 januari Gebedsdienst voor de eenheid - Ter Hert 20 uur
25 januari Bestuursraad - kerkzaal 20.15 uur
28 januari Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur
04 februari Gemeentevergadering - kerk 20 uur

Bijbelnamiddag

Op 22 oktober 2009 was er een samenkomst voor de bijbelnamiddag. Ds. J.H.
Brouwer opende het samen zijn met een gebed.
Ik citeer hierbij de openingsalinea uit onze nieuwe handleiding (geschreven door Dr.
C. J. den Heijer):  De manier waarop je de bijbel verstaat wordt mee bepaald door je
geloofs- en denkwereld en de situatie waarin je leeft.  Ook het omgekeerde is waar. 
Dat geldt ook voor de schrijver van het Matteüs-evangelie en de manier waarop hij
zijn bijbel (ons 'Oude Testament') verstaat.  Om dit evangelie te vatten, moet je
weten vanuit welke context het geschreven is.  Die context is met de titel van dit
boekje te typeren als 'Matteüs - Tussen Oud en Nieuw'.
We lazen de bijbelverzen beurtelings en daarna legde onze ds. de eerste hoofdstuk
uit.
Verder discussieerden wij over de bijbellezing uit Matteüs 22 ter vergelijking met de
lezing uit Lucas 14. Gedachten hierover werden uitgewisseld. Meer uitgebreide uitleg
gaf ds. Brouwer hieromtrent.
Tijdens de pauze werden lekkere, warme koffie en thee en koekjes gepresenteerd.
De namiddag werd afgerond met een lied uit Gez. 1 de verzen 1, 2, 3 en 4.

Op 19 november 2009 kwamen wij weer samen voor de bijbelnamiddag. Vóórdat wij
aan het thema van die dag begonnen, was er een vraag van één van de aanwezigen
over de verschillende strekkingen binnen de Protestantse Kerk.  Daardoor is ds. J. H.
Brouwer begonnen met de uitleg i.v.m. het ontstaan van die vele strekkingen in de
kerk.
Tussen de enthousiaste uitleg ondersteund door illustraties op bord door, namen wij
tijd om te bidden. Ds. J.H. Brouwer zei het gebed. 
Tijdens de pauze, met lekkere en warme koffie en thee en koekjes, praatten wij
verder over de Kerk. De tijd was om vóórdat wij verder konden spreken over Matteüs.
Voor de volgende bijeenkomst bereiden wij de hoofdstukken III en IV uit het boek van
Matteüs voor.
De namiddag werd afgesloten met een lied uit Gez. 1  alle verzen.
De volgende bijbelnamiddagen zijn: 17 december 2009, 28 januari, 25 februari, 25
maart, 29 april, 27 mei en 24 juni 2010. Iedereen is van harte welkom.

N. Nafarin.
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Kindernevendienst

Donderdag 19 november had de kindernevendienst een vergadering. De hele
vergadering stond in het teken van advent en kerstperiode.

Het thema van dit jaar zal zijn: het licht schijnt overal. De dominee heeft een
prachtig toneelstuk gevonden voor de kerstdienst. Alleen wij zouden wij niet
zijn als we het dit jaar wat anders willen doen. Het lijkt ons heel leuk dat de
kindernevendienstleiding EN mensen uit de gemeente mee willen doen met een
soort van toneelstuk. Wat het precies is, dat is nog een verrassing. Mijn vraag
is wie o wie ziet het zitten om samen met ons dit te doen? Ken je mensen
waarvan je denkt dat die wel willen meedoen, geef het door aan de dominee
(jhbrouwer@protestant.com) of aan mij (zwannet@skynet.be). 

Dan nog een oproep. De dominee kan nog veel ideeën gebruiken voor de
kerstviering. Weet je nog leuke gedichten/liederen/... geef je dat dan door? Of
misschien wil je zelf nog iets doen met muziek of iets anders. Belangrijk is wel
dat het met het thema te maken moet hebben. Dus niet alles kan
zomaar............... We hopen er een kerstdienst van te maken voor en door
iedereen. Dat is toch het licht wat wij met z'n allen willen doorgeven........

Zwannet

Verjaardagen

01 december Renate Huhn e. De Smedt
01 december Yunus Dirlik
02 december Ipe van der Deen
09 december Matthijs van der Veen
12 december Bram Schrijvers
14 december Silva Beçtas e. Eke
16 december Carine van Hoof e. van der Veen
23 december Kristin Dinler
26 december Bedre Dirlik
28 december Chris Dumeunier e. Vandensavel

01 januari Pore Dirlik
01 januari Georgette Saliba e. Younan
05 januari Kennard Van Messem
11 januari Annie Olberding e. Vandermynsbrugge
13 januari Wilda Dijkers e. Huibregtse
13 januari Guler Dikec e. Dirlik
21 januari Tamara Vandensavel
21 januari Zwannet Oostinga e. van der Deen
25 januari Sandra Ogiamen e. Wilmaerts
26 januari Sarah Dirlik
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Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen

RADIO

VRT/Radio 1 – op woensdag omstreeks 20.04 uur
Productie Frank Marivoet

09 december Mens voor de mensen zijn:
Leven na vergeven

23 december Morgen is het Kerstmis!
ds. A.R. Beukenhorst

30 december Van oud naar nieuw
ds. A.R. Beukenhorst

13 januari Mens voor de mensen zijn:
Een jaar vol geluk

27 januari Geen sant in eigen land
Lucas 4: 21-32

TV-EREDIENSTEN:

VRT op “Eén” om 10.00 u
Productie Lena Demeester

25 december Eurokerstviering vanuit Dour (B)
voorganger ds. A. Benini
vertaling en begeleiding Frank Marivoet
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Levensbeschouwingen doen oproep bij VN-klimaattop in Kopenhagen,
7-18 december 2009

Word wakker! Opwarming van de aarde moet stoppen. Het kan!

