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Hemelvaart Lk. 24:46-53

De hemelvaart van onze Heer is in onze christelijke traditie een feestdag geworden. In
de periode tussen de grote feesten van Pasen en Pinksteren tellen we veertig dagen
tot aan de Hemelvaartsdag, zoals we eerder veertig dagen telden van aswoensdag tot
het opstandingsfeest. De tijd is vervuld. Het leven van de komende wereld, Gods
Koninkrijk, heeft zich voorgoed baan gebroken in de wereld. De heerschappij van de
boze is voorbij. Zijn wapens van zonde en dood zijn machteloos geworden. Toch is het
de vraag, of de eerste christenen het ook zo zullen hebben beleefd. Uit de laatste
verzen van het Lucas-evangelie krijgen we namelijk was een ander beeld. Allereerst
wat betreft de timing. Lucas vertelt, hoe de Emmaüsgangers nog volop aan het
vertellen zijn van hun ontmoeting met de opgestane Heer, als Jezus zelf verschijnt. En
bij diezelfde gelegenheid neemt Jezus afscheid om te worden opgenomen in de hemel.
Voor de leerlingen zal de verwarring hebben overheerst. Eerst het verdriet om de
kruisdood, dan het ongeloof en de vreugde om de levende Heer, en direct daarna het
afscheid - ze worden van de ene emotie in de andere geworpen. Bijna te veel
extremen om te kunnen verwerken. En het is dan in die situatie, dat hun de belofte
wordt gedaan, dat ze er niet alleen voor zullen staan. Er zal kracht uit de hemel
komen om hen te sterken en de moed te geven om vol te houden. Uit de hemel, dat
wel. Maar toch wordt ook hier de blikrichting als het ware heel gauw omgekeerd. Waar
je gemakkelijk de neiging hebt om op hemelvaartsdag neet boven te blijven kijken,
naar de hemel, vanwaar wij immers alles te verwachten hebben, richt de bijbel onze
aandacht zo gauw mogelijk weer naar beneden, naar de aarde. Het is dáár dat onze
taak ligt. Net als tegen de discipelen werd gezegd, dat zij getuigenis af te leggen
hebben voor het oog van alle volken, opdat ze tot inkeer zouden komen. Het gaat om
de concrete werkelijkheid rondom Jeruzalem, dat daar Gods wil zal geschieden en Zijn
Rijk zal doorbreken. Het gaat om de concrete relaties tussen mensen, dat wij samen
het lichaam van Christus gestalte geven en zo het evangelie geloofwaardig maken.
Maar we staan er niet alleen voor. De zegen van Christus vergezelt ons. Hij geeft ons
kracht uit de hoge. Kracht om onze roeping waar te maken. Kracht om vol te houden,
kracht om het perspectief niet te verliezen, maar gaande te blijven, Hem tegemoet.
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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

De kerkraad vergadert weer op maandag 19 april 2010, dit in verband met de
Goede Week en de daarop volgende vakantieperiode. 
Belangrijk thema op deze vergadering wordt zeker de kerkraadsverkiezing, het
lijkt niet gemakkelijk om een kandidatuur in te vullen. Verder zullen we de
gemeentevergadering van 25 maart evalueren en bekijken hoe we ons op 8
mei kunnen profileren voor een interkerkelijke activiteit.
Op maandag 3 mei 2010 hoopt de kerkraad een gesprek te hebben met de
belijdeniscatechisanten.

Gemeentevergadering

Onze jaarlijkse gemeentevergadering is doorgegaan op donderdag 25 maart
2010. Zoals gewoonlijk mochten we ons verheugen in de opkomst van een
aantal trouwe gemeenteleden.
Het jaarverslag 2009 werd voorgesteld en besproken waar nodig. De
afgesproken verbeteringen en aanpassingen werden uitgevoerd. 
Na de pauze werd nog gesproken over oecumene in het algemeen en hoe dit
voor ieder van ons soms een andere betekenis heeft, wel vinden de leden dat
we ons kunnen profileren in de Mechelse samenleving door actieve deelname
aan gezamenlijke activiteiten zoals een Open Monumentendag, een Open
Kerkavond en dergelijke. Ook eigen organisaties zoals een concert in ons
kerkgebouw kunnen dienen om ons de nodige bekendheid te geven in de stad.

