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Exodus.

Kind op Zondag neemt ons de komende weken mee op een reis door het
bijbelboek Exodus. Het begin daarvan lijkt wel een familiekroniek. We volgen
Mozes van jongs af aan. Hoe hij vanaf zijn geboorte zijn bestaan niet zeker is.
Hoe hij opgroeit aan het hof van de Farao. En hoe hij tenslotte daarvandaan
moet vluchten, als hij - op zoek naar zijn wortels - opkomt voor de rechten van
zijn onderdrukte volksgenoten. Maar wie meent, dat daar de hoofdaccenten
liggen van deze geschiedenis, komt dan toch bedrogen uit. Het is allemaal in
feite niet veel meer dan een inleiding tot het wezenlijke. Want tenslotte gaat
het niet om alles wat er met deze Mozes persoonlijk gebeurt. Het gaat erom,
hoe door hem de Heer Zijn volk tot bevrijding leidt. En zo ontstaat één van de
Grote Verhalen van de Bijbel. Het verhaal van Gods trouw die mensen uitleidt
uit dienstbaarheid en duisternis en brengt naar een land van belofte. In de
bevrijdingstheologie is dat tot een schema geworden, een bril waardoor zich de
hele Bijbel laat lezen. Ik denk, dat dat niet altijd recht doet aan de
veelkleurigheid van de bijbelse boodschap. Maar je zou je ook vergissen, als je
meende dat deze geschiedenis in de Bijbel zijn parallellen niet kent. Tenslotte
staat er midden in het Lucas-evangelie dat Griekse woordje ‘exodus’ (Lk.
9:30). ‘Levenseinde’ vertaalt de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar in dat woordje
kun je méér horen: een verband tussen de geschiedenis van Mozes en die van
Jezus. Want ook in het evangelie begint alles als een familieverhaal. De
geboorte van een kind, dat vanaf het begin bedreigd is - we lezen daarover
trouwens vooral bij Mattéüs. Een mens, die zich op latere leeftijd identificeert
met alle kinderen van God. En dan zijn het niet de plagen die op de anderen
neerkomen, die tot verlossing leiden, maar het lijden dat Hijzelf op zich neemt.
In Hem worden wij bevrijd uit dienstbaarheid en dood en uitgeleid naar een
land van belofte. Het is niet voor niets, dat het Laatste Avondmaal dat Jezus 
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met Zijn leerlingen viert, een Paasmaal is. Viering van de bevrijding, nog
voordat die goed en wel zichtbaar is geworden. Vertrouwen, dat Gods trouw
het laatste woord zal hebben en de toekomst zal openleggen. Van dat
vertrouwen mogen ook wij leven. Zo mogen wij ons door deze beide exodus-
verhalen bij de hand laten nemen, deze veertigdagentijd. Totdat ook wij het
Paasfeest mogen vieren als opstanding tot een nieuw bestaan.

JHB

Zieken

In januari moest dhr. Louis Van Cammeren enkele dagen voor onderzoek naar
het ziekenhuis. We hopen op positieve resultaten.

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

                Georges 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 

Kerkraad

Sinds de uitgave van het vorige kerkblad vergaderde de kerkraad twee keer.
Op 30 november 2009 werden de punten van de gemeentevergadering van
oktober nogmaals overlopen. De finale voorbereiding van het Kerstfeest kreeg
de nodige aandacht en de taken werden verdeeld. Het jaarplan 2010 werd
bekeken en de nodige aandacht ging uit naar de werking van de verschillende
activiteiten. Op vraag van het district ABL zal tegen einde januari een
voorstelling van onze gemeente gemaakt worden om de gemeenten in het
Itabire-district in Ruanda met ons te laten kennismaken. 
De vergadering van 4 januari 2010 evalueerden we de Kerst- en
Adventsperiode. De aan de gemeente gevraagde inbreng voor het familiefeest
was nihil, de kerkzaal zat aardig vol en we beraden ons over de toekomst
hiervan. Algemeen hoorden we vrij positieve reacties. 
De datum van 4 februari 2010 wordt behouden voor de volgende
gemeentevergadering. De kindernevendienst heeft een 40-dagen project dat
reeds start op 1 februari, vrij vroeg dus, de leiding bekijkt de verdere
uitwerking. De kerkraad hoopt dat de seniorenwerking terug geactiveerd kan
worden, nu het betere weer er terug aankomt zou het misschien haalbaar zijn
een representatief aantal deelnemers weer bijeen te brengen. De predikant
ontving een doopaanvraag en zal hierover met de doopouders een gesprek
hebben.
De volgende vergadering is voorzien voor maandag 1 februari 2010.
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Gemeentevergadering

