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Loofhuttenfeest

Leuven, twee dagen voor het Loofhuttenfeest 2010

Aan vrienden en collega’s,

Terwijl ik mijn kinderen thuis en leerlingen op school voorbereidde op het
Loofhuttenfeest (=een loofhut bouwen) en lesgaf over de Prediker, kwam ik
een leuk filmpje tegen over deze koninklijke figuur die zo lang had geleefd, dat
niets onder de zon hem nog verraste, verveeld als hij was door al zijn
overdadige rijkdom en kennis. Het is verbazend wat een tekenfilmpje voor
kinderen kan doen. Rijkdom en kennis zijn een zegen die in een vloek kan
veranderen, en dat laat ons nadenken over en bidden voor onze eigen
doeleinden. Wat voor goeds brengt hetgeen wij doen?
Bij het Loofhuttenfeest moeten we niet alleen stilstaan bij ironie en ijdelheid en
het thuisloze Israël in de woestijn, maar ook bij de toenemende daklozen
vandaag in Pakistan of Bangladesh, Roma die met uitzetting worden bedreigd,
mensen in krottenwijken die ‘helaas’ nooit hetzelfde zullen voelen als de
Prediker. Dus misschien moeten de daklozen ons wel leren wat je voor geld
niet kunt kopen en wat je verstand niet kan onthullen, en misschien is juist dat
wel Loofhuttenfeest in 2010. 

http://www.youtube.com/watch?v=5wcG5v2BFQU

Gods zegen,
Hans van Nes, Dep. Oude Testament,
ETF vzw, St. Jansbergsesteenweg 97, 3001 Heverlee
Hans.vannes@etf.edu
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Kerkraad

Op maandag 6 september vergaderde de kerkraad, de heren van der Wulp en
Van Messem waren verontschuldigd. 
Ds Brouwer leidde de vergadering. De vakantieperiode werd overlopen en we
waren blij dat niemand van de gemeenteleden dringend pastorale zorg had
moeten aanvragen. We willen in ieder geval ds Snauwaert bedanken voor zijn
toezegging om beschikbaar te zijn tijdens de vakantieperiode van onze eigen
dominee.
De nodige voorbereidingen werden besproken voor de oogstdienst op 17
oktober, er was een korte vooruitblik naar Hervormingsdienst op 31 oktober en
de afspraken voor de Kerstperiode werden bevestigd. 
Verder moeten we tegen volgende vergadering aandacht schenken aan de
voorbereiding van de synodevergadering in november, waar onze voorganger
mee het district ABL zal vertegenwoordigen.
Het werk van kindernevendienst en jeugdkerk en –catechese werd besproken,
er was aandacht voor de seniorenvergaderingen en het diaconaat. Ds Brouwer
gaf een verslag over het pastorale werk en er werden afspraken gemaakt om
de website verder uit te breiden met een kalender met de bijzondere
erediensten tijdens het jaar.
De vergadering werd met gebed gesloten, volgende afspraak: 4 oktober.

Samenstelling kerkraad:

Predikant: ds J. Brouwer        015-20 51 54
Ouderlingen: Georgette Saliba             015-41 31 85      
                  Geert Van Cammeren        015-31 97 64
                Rudi Van Messem             0495-76 30 75

Rina Joosten 015-41 95 73
Diakenen:        Jaap van der Wulp              016-53 31 42
       Hugo Wilmaerts          015-29 08 59 

Verjaardagen

01 oktober Kristin Eke e. Eke
01 oktober Zarifa Eke e. Van Roy
05 oktober Jelle H. Brouwer
14 oktober Rebekka Dirlik
19 oktober Arnout Van Messem
20 oktober Luc Denivelle
23 oktober Henriëtte Liefting e. Brouwer
25 oktober Simon Eke
28 oktober Miranda Wilmaerts
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Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

KND Oppas

03 oktober Hermien Elske
10 oktober Aysel Eva
17 oktober Hanne Nynke
24 oktober Kristin Sandra
31 oktober Zarifa Elske
07 november Sali Eva

Koffiedienst

Koffiedrinken op: dienst voor:

03 oktober Fam Van Messem
17 oktober Fam Brouwer
31 oktober Fam Eke

Erediensten

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

zondag 03 oktober organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° kollekte: diaconie

zondag 10 oktober organist: E. Poncin
dhr. R. Versele 2° kollekte: orgel

zondag 17 oktober organist: J. Van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° kollekte: SOS Hulpbetoon
Oogstdienst

zondag 24 oktober organist: J. Van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° kollekte: kindernevendienst/jeugd

zondag 31 oktober organist: J. Van der Wulp
ds J. Brouwer/ds G. Buunk 2° kollekte: Werkgroep Integratie Vluchtelingen
Hervormingsdienst

zondag 07 november organist: P. Oerlemans
ds. S. Fuite 2° kollekte: synodale kas
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BIJBELS DAGBOEK of SCHEURKALENDER

Met kerst ontvangt elk gezin een Bijbels dagboek. 
U kan ook kiezen voor een scheurkalender maar daar moet
u zich dan specifiek voor opgeven. U kan uw naam op de lijst
zetten die in de kerkzaal hangt of een seintje geven aan één
van de kerkraadsleden.
De lijst wordt op zondag 3 oktober afgesloten.