Seniorenmiddag

Een kort verslagje over een geslaagde seniorenmiddag.
Zelfs al kostte het veel moeite voor sommigen- we waren toch met 12 bij
elkaar.
Zoals Abraham en Mozes ons leerden, hebben we geoefend in het terugzien op
ons elven en vooruitzien naar wat nog komt. De Heer roept ons en geeft ons
de belofte van een gezegende toekomst. Een nieuwe aarde!
Ook vierden we de verjaardagen.
Volgende bijeenkomst is op 12 mei vanaf 14u30. Die dag is het
hemelvaartsdag; en willen we daar aandacht aan besteden. 
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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 2 mei organist: J. Van der Wulp
ds J. Brouwer 2° collecte: diaconie

zondag 9 mei organist: P. Oerlemans
ds de Jonghe 2° collecte: kerkblad
Jeugdkerk

zondag 16 mei organist: E. Poncin
ds J. Brouwer 2° collecte: Synodale Kas
Jeugddienst

zondag 23 mei organist: P. Oerlemans
ds J. Brouwer 2° collecte: leprazending
Pinksteren; H. Avondmaal

zondag 30 mei organist:
ds J. Brouwer 2° collecte: zending
Doopdienst

Verjaardagen

06 mei Ymkje ter Haar e. Van Messem
06 mei Maria (Riet) Vermaas e. Kardux
06 mei Aziz Eke
06 mei Bunyamin Dinler
07 mei Godelieve Van Reeth
07 mei Raphaël Quarcoo
07 mei Roeland Quarcoo
10 mei Marcel Van Der Mynsbrugge
10 mei Marten Brouwer
10 mei Johannes Brouwer
10 mei Jeanette Vanermen
11 mei Pauline van der Wulp
19 mei Pieter van der Deen
19 mei Hermien Heres e. Oerlemans
21 mei Eva Huibregtse
22 mei Johan Daenen
22 mei Tania Rutten
24 mei Marius Joosten
28 mei Frits ter Haar
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Activiteitenkalender

26 april Jeugdcatecheseteam - 20.15 Kl. Rozendaalveld 33
29 april Bijbelnamiddag - kerkzaal 14.30 uur
30 april Jeugdcatechese I (12-15 jr) - kerk 20 uur
03 mei Kerkraad - kerkzaal 20.00 uur
03 mei Belijdeniscatechese - kerkzaal 20.00 uur
04 mei Bijbelavond - kerkzaal 20.00 uur
08 mei Kerkentocht - 13.30 en 14.30 vanaf Kouterdreef37
13 mei Seniorenmiddag - 14.30 uur kerkzaal
16 mei Jeugdcatechese II - kerk 20 uur
27 mei Bijbelmiddag - kerkzaal 14.30 uur

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

N.B.: Met ingang van zondag 9 mei zullen de beide groepen van de
kindernevendienst worden samengevoegd, zodat eenzelfde persoon
niet vaker dan eens per maand hoeft te worden aangesproken als
leiding. Het is daarmee essentieel, dat degene die op de lijst staat ook
daadwerkelijk komt, of tijdig met een ander ruilt. Willen jullie die
ruilingen dan ook doorgeven aan Rudi (rudi.van.messem@telenet.be of
0495-76 30 75)?