U bent allen hartelijk uitgenodigd op de gemeentevergadering van donderdag 4
februari aanstaande, om 20 uur in de kerk. Daar spreken we verder over koers
en toekomst van onze gemeente.

In Memoriam

Enkele dagen vóór Kerst, op 22 december, overleed mevrouw Ivonne Quinart,
echtgenote van de heer Louis Van Cammeren; ze werd 83 jaar. We namen
afscheid van haar in een dienst in onze kerk op 30 december, waarin de
liederen die zij graag zong een plaats kregen. Uit die liederen spreekt een sterk
geloof. Een geloof, dat zij van huis mee kreeg, in het protestantse gezin in
Oudenaarde waarin ze opgroeide. Haar leven lang heeft ze zich met de
Vlaanders verbonden geweten, ook al had ze in Rumst met iedereen goed
contact. Ze hield van gezelligheid en vrolijkheid. Haar hart ging uit naar de
zaak, ze leefde voor haar gezin en later de klein- en achterkleinkinderen. De
laatste jaren waren moeilijk, toen ze door haar gezondheid steeds meer werd
beperkt en het verlangen naar huis weer sterk bovenkwam. We geloven dat ze
nu voorgoed is Thuisgekomen bij haar hemelse Vader. Moge die zekerheid hen
die achterblijven de kracht geven om zonder haar verder te gaan.

Itabire

Het district ABL van onze kerk heeft in het afgelopen jaar besloten om de oude
plannen voor een partnerschap (jumelage) met het district Itabire van de
Presbyteriaanse Kerk van Rwanda nieuw leven in te blazen. In het kader
daarvan wordt geregeld aandacht gevraagd voor de situatie van de kerken
daar door middel van een uitwisseling van informatie en concrete voorbeden
op de eerste zondagen van de maand, een jaarlijkse ‘zondag van de jumelage’
en een diaconaal project. De regio Itabire stelt zichzelf als volgt voor:

                         Een beknopte kennismaking met de regio van Itabire           

De Presbyteriaanse Kerk van Rwanda (EPR) telt 16 synodale afdelingen en één afdeling “in
wording”. Een groot deel van deze afdelingen liggen in agrarische gebieden, zo ook Itabire.
Geografisch gezien bevindt het synodale district Itabire zich in het westen van het land en een klein
deel in het zuiden.
Itabire telt 5 gemeenten en 3 evangelisatiegebieden (gemeenten in wording).

• Gemeente Kugituntu
•         ”       Biguhu
•         ”       Mugano

- 3 -



•         ”       Musango
•         ”       Gakuta
•         ”       in wording Musebeya
•         ”        ”       ”       Nyamugali
•         ”        ”       ”       Burango

Het gebied telt 6700 gemeenteleden,
waarvan 95% bestaat uit eenvoudige 
boeren. Het district  heeft 2 
ingezegende predikanten en 
6 evangelisten. De EPR wordt geleid 
door kerkenraden en het district heeft 
een regionale synode die 2 maal per 
jaar vergadert en bestaat uit:

• De voorzitter van het district
• Verantwoordelijken van de

gemeenten en de
evangelisatiegebieden

• Een lekenvertegenwoordiger van
iedere gemeente.

