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Het wonder

II

Uit alle landen kwamen zij tezamen,
Vreemden die zochten naar het oud verbond.
Zij spraken talen die men niet verstond
En zij verstonden niet bij wie zij kwamen.

Maar toen de Pinksterdag hen biddend vond
- Uit één verlangen kwamen zij tezamen - 
Wat was dat vuur dat zij opeens vernamen?
Wat was dat waaien dat hen plots omstond?

Het waren, alle vreemdlingschap ten trots,
Woorden die spraken van de daden Gods:
Hún woorden waren ’t, maar opnieuw begonnen
Als uit Gods eigen mond - uit eenzaamheid
Tot eeuwig leven in de Geest bevrijd,
Omdat het Woord de dood had overwonnen.

Uit: Muus Jacobse, Bijbelse Gedichten.
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Kerkraad  

We vergaderden op dinsdag 31 maart, een weekje vroeger dan normaal,
wegens de paasvakantie. We evalueerden de voorbije kerkdiensten van zondag 
8 maart, een dienst waarin ds. E. Van der Borght voorging  tot/met zondag 29
maart. We verdeelden de taken voor de eredienst van 3 april, Goede Vrijdag,
waarin we het Heilig Avondmaal vieren en voor Paaszondag 5 april waar we de
nodige aankopen, bloemen en paaseitjes, moeten doen. We evalueerden ook
de gemeente vergadering van zondag 22 maart, die gehouden werd direct na
de kerkdienst. Er werden allerlei suggesties gedaan, ook om enkele wijzigingen
aan te brengen in het verloop van de erediensten. Ook ons kerkblad kwam aan
de orde om dit in een modernere vorm – formaat uit te geven. Als kerkraad
gaan we zeker rekening houden met de gedane suggesties, alles is niet te
verwezenlijken, onze erediensten moeten voor iedere kerkganger aanvaard-
baar zijn en blijven, we zoeken een evenwicht tussen jong en oud, tussen
nieuw en conservatief. We bespraken de lijst van de stemgerechtigde lidmaten
met het oog op de komende kerkraadsverkiezingen van 3 mei. Voor deze
kerkraadsverkiezingen zijn we erg teleurgesteld om de weinige animo deel te
willen uitmaken van de kerkraad. We hadden het ook over onze zieken en
oude van dagen. De eerste zondagen van de maand kwamen ook aan bod, de
kindernevendienst en de jeugd, de catechese, de TV dienst op 19 april in de
kerk van Boechout, de aanvraag voor een doop op 31 mei en de aankondiging
van een huwelijk. We spraken ook nog over het PSC (pastoraal sociaal
centrum) te Antwerpen, dat we vanaf nu met de Diaconie zullen steunen,
omdat het PSC in Kuurne na zovele jaren stopt met zijn werking en waar we
steun aan gaven. Volgende kerkraadsvergadering is op dinsdag  5 mei, heeft u
iets te melden, dan horen we dit graag.

Samenstelling kerkraad

Predikant: ds J. Brouwer 015 - 20 51 54
Ouderlingen: Aysel Eke 0484-75 18 48

Georges Vandensavel 015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18
Georgette Saliba  015 - 41 31 85 

Diaken: Hugo Wilmaerts 015 - 29 08 59 

Verjaardagen in mei

06 mei Riet Vermaas  e. Kardux
06 mei Bunyamin Dinler          
06 mei Ymkje ter Haar  e. Van Messem
07 mei Godelieve Van Reeth
10 mei Marten Brouwer
10 mei Johannes  Brouwer
19 mei Hermien Heres  e.  Oerlemans
21 mei Eva Huibregtse
22 mei Johan Daenen
24 mei Marius  Joosten
28 mei Frits ter Haar

Al deze jarigen wensen we een prettige en bovenal een gezegende verjaardag!
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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 03 mei organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd

zondag 10 mei organist: E. Poncin
ds. E. Delen 2° collecte: Rwanda
Moederdag

zondag 17 mei organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: Zending

zondag 24 mei organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: Diaconie
Pinksteren; bevestiging ouderlingen; H. Avondmaal

zondag 31 mei organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: Syrië
Doop Emmanuel Dirlik

zondag 07 juni organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Synodale Kas
Medewerking gebedsgroep