Activiteitenkalender

03 oktober Catechese 16-18 jr - kerkzaal 20.00 uur 
04 oktober Kerkraad - kerkzaal 20.15 uur
05 oktober Bijbelavond - kerkzaal 20.00 uur
12 oktober Oec. Bijbelavond - zaal De Posthoorn 20.00 uur
14 oktober Seniorenmiddag - kerkzaal 14.30 uur
16 oktober Vlaamse Diaconale Dag - 10.00 uur Italiëlei 72, Antwerpen
19 oktober Oec. Bijbelavond - zaal De Posthoorn 20.00 uur
29 oktober Jeugdcatechese 12-15 jr - kerkzaal 20.00 uur

Oogstdienst

Zondag 17 oktober willen we de Heer weer danken voor de goede gaven van
de oogst. In een dankdienst voor gewas en arbeid willen we de medemensen
die in deze maatschappij uit de boot vallen, laten delen in onze overvloed. Op
die zondag verzamelen we, liefst niet bederfbare, etenswaren en nog
draagbare kleding voor SOS Hulpbetoon. Ook de tweede collecte wordt die
zondag traditioneel aan deze organisatie overgemaakt. Zij zetten zich volledig
belangeloos in om de minderbedeelden in deze stad te helpen waar het kan.
Uw gaven zijn dan ook meer dan welkom. 

Luidsprekers voor God
Vier profeten

KBS Vlaanderen / Federatie Mechelen / Protestantse Kerken Mechelen richten in:

TWEE BIJBELAVONDEN

In het Oude Testament nemen de profeten een grote plaats in. Velen onder hen hebben er zelfs een boek op hun eigen

naam. In deze bijbelreeks willen we vier profeten aan je voorstellen: Hosea, Nahum, Sefanja en Obadja. Dit doen we

aan de hand van inleiding, lectuur en gesprek. Rode draad doorheen het geheel: worden er vandaag nog profeten

geroepen die luid genoeg over God spreken?  

Plaats: Zaal De Posthoorn, Brusselsesteenweg 49, Mechelen (B)

Data: dinsdagen 12 en 19 oktober 2010 (20:00-22:15)

Deelnameprijs: € 5,00 per avond (drankje en syllabus inbegrepen)

Inleiders: HOSEA: Jelle Brouwer, dominee Keizerstraat Mechelen – NAHUM: Gerrit Buunk, dominee Zandpoortkerk

Mechelen – SEFANJA: Karel Denteneer, dominee Adventkerk Mechelen en OBADJA: Luc Devisscher,

afdelingshoofd KBS Vlaanderen
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Seniorenmiddag

Seniorenmiddag van 9 september.
Het is altijd even afwachten wie er zal verschijnen op zo’n seniorenmiddag.
Maar hoera! We tellen tien deelnemers rond de tafel. 
Ds Brouwer had in een bijeenkomst in Gent met afgevaardigden van de Duitse
kerk een hele uitleg over kerk en kunst. Daarover heeft hij ons uitgebreid
verteld. Het boeide ons.
Via afbeeldingen van schilderijen op zijn computer kwamen de schilderwerken
dichterbij.  Soms waren dat wat vreemde beelden, van Malkovich bv- een
zwart vierkant . De tongen kwamen los
Voor we er erg in hadden was het tijd om naar huis te gaan. Komende
seniorenmiddag is op 14 oktober, vanaf 14u30.

Rina Joosten

Hervormingsdienst

Zoals gebruikelijk gedenken we samen met onze protestantse zustergemeente
van Mechelen-Zuid de kerkhervorming op de laatste zondag van oktober. Dit
jaar gebeurt dat in ons kerkgebouw op zondag 31 oktober.

Belijdeniscatechese

Voor al wie er aan denkt om op Pinksterzondag 2011 openbare belijdenis van
het geloof te willen doen, vragen we dringend om contact op te nemen met ds
Brouwer. De belijdeniscatechese als voorbereiding op deze belangrijke stap in
het geloofsleven van een protestants christen willen we graag nog in de maand
oktober laten starten.

Winteruur

In het weekend van 30 op 31 oktober 2010 wordt de klok 1 uur teruggezet: 3
uur wordt dan 2 uur. Wie vergeet zijn klok aan te passen komt waarschijnlijk
een uurtje te vroeg in de kerk op die zondag.

Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen

R A D I O
VRT over Radio 1 op woensdag om 20u04
productie Frank Marivoet

13 oktober
Mens voor de mensen zijn: Teder nabij

27 oktober
Bijbel vandaag: Farizeeër en tollenaar
door ds. A.R. Beukenhorst
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Oktober 2010:

H(h)ervormingsdag?
De rooms-katholieke kerk verkeert in een diepe crisis, misschien wel
vergelijkbaar met die aan het begin van de 16  eeuw. Haar geloofwaardigheidde

staat op het spel, toch vrij belangrijk voor een instituut dat spreekt over
‘geloof’. Enfin: wij hopen dat uit het radicaal kwade dat is geschied in het
verleden dan toch tenminste dit als vrucht in het heden naar voren mag
komen, dat de kerk ontwaakt uit haar slaap en opstaat… In dit nummer van
Kerkmozaïek meenden wij daarop niet verder te moeten ingaan (wij deden dat
r e e d s  i n  h e t  j u n i n u m m e r ,  z i e  o o k  d e  w e b s i t e :  
www.vpkb.be/media/geschreven-pers/).

Wij vroegen verschillende mensen wat zij eigenlijk vonden van het vieren van
hervormingsdag. Daarop kwamen uiteenlopende antwoorden binnen - wat had
u gedacht: wij zijn protestanten ! Het besef dat een kerk altijd weer opnieuw
hervormd moet worden, wil ze de eretitel ‘kerk’ (van het Grieks: kuriakè, dat
wat van de Heer is) waardig zijn, lijkt een verbindend principe. Een
protestantse kerk als zelfkritische kerk. Niet slecht. Dat ‘geloof’ altijd ook de
praktijk van het leven raakt, is dan weer kenmerkend voor de andere artikelen.
Lees over Henri Dunant (Rode Kruis) en het Réveil, over het KAP-kamp,
Oikocredit, over Jezus en het “geloof”. En misschien kunt u zich al lezend
afvragen of je hervormingsdag nu met een hoofdletter (geheiligd moment uit
het verleden) of met een kleine letter (gewoon een dag om een hervorming ter
hand te nemen) moet schrijven of misschien moet je juist niet kiezen. Aan u de
keuze.

Dick WURSTEN
_____________________________________________________________

Vlaamse Diaconale Dag

De komende Vlaamse Diaconale Dag zullen wij ons over globalisering buigen.
Wij doen dat op zaterdag 16 oktober in het Antwerp Seafarers’ Centre
(Italiëlei 72, Antwerpen), en dat is niet voor niets: mensen die op boten
werken krijgen dagelijks te maken met de directe gevolgen van de
globalisering. In het zeemanspastoraat vinden wij dus een mooie “case study”,
maar dat woord is op zich al veelzeggend. Om zelf niet te veel te objectiveren
willen wij ook hier op zoek gaan naar de mens achter de “productie-eenheid”. 
Het is een dag van bezinning, boeiende sprekers, filmmateriaal en we willen er
ook workshops houden. Niet alleen diakenen, maar ook andere “werkers in de
wijngaard” zijn van harte welkom! 
Het programma begint om 10.00 uur. Om 15.00 is er een afsluitende
gebedsviering rond Oikocredit in de nabijgelegen St-Pauluskerk.
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Een unieke kans om elkaar, Assyrische en andere Mechelaars, op een originele

manier beter te leren kennen en te ontmoeten. 

Programma: Je hebt keuze tussen 2 trajecten.

 

Traject 1 (focus op Assyriërs)        Traject 2 (focus op de Mechelaar)

Bezoek aan: Het weefatelier          Bezoek aan:  Assyrische tuin – bakker –

van de Koninklijke Manufactuur     winkel (supermarkt). 

De Wit en het stadhuis.                Dit traject wordt best afgelegd per fiets of auto.

Na de trajecten ontmoeten we elkaar rond 14u terug op de binnenkoer van het stadhuis

voor een hapje en een tapje

Wanneer? Zaterdag, 2 oktober om 11 u stipt - Waar? Binnenkoer van het stadhuis,

Grote Markt 21 - Kost? 2 euro - Inschrijven? Inschrijven is verplicht (max 40 personen

per traject):

Dienst Diversiteit - E diversiteit@mechelen.be - T 015 29 83 06

Vermeld uw naam, telefoonnummer, trajectkeuze en het aantal personen.

Een samenwerking met de stad Mechelen, Prisma vzw, Kerkwerk Multicultureel Samenleven, Open
School Centrum voor Basiseducatie en de Assyrische gemeenschap.
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Loofhuttenfeest

Bij het Loofhuttenfeest staat het volk Israël erbij stil, hoe God voor hen heeft gezorgd

toen ze door de woestijn trokken. Daarom wonen ze een week lang in een hut van

bladeren, waardoor de hemel goed is te zien. 

Hoe kunnen wij God laten zien, dat we dankbaar zijn dat Hij ook voor ons zorgt?
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