De regionale synode kiest zijn bestuur bestaande uit:
• Een voorzitter
• Een vice-voorzitter
• 2 secretarissen.
Zij hebben een mandaat voor 4 jaar.

Itabire heeft ook een regionale raad, die elke 3 maanden vergadert. Deze bestaat uit 6 door de
regionale synode verkozen leden (3 leken en 3 predikanten). De voorzitter van het district en de
Synodevoorzitter maken deel uit van de raad zonder door de (regionale) synode verkozen te zijn.

De regionale synode en raad zijn de besluitsorganen van het district. Zij waken erover, dat de
besluiten van de kerk, met inbegrip van het kerkelijk goedgekeurde decentralisatieplan, op ieder
gebied worden toegepast. De decentralisatie van de EPR is toegespitst op 2 punten:
• De opbouw van een hechte kerk met geestelijk volwassen leden, die in staat zijn te getui-

gen van God in de wereld, en met een volledig uitgebouwd gemeenteleven.   
• De ontwikkeling van iedere gelovige in de meest ruime zin, zodat hij/zij in staat is zijn/

haar opdracht te vervullen en het leven ten volle te leven.                                           

Het district Itabire bezit 9 lagere scholen met 3750 leerlingen, 1 middenschool met 50 leerlingen en
een gezondheidscentrum.

Aan onze jumelage is ook een diaconaal project verbonden: herstel van de
waterleiding. Onze diaconie heeft zich bereid verklaard om een deel van de nog
benodigde €7300 bijeen te brengen. We roepen u dan ook op, om een gift voor dit
doel te storten op het rekeningnummer van de diaconie (979-2444411-16).
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Gegevens over het project

Probleem, waaraan het project (mede) tracht te verhelpen.
Kugituntu is de zetel van de synodale regio Itabire van de EPR. Deze regio is één van de armste
gebieden in het Westen van Rwanda, zeer afgelegen en verstoken van basisinfrastructuur: geen
elektriciteit, geen telefoon, geen ziekenhuizen, maar slechts twee kleine klinieken; de wegen zijn in
sommige seizoenen volkomen onbegaanbaar en transportmiddelen zijn zeer beperkt. De regio is
onvruchtbaar, hetgeen ertoe leidt dat veel mannen tijdelijk werk zoeken in naburige provincies.
Drinkwatervoorziening is een groot probleem in
de regio Itabire. Grote afstanden moeten worden
afgelegd, vooral door vrouwen, om drinkwater te
halen bij de bronnen. Soms wordt daarom ver-
vuild water gebruikt om te drinken, met alle
daarmee samenhangende gevaren voor de
gezondheid. Dit probleem is vooral precair in
Kugituntu, waar de in 1989 geïnstalleerde
drinkwatervoorziening ( 8 km waterleiding en 14
waterpunten) voor een groot deel werd verwoest
in 1994 (het jaar van de genocide) en daardoor
volledig onbruikbaar is geworden.
Gelukkig is een deel van de voorzieningen (vooral  
de ondergrondse leidingen en de waterpunten) nog intact.

Wie heeft het project voorgelegd? 
In het kader van recente besprekingen tussen het district Antwerpen-Brabant-Limburg (ABL) van de
Verenigde Protestantse Kerk in België en de synodale regio Itabire van de Presbyteriaanse Kerk van
Rwanda (EPR) met het oog op een te vormen jumelage tussen beide, heeft het bestuur van de regio
Itabire dit watervoorzieningproject naar voren gebracht als de grootste prioriteit voor steun.

Doelstelling:
Het herstel van de watervoorziening in Kugituntu heeft als doelstelling:
• een betere kwaliteit van drinkwater voor de bevolking van Kugituntu en omstreken, waaronder

het kerkelijk centrum en de leerlingen van twee lagere scholen;
• verkleinen van afstanden om water te halen;
• verbeteren van de gezondheid door schoner water.