14 mei - Algemene Kerkvergadering in Mons

De volgende AKV vindt plaats op 14 mei 2015, Hemelvaartsdag. Ze wordt
gehouden in UCL-Mons, Chaussée de Binche.
We hebben het thema van de bijbeltentoonstelling overgenomen die in
hetzelfde gebouw zal worden ingericht gedurende de eerste drie weken van
mei 2015, namelijk: “De Bijbel, werelderfgoed.”
Er is een gevarieerd programma van 9 uur tot 17 uur, met als hoogtepunt een 
concert in de namiddag met de groep Alléluia North Africa, bestaande uit vier
kabylische (Berber) musici en een zanger, die ons wonderbaarlijke muziek met
mediterrane kleuren zal brengen.

Activiteitenkalender

03 mei Kerkenraadsverkiezingen - kerkruimte 11u15
05 mei Kerkraad - kerkzaal 20u15
12 mei Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
14 mei Algemene Kerkvergadering Bergen 9u - 17u
21 mei Seniorenmiddag - kerkzaal 14u30
28 mei Bijbelnamiddag - kerkzaal 14u30
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In Memoriam

Met het overlijden van Marcel Van der Mynsbrugge komt er
ook voor onze gemeente een einde aan een tijdperk. Marcel
was, naast Jerôme Schittecat, H. Van Ussel, Marcel
Speltdoorn, Marinus Hagers en Roland Versele vanaf de
jaren 1955-60 een drijvende kracht achter onze Evangelisch
Hervormde Kerk in de Keizerstraat. Hij heeft als lid van de
broederraad, kerkenraadsvoorzitter en penningmeester een
niet te onderschatten rol gespeeld in de groei en bloei van
onze gemeente onder diverse voorgangers.
Marcel zal worden herinnerd als een zacht persoon, spaarzaam en diep gelovig.
Zijn overgang naar het protestantisme bij zijn huwelijk met Annie, nu meer
dan 65 jaar geleden, was duidelijk niet alleen iets voor de vorm.
Het afgelopen jaar was geen gemakkelijke periode voor Marcel. Steeds weer
moest hij in het ziekenhuis worden opgenomen voor operaties aan zijn heup,
zijn been en zijn voeten - opnames die hij steeds zo lang mogelijk uitstelde om
wille van Annie. En steeds weer zag je zijn lichamelijke krachten en zijn
veerkracht afnemen, totdat hij op was. Nu is hij dan voorgoed thuis. Moge de
Heer Annie, de kinderen en kleinkinderen bijstaan in deze moeilijke periode.

Verhuis 

Karl Van den Broecke en Jeanneke Van Ussel zijn onlangs verhuisd naar
Hofstade. Hun volledige adres vindt u op het mededelingenbord in de kerk. Uw
bezoek zal zeker op prijs worden gesteld; om een vergeefse reis te voorkomen
belt u het best vooraf. Zowel het vaste nummer als de GSM zijn ongewijzigd.

Veranderingen ‘De Brug’

In lijn met de suggesties van de gemeentevergadering heeft de kerkenraad
besloten om met ingang van de editie van september aanstaande het uiterlijk
van De Brug een opfrisbeurt te geven. Maar wàt er precies moet worden
gewijzigd (en wat niet) is in de eerste plaats een zaak van persoonlijke
voorkeur. Daarom willen we u graag inspraak geven. Hebt u voorstellen met
betrekking tot formaat en/of lay-out, maak die dan kenbaar aan de dominee of
een ander kerkenraadslid. Ook suggesties voor mensen die bereid en in staat
zouden zijn de opmaak op een meer professionele manier vorm te geven zijn
zeker welkom.