Eerbied voor de natuur staat centraal in alle filosofische en religieuze overtuigingen. De aarde is een uniek
huis, een heel bijzonder geschenk! De mens is geen eigenaar, slechts de beheerder van onze planeet. Zelf
hebben wij de aarde gekregen van de vorige generaties, en we moeten ze levenskrachtig doorgeven aan wie na
ons komt. Dat is een dringende opdracht, want het leven op aarde wordt nu ernstig bedreigd door onze uitstoot
van CO2. Wij zijn ervan overtuigd dat de klimaatverandering niet louter een economische of technische
aangelegenheid is, maar wezenlijk ook een moreel, spiritueel en cultureel probleem. Daarom laten we van ons
horen met onderstaande inter-levensbeschouwelijke oproep.

De klimaatopwarming moet stoppen! Het is nog niet te laat. De komende Klimaatconferentie van de Verenigde
Naties in Kopenhagen, van 7 tot 18 december 2009, is een historisch moment om mensen wakker te schudden,
niet alleen de wereldleiders maar ook elke burger. Vanuit onze diepste spirituele en ethische overtuiging komen
wij gezamenlijk op voor respect en zorg voor de aarde. Hierbij hebben we bijzonder aandacht voor de armste
en meest bedreigde gemeenschappen wereldwijd die nu al schrijnend lijden onder de klimaatcrisis. Hun strijd
om voedsel, water en energie is een kwestie van leven en dood. We komen voor hen op, in de eerste plaats.

Wereldleiders, word wakker!
In Kopenhagen moet een sociaalrechtvaardig, duurzaam en effectief nieuw mondiaal klimaatprotocol worden
afgesloten. Globaal genomen moet het verdrag bindende afspraken bevatten om: 
[i] tegen 2040 de CO2-uitstoot te reduceren met 40% (t.a.v. de uitstoot in1990) – ondermeer door
beleidsbeslissingen voor een energiezuinige economie op wereldvlak, zodat de globale opwarming van de aarde
beneden 2°C blijft; 
[ii] een raamakkoord vast te leggen dat ontwikkelingslanden in staat stelt om een herstel van de aangerichte
schade aan het milieu te realiseren en hun economieën energievriendelijker te maken – dat impliceert de nodige
financiële middelen vanwege de rijkere landen; 
[iii] een klimaatbestendige landbouw en industriële ontwikkeling te verzekeren - wat ook zal bijdragen tot het
scheppen van een ‘klimaat voor vrede’, waardoor klimaatconflicten en stromen klimaatvluchtelingen, die
anders onafwendbaar zijn, worden voorkomen. 

Samen, mensen en gemeenschappen, word wakker!
Ecologische zorg wortelt in het hart van onze overtuigingen. Een ‘ecologische omkeer’ is dan ook een zaak van
inzet en doen, van getuigenis. Onze inspiratie moet de motor zijn van ecologische keuzes. Het is essentieel dat
wij een drastische vermindering doorvoeren van onze eigen CO2-uitstoot, door een verandering in onze
levensstijl. Wij roepen niet alleen personen en gezinnen op om hun ‘ecologische voetafdruk’ te verkleinen. Ook
de leiders van alle levensbeschouwelijke gemeenschappen, bewegingen en organisaties moeten hun
verantwoordelijkheid opnemen en effectief hun energieverbruik van gebouwen en activiteiten verminderen.

Kansen voor verandering liggen voorhanden. Onverwijlde en realiseerbare beslissingen zijn nodig. Ons
grootste gemeenschapsgoed smeekt erom: onze aarde!

Brussel, 15 november 2009

Overleg van Christelijke kerken in België 
-  Voorzitter Mgr. Athenagoras de Senope en P. Metropoliet 

Panteleimon (Orthodoxe Kerk van België), 
-  Mgr. Johan Bonny (Rooms-Katholieke Kerk), 
-  Dr. Guy Liagre (Verenigde Protestantse Kerk in België),
-  Kan. Dr. Robert Innes (Anglicaanse Kerk).

De Boeddhistische Unie

De heer Rik Pinxten, voorzitter Humanistisch Vrijzinnig Verbond
De heer Ougurbu, voorzitter van de Moslimexecutieve van België 



- De klok en de klepel uitknippen en gaatjes prikken door de twee zwarte stippen
- De stippellijn op de klok glad inknippen zonder hakken
- De klepel met een splitpen achter de klok hangen en de bol van de klepel door de gleuf naar voren
steken
- Een lintje tot een cirkel knippen en aan de achterkant om de splitpen doen, zodat de klok kan hangen
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