Hoeveel mensen worden bereikt?
De doelgroep is de bevolking van Kugituntu en omstreken, inclusief het kerkelijk centrum en de
leerlingen van twee lagere scholen.
Het totaal aantal begunstigden is: 568 gezinnen en 910 leerlingen, in totaal ongeveer 3.500
personen. Deze hebben toegang tot de in totaal 14 voorziene waterpunten.
 

Koffiedienst

Koffiedrinken op: dienst voor:

07 februari Familie Wilmaerts
21 februari Familie Van Messem
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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 7 februari organist: P. Oerlemans
dhr. R. Versele 2° collecte: Synodale kas

zondag 14 februari organist: E. Poncin
ds. J. Brouwer 2° collecte: Prot. Faculteit

zondag 21 februari organist: J. Van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: Diaconie

zondag 28 februari organist: J. Van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: Zending

zondag 7 maart organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Synodale kas

Activiteitenkalender

01 februari Kerkraad - kerkzaal 20.15 uur
02 februari Avondbijbelstudie - kerkzaal 20 uur
04 februari Gemeentevergadering - kerk 20 uur
08 februari Kindernevendienstleiding - 10 uur fam Huibregtse
08 februari Belijdeniscatechese - kerkzaal 20 uur
14 februari Jeugdcatechese II (16-18 jr) - kerk 18 uur
25 februari Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur
26 februari Jeugdcatechese I (12-15 jr) - kerk 20 uur
01 maart Kerkraad - kerkzaal 20.15 uur

Verjaardagen

01 februari Hindrik Jelles Brouwer
02 februari Isa Dinler
02 februari Ben Van Cammeren
02 februari Ingrid Van Cammeren
03 februari Simon Dinler
10 februari Sabrye Kuçuin e. Eke
11 februari Hilde De Keyzer e. Van Cammeren
14 februari Karl Vandenbroeck
17 februari Joanna Van Ussel e. Vandenbroeck
18 februari Ninoah Dirlik
20 februari Luther Wilmaerts
24 februari Diedrik Van Messem
25 februari Anna van der Deen
28 februari Peter Oerlemans
28 februari Daniel Kockelkoren
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Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

KND 1 KND 2 Oppas

07 februari Wilda Hermien Eva
14 februari Younan Zarifa Sandra
21 februari Aysel Sali Nynke
28 februari Hanne Perla Eva
07 maart Kristin Hermien Sandra

Bijbelnamiddag

Terwijl de natuur zijn pracht aan het pronken is (alles wit van de sneeuw),
zaten wij samen rond de tafel om over de bijbel te spreken. Dit is in de
namiddag van 17 december 2009 in de consistorieruimte van onze kerk. Onze
dominee, Ds. J.H. Brouwer opende het samenzijn met een gebed. De
bespreking van die namiddag brachten ons tot een ‘vertaling gevoeligheid’
gesprek, o.a.:
Van de Nieuwe Bijbelvertaling Gen 12: 3 luidt het:

3 “Ik zal zegenen wie jou zegenen,
wie jou bespot, zal ik vervloeken.
Alle volken op aarde zullen wensen
gezegend te worden als jij.”

En in New International Version of The Holy Bible Gen 12: 3 luidt het:
3 “I will bless those who bless you,
and whoever curses you I will curse;
and all peoples on earth
will be blessed through you.”

En in Alkitab ( Indonesische taal) Gen 12: 3 (Kejadian 12: 3), luidt het:
3 ”Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau,
dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau,
dan olehmu semua kaum di muka bumi akan
mendapat berkat.”

En ds. J.H. Brouwer namen nog hetzelfde vers over uit Hebreeuwse en Griekse
talen, vanuit zijn laptop (dominee heeft die bij zich in de kerk).
Dan spraken wij nog verder, o.a. over de terminologie “…barmhartigheid….”
(Lukas 1: 72) in verschillende vertalingen. Daarna vestigden wij onze aandacht
ook op de uitdrukking “……..verbondstrouw…..”  Wij keken nog samen naar de
lezing uit Psalm. 121: 1 – 8 : “Hij zal je ziel bewaren……….”
Zo waren wij een poosje bezig.
Tenslotte was er tijd om huiswaarts te gaan. Een hele reis door het drukke
verkeer, versierd met prachtige witte vallende sneeuwvlokken uit de hemel.
Vóór dat wij mekaar hand-schudden en het kerkgebouw achter lieten, zongen
wij vrolijk en enthousiast samen, uit Gez. 26 : 1, 2, 3, en 4.
Volgende bijeenkomst is op 28 januari 2010. Iedereen is van harte welkom.