Getuigenissen

Op de gemeentevergadering hebt u de wens te kennen gegeven om van tijd
tot tijd een persoonlijke boodschap aan de gemeente door te geven. Om de
dienst dan op een geordende wijze te laten verlopen, wordt u verzocht om dit
vóór het begin van de dienst aan de dominee kenbaar te maken. Dan zal u na
de preek (tussen orgelspel en volgend lied) de gelegenheid worden geboden
om gedurende enkele minuten het woord tot de gemeente te richten.
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Jaap van der Wulp
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Afscheid van de kerkenraad

Beste lezers en lezeressen, zoals jullie weten,

verlaat ik volgende maand de kerkenraad na twee

vierjarige ambtstermijnen. Tijd voor een terugblik.

Eigenlijk heb ik nooit de ambitie gehad om diaken

en dus meteen  kerkenraadslid te worden. Ik was

een beetje zoals Mozes (zie Exodus 3) of Gideon

(Rechters 6:15), die ook liever hadden gewild dat

God iemand anders had geroepen. Voor mijn werk

moet ik elke dag vroeg opstaan en avondlijke

vergaderingen die af en toe lang kunnen uitlopen,

zijn bijgevolg echt mijn ding niet. Gelukkig bestaat

het werk van een diaken in onze kerk niet

hoofdzakelijk uit vergaderen, verre van zelfs.

Overigens wordt je voor de kerkenraad gevraagd

(meestal met aandrang), in mijn geval kwam de dominee op bezoek met de

mededeling dat een diaken werd gezocht en dat ik twee (!) dagen bedenktijd

kreeg. Omdat de in onze kerk bestaande ambten toch wel een manier zijn om

je geloof concreet gestalte te geven, iets wat God van ons vraagt (zie bij

voorbeeld Jacobus 2:14), kun je dit moeilijk zomaar weigeren, tenminste zo

heb ik het toch ervaren.  

Het heeft lang geduurd eer ik mij in de kerkenraad thuis voelde. Ik vond het

aanvankelijk een stijve bedoening en het was moeilijk om nieuwe ideeën aan

te brengen. Na een paar maanden was ik behoorlijk gefrustreerd en vroeg ik

me af of mijn aanwezigheid een meerwaarde betekende. Een namiddag van

gesprek, bezinning en gebed bij Marius Joosten en zijn lieve vrouw Rina heeft

mij toen enorm bemoedigd, iets waar ik die mensen tot vandaag dankbaar

voor ben.

Gaandeweg vond ik wat beter mijn draai, maar ik bleef het moeilijk vinden dat

er in de kerk weinig vernieuwing kwam. Bovendien is doorheen de jaren het

aantal kerkgangers sterk gekrompen, iets waar ik mij persoonlijk mee

verantwoordelijk voor voelde en waar ik soms ’s nachts wakker van lag.

Nieuwe liederen, opwekking, een piano, het zijn allemaal ideeën die jaren

geleden reeds geopperd werden, maar waar telkens wel iemand tegen was,

zonder twijfel met de beste bedoelingen. Want dat staat buiten kijf, zowel de

dominee als al mijn mede-kerkraadsleden in de loop van die acht jaren zijn

christenen die oprecht het beste beogen voor onze gemeente. Ik heb dan ook

een heel groot respect gekregen voor mensen als onze huidige voorzitter

Georges Vandensavel (om maar een willekeurig iemand te noemen) en

anderen, die al zoveel keren hebben aanvaard om zich op deze manier in te

zetten voor Gods werk. Niettemin had ik voor mijzelf besloten er na een eerste

ambtstermijn van vier jaar mee op te houden, omdat ik vond dat de gemeente

te zeer vastgeroest zat in oude gewoontes en tradities.

Dat was echter buiten (opnieuw!) Marius en Rina gerekend, die een ochtend bij
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ons thuis kwamen om met mijn vrouw Sandra en mijzelf te praten, te bidden,

en na te denken. En om erop aan te dringen dat ik mijn besluit zou herzien, of

wat dacht je. Uiteindelijk heb ik er dan toch maar vier jaar bijgedaan, ook uit

plichtsbesef, er was immers geen kandidaat om mij te vervangen. Verheugend

op het einde van deze tweede vierjarige termijn is dat ik nu veel meer

openheid bemerk voor vernieuwing, dan ik voorheen voor mogelijk had

gehouden. Gezaaide zaden hebben tijd nodig om te kiemen en Gods tijd is de

beste.