KND 1 KND 2 Oppas

02 mei Aysel Perla Sandra
09 mei Zwannet Eva
16 mei Sali
23 mei Younan Nynke
30 mei Perla Elske

Koffiedienst

Koffiedrinken op: dienst voor:

02 mei Familie Dirlik
16 mei Familie Kardux

Attestaties

De families Eksen en Sabak zijn met attestaties overgegaan naar de Armeense
Kerk van Brussel. Joseph Vangansbeke en Tony Linsen hebben verzocht hun
attestaties over te maken aan de Zandpoortkerk. We wensen hun allen toe, dat
ze zich op hun plek mogen weten in de nieuwe gemeente.
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Bijbelnamiddag

Op donderdag 25 maart om 14.30 uur vond een bijbelnamiddag plaats. Ds.
J.H. Brouwer begon met een openingsgebed.  Daarna gaf hij een uitleg  over
de verschillen tussen het evangelie van Matteüs  en de andere evangeliën. 
Vandaaruit vertrok ons gesprek van die namiddag. 
Er zijn verschillende aandachtspunten aanbod gekomen, zoals :
* het herhaaldelijk schrijven van "Dit alles is gebeurd.." (Matteüs 2 : 15).
* de speciale positie van de ezel (in het verhaal van Palmzondag).
* gedachten t.o.v. Jes. 53 : 2
Bij het terugkeren naar het gesprek over 'geloven' kwam het verhaal van 
Marcus 4 : 35 - 41 ter sprake. Dit is te vergelijken met wat wij lazen in
Matteüs 8 : 18 - 27 over de storm op het meer. Het antwoord op de vraag van
de leerlingen “Wie is toch deze?” klinkt even later uit de mond van de
bezetenen: Matteüs  8 : 29  "Wat wilt U van ons, Zoon van God?"
Daarna  wisselden wij onze gedachten  over "het geloven".
Bij het afronden van dit gesprek las dominee alle verzen van Gez. 484 uit het
Liedboek voor de Kerken: ”Waarom moest ik uw stem verstaan”.
Als afsluiter zongen wij alle verzen uit Joh. de Heer lied nr. 213 en lied nr.
827.
De volgende bijbelnamiddag gaat door op 29 april. Iedereen is van harte
welkom.
 N.  Nafarin. 

Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen

R A D I O

productie Frank Marivoet

VRT over Radio 1 op woensdag om 20u04

 * 12 mei Mens voor de mensen zijn:
 Omzien naar elkaar

 * 26 mei Levensvragen
 Als pijn verdooft

TELEVISIE - E R E D I E N S T E N :

productie Lena Demeester

 * VRT "één" op zondag om 10.00 uur
 23 mei Pinksterviering in Eurovisie
 verzorgd door France 2
 vertaling en commentaar: Frank Marivoet
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Jeugdcatechese maart

Op vrijdagavond 26 maart vierden we met de jeugdcatechesegroep I het Pesachmaal,
zoals Jezus dat aan de vooravond van Zijn lijden en sterven met Zijn leerlingen moet
hebben gevierd. Een maaltijd van vertrouwen, dat ook nu de dood zou voorbijgaan.

Sali geeft uitleg

De tafel is gedekt

De jongens hebben het hoofd bedekt 
uit eerbied voor God

De bittere kruiden van het 
harde slavenbestaan 

Driemaal gaat de ‘wijn’ van de 
vreugde rond

De beker der dankzegging

Het ongezuurde brood gaat rond  Het paaslam
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Vakantiebijbelschool op donderdag 15 april 2010

Bart doet voor hoe je een 
pannenkoek maakt

En dan zelf proberen eentje te maken

Daarna even met z’n allen in de
kruidtuin van Mechelen poseren en
natuurlijk spelen en genieten van het
zonnetje

Een kijkje in de keuken van het
restaurant van Bart, de ‘Mechelse
Mangerie’ aan de grote Markt te
Mechelen

Nog even wachten op de heerlijke
pannenkoeken

Dank je wel, Bart en Zarifa. Tof dat we
langs mochten komen.
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Hemelvaart

De leerlingen zijn getuige van de hemelvaart van Jezus. Met grote blijdschap
keren ze terug naar Jeruzalem. Daar loven ze God in de tempel. 
Met het werkblad wordt een mobile gemaakt.
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