NB: Ds. J.H. Brouwer heeft uitgedeeld, een schema van “Kerkelijke
ontwikkelingen vanaf de Afscheiding” (besproken bij de vorige
bijbelnamiddag). Op aanvraag is dit schema te verkrijgen via onze dominee.

N. Nafarin
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Kerstviering

Onder het motto ‘één plaatje zegt meer dan duizend woorden’ een impressie
van onze kerstviering van 25 december jl. Met dank aan Ipe van der Deen voor
de foto’s.

De jeugd laat zich boeien Schimmenspel - het Licht ver-
drijft de duisternis

Bij de kribbe is het vredig ‘Dan is het eeuwig Christusfeest’

‘Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen’ En tenslotte koffie met koeken
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Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen

RADIO

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

    * 10 februari
      Mens voor de mensen zijn: Van gisteren naar morgen

    * 24 februari
      Aids: responsabilisering (Johan Maertens)

T E L E V I S I E :
productie Antoinette Panhuis

VRT,  Zondag 7 maart 2010
 Eén : 10.30
 Canvas: 23.10

“Geboeid geloven”

In België zitten zo’n 10.000 gedetineerden in de gevangenis.
In die straftijd is geestelijke bijstand belangrijk om tot inzicht te komen.
We gaan naar de gevangenis van Dendermonde om met de aalmoezenier, dominee
Chris Bultinck de gevangenen te bezoeken en we zijn gepakt door de geestelijke
kracht die van de eredienst uitgaat. 
Een boeiende inkijk,  samen met “father Chris” en zijn collega’s.

“Als ik bid…”
Februari 2010

Bidden, dat is het onderwerp van deze Kerkmozaïek. Het is een schot voor de boeg
voor een reeks artikelen over het ‘Onze Vader’ die wij de komende nummers hopen te
publiceren.
Bidden is trouwens behoorlijk populair als je zo in de media rondkijkt. Niet alleen word
je uitgenodigd voor ‘de nacht van het gebed’, ook wordt er op TV en in het internet
met (en voor) je gebeden. En natuurlijk zijn er de talloze ‘schietgebedjes’ van sportlui.
Hoog tijd voor bezinning, voordat het gebed helemaal op straat te grabbel ligt.
Een parodie is er al: kijk maar eens naar de beginscène van een show van het enfant
terrible van het Nederlandse cabaret, Hans Teeuwen, uit 2000. Hij heeft oren en ogen
open gehad en nagedacht over wat mensen doen als ze bidden doen en wat voor
beeld ze al biddend kennelijk van God hebben. Wie het meest blasfemisch is, de
cabaretier of de biddende christen, mag u – naar goede protestantse gewoonte – zelf
in eer en geweten bepalen (http://www.cafecabaret.nl/fragment/421/Hans-Teeuwen-Bidden.html).
Wij hopen met onze reeks concreet en opbouwend te zijn, terwijl we het tedere
geheim van het gebed (de ‘verborgen omgang’ heette dat vroeger) proberen te
respecteren.
Naast de vaste informatieve rubrieken kunt u in dit nummer ook nog lezen over een
noodkreet van de Palestijnse christenen (Kairos Palestina Document) en wordt het
verhaal van de kerk in Gent-Rabot gebruikt om elke gemeente aan te zetten tot
reflectie met het oog op de “ideeëndag” over “missionair gemeente zijn” die in de
steigers staat. - 9 -

http://www.cafecabaret.nl/fragment/421/Hans-Teeuwen-Bidden.html


- 10 -