Aan de specifieke taak van diaken, heb ik veel genoegen beleefd, mede omdat

dominee Brouwer en de andere kerkenraadsleden te allen tijde de diaconie

mee hebben “gedragen” en immer bereid waren mee na te denken over

voorgestelde projecten. Hierbij denk ik vooral aan onze steun aan “Ik help een

kind” in Rwanda, waarbij we samen met andere VPKB-gemeentes er financieel

toe bijdragen dat arme kinderen uit onze Rwandese zusterkerk, naar de

middelbare school kunnen. Een tweede project was het Provinciaal Diaconaal

Centrum te Kuurne (West-Vlaanderen), waarmee we in contact waren

gekomen via wijlen Roland Versele. Omdat dit Centrum er na zoveel jaren mee

ophoudt, hebben we in de kerkenraad samen besloten in de plaats daarvan het

Protestants Sociaal Centrum te Antwerpen maandelijks financieel te steunen.

Het Protestants Sociaal Centrum houdt zich onder meer bezig met

vluchtelingen en omdat ons kerkenraadslid Aysel Eke zelf als kindje met haar

ouders naar België is gekomen als vluchteling, sprak ons dit bijzonder aan.

Individuele personen steunden we af en toe ook, en het gebeurde dat ik dan

ter plaatse ging kijken bij de hulpbehoevende. Dit was soms een

ontnuchterende ervaring, zo was mijn eerste bezoek aan een onbewoonbaar

verklaard huis nabij de Adegemstraat. Heel het op instorten staande huis was

doortrokken van een walgelijke beerputreuk, er vlogen zwermen vliegjes en op

een versleten vloerkleed lag een grote hond te stinken. Al de

elektriciteitsdraden lagen bloot en de waterleiding lekte. Een badkamer was er

niet. In die omstandigheden leven sommige van onze medemensen.    

Toch was financiële hulp in de acht voorbije jaren niet het belangrijkste in onze

diaconie en al zeker niet binnen de gemeente. Aan de vele huisbezoeken

(inclusief rusthuisbezoeken), vooral bij oudere gemeenteleden, hou ik

prachtige herinneringen over. Telkens opnieuw mocht ik naar verhalen

luisteren over hoe het vroeger was en leerde ik van de wijze raad van onze

senioren, die mij hielpen het heden in het juiste perspectief te plaatsen.   

Passend op het einde van deze acht jaren diakenschap en kerkenraad is tot

slot een dankwoord.

Dank aan God, die mij de kracht en inspiratie heeft gegeven om samen met

anderen dit werk te doen.

Dank aan dominee Brouwer en alle mede-kerkraadsleden voor het geschonken

vertrouwen.

En dank aan jullie allemaal voor jullie steun en gebed. 

(Hugo Wilmaerts, binnenkort ex-diaken)
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Opnieuw leren leven na de ontvoering

Deborah's leven lijkt wel weggeplukt uit een Amerikaanse televisieserie: na een
dag les op een splinternieuwe campus,  basket of volleybalt ze, of doet ze aan
aerobic. De weekeindes zijn er om te zwemmen en zich te ontspannen.
Dit leven is mijlen verwijderd van wat ze net één jaar geleden gewoon was in de
stad Chibok, in noord-oostelijk Nigeria.
Op 14 april 2014, aan de vooravond van een belangrijk examen, trachtte Deborah
de slaap te vatten in de slaapzaal van haar middelbare meisjesschool, toen plots
de islamisten van Boko Haram binnenvielen.
In totaal werden die avond 276 leerlingen ontvoerd. Een massa-ontvoering die
een golf van verontwaardiging door de wereld joeg. Deborah is één van de 57
meisjes die erin slaagden te ontsnappen. Maar voor 219 andere gegijzelden en
hun verwanten, duurt de kruisweg nog altijd voort.
Ondanks herhaalde beloftes van de Nigeriaanse overheid en geruststellende
berichten van het leger, blijven de ontvoerde meisjes spoorloos. Boko Haram-
leider Abubakar Shekau zegde nu eens hen als slavinnen te verkopen en dan weer
hen tot huwelijken te dwingen.
Deborah studeert thans samen met 20 andere ontsnapten van Chibok aan de
Amerikaanse Universiteit van Nigeria te Yola (noord-oosten).
Deze privé-gefinancierde universiteit strekt zich uit over tientallen hectaren net
buiten de stad en is veel luxueuzer dan de gemiddelde Nigeriaanse instelling. Het
contrast met de geruïneerde infrastructuur van Chibok is groot.
In het restaurant van het campushotel kan je discussiërend met je proffen
hamburgers en pizza's smullen aan de rand van het zwembad, of aan een
frisdrank nippen. "De omgeving is magnifiek", erkent Deborah in een email-
correspondentie met AFP.
De 21 studentes volgen een programma dat hen voorbereidt op een universitaire
leergang vanaf volgend jaar.
Sommigen zeggen dokter of advocaat te willen worden. Maar allen zijn ze zich
bewust van de schat die dit kwaliteitsonderwijs vertegenwoordigt in een land waar
zoveel kinderen niet naar school kunnen.
Toch heeft op deze eerste verjaardag van de Chibokse ontvoering de kans die hun
geboden wordt een bittere nasmaak. Want allen weten ze dat ze zonder die
verschrikkelijke islamistische aanval ongetwijfeld nooit naar de universiteit
hadden gekund.
"Toen de opstand uitbrak, was ik er kapot van. Maar ik wist niet dat uit het kwaad
iets goeds zou voortkomen", bekent Mary, zich ietwat schuldig voelend.
De studentes hopen dat hun fabelachtige ervaring ook hun vandaag verwoeste
geboortestad ten goede zal komen.
"Het is een vreselijk avontuur geweest". Maar "we zijn door die aanval niet
vernietigd. Wij beschouwen onszelf als uitverkoren om in ruil positieve
veranderingen te brengen, niet alleen naar Chibok, maar ook naar ons land en in
de wereld", verduidelijkt Sarah.
(...)
De ex-gegijzelden zeggen elke dag te bidden dat hun vriendinnen eindelijk mogen
gevonden worden. Maar in het vooruitzicht van hun nieuwe studies, hebben ze de
hoop weergevonden om ooit hun dromen te verwezenlijken.

(Ben Simon, AFP te Lagos, verschenen in de Canadese krant Le Devoir, Montreal
14 april 2015 onder de titel "Réapprendre à vivre après l'enlèvement") (vertaling en inkorting HW)
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    Mei 2015

Uit de redactie

Het lijkt evident: vlammen op de cover
van het Pinksternummer. Vuur als
symbool van de Heilige Geest.
Maar wie teveel  vlamt, loopt het risico op
te branden. En daarmee belanden we bij
één van de ziektes van onze maatschappij
die ook in de kerk haar slachtoffers eist:
burn-out. 
Want hoe houd je het vol in een kerk die
kleiner wordt en de energie die je erin
steekt om haar gaande te houden soms in
het niets lijkt te verdwijnen?

We warmen ons aan het Pinkstervuur. Maar wat als de vlam in jezelf is gedoofd? 

Namens de redactie,
Annet Sinnema

Woensdag 20 mei 2015
VRT Radio 1 om 20:03

Leven vanuit de Geest
Frank Marivoet
...................................................................................

Zondag 24 mei 2015
VRT-televisie één om 10:00

Pinksterviering in Eurovisie
Vertaling: Frank Marivoet
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Pinksteren.

Op het Pinksterfeest daalde Gods Geest als een vuur

neer op de leerlingen van Jezus. En voortaan spraken

zij de taal van God.
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