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Geheiligd door de waarheid. (Joh. 17:19)

In het Hogepriesterlijk gebed van Jezus (Johannes 17) bidt de Heer voor zijn
volgelingen. Het zal hun niet gemakkelijk vallen om trouw te blijven aan Zijn
woord. Dat gaat nu eenmaal tegen alles in, waar de mens van nature toe
geneigd is. Het gebed vat samen, wat Jezus in de voorgaande hoofdstukken
rechtstreeks tegen Zijn discipelen zei. Na Zijn dood zullen zij voor de opgave
komen te staan om Zijn geboden te bewaren. Maar dat is niet een hele reeks
van wetten en opdrachten. Alles wordt vervuld in dit ene: dat wij elkaar
liefhebben (Joh. 15:12). In die onderlinge band komt tot uiting, dat we ook in
liefde met God en Zijn Zoon verbonden zijn.
In het gebed dat de Heer vervolgens tot Zijn Vader bidt, staat dan ook de
eenheid centraal. Want in die onderlinge eenheid komt tot uiting, hoezeer
Vader en Zoon één zijn. Niets is immers gemakkelijker dan elkaar om
kleinigheden los te laten. Dat zit in onze genen. Als iemand iets zegt of doet,
dat ons niet zint, keren we hem of haar gemakkelijk de rug toe. Dan zijn we
immers van alles af. Dan kunnen we ongestoord blijven denken, dat wij gelijk
hadden. Maar Jezus toont ons, dat het daar allemaal niet om gaat in de
gemeente. Want er zou tenslotte geen gemeente meer over blijven, alleen nog
individuele christenen, los van elkander. En dat is de bedoeling niet. Daarvoor
heeft de Heer ons niet uitgekozen, ieder met zijn sterke èn zwakke kanten.
Allemaal verschillend, om elkaar zo aan te vullen tot één geheel. Niet omdat
we het zo heerlijk met elkaar over alles eens zijn. Maar opdat we samen één
zouden zijn, ondanks ieders afwijkingen. Binnen onze gemeente van Mechelen-
Noord, maar ook daarbuiten: in de hele gemeente van de Heer. In de hele
oecumene.
Maar kan dat wel zomaar? Hoe staat het dan met de verschillen in
geloofsovertuiging? Hoe staat het met de waarheid? Nu heeft het begrip



‘waarheid’ in de Bijbel een heel speciale klank. Het gaat niet om gelijk-hebben
of niet. Niet in Johannes 1:14. Niet bij het proces voor Pilatus (Joh. 18:38). En
ook niet in Johannes 17. Van meet af aan maakt de evangelist duidelijk, dat
‘waarheid’ de metgezel is van ‘goedheid’. Dat het in het leven van Jezus gaat
om trouw tot in de dood, dat Zijn vasthouden aan God en mensen de oude
breuken opheft. En ook in het Hogepriesterlijk gebed is het dat soort ‘waarheid’
dat Jezus voor Zijn volgelingen wenst. Verbondenheid in trouw. Onderlinge
liefde. Want juist dàt onderscheidt hen van de wereld, waarin iedereen voor
zichzelf leeft. Juist dàt wapent hen tegen de duivel die alles zal proberen om
hen uit elkaar te drijven. Juist zó identificeren zij zich als mensen die horen bij
die Ene, die het uithield met hoeren en tollenaars, met verraders en
loochenaars. Omdat in die verbondenheid iets oplicht van Gods trouw aan ons,
die ook niet is gegrond in onze volkomenheid, maar in Zijn goede bedoelingen
met ons. Omdat in die onderlinge liefde tot uiting komt, hoezeer God ons allen
liefheeft, ondanks onze tekortkomingen. Want uiteindelijk is het niet onze
volmaaktheid die ons redt, niet onze goede daden, en zelfs niet ons
onberispelijk geloof. Alleen dankzij Gods liefde die aan onze fouten voorbij ziet,
en Gods genade, die ons rechtvaardig verklaart, ondanks alles, kunnen wij
gelden als Zijn vrienden en bondgenoten. Geheiligd door Zijn trouw, ons
toegesproken. Door Zijn goedheid, die ons staande houdt, opdat wij ook elkaar
niet laten vallen.

JHB

Zieken

Na een lange periode van ziekte is Bram Schrijvers (Jan Blockxstraat 11,
Vilvoorde) nu gelukkig weer opgeknapt.
Emelio Eke (Kreitenborgstraat 56) heeft een operatie ondergaan. We wensen
hem een voorspoedig herstel toe.

Kerkraad

Op 8 juni vergaderde de kerkraad, mevr. W. Dijkers was verontschuldigd.
Bij de evaluatie van de diensten werd vooral aangehaald dat de jeugddienst
algemeen als positief werd ervaren.
De opkomst en het programma van de Nacht van de Open Kerken was zeer
behoorlijk. We kregen heel wat mensen over de vloer die onze kerk wel
kenden maar er nog nooit toe gekomen waren eens binnen te komen kijken.
Verschillende vragen over lidmaatschap van onze gemeente zullen
doorgespeeld worden naar het synodebureau voor een antwoord.
De kerkraad besprak ook de trajecten en vereisten omtrent belijdenis doen en
hoe we willen omgaan met verschillende vormen van relaties.
Tijdens het overlopen van de verschillende kringen werd een voorstel voor de
jeugdcatechese bekeken, er werd gesproken over de invulling van een
eventuele startdienst en we moesten vaststellen dat de seniorenuitstap zou
worden uitgesteld.
Het diaconale werk, het pastoraat en de districtsvergadering van 10 juni
kwamen nog aan bod voordat de vergadering werd afgesloten met gebed.
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Vakantieregeling pastoraat

Tijdens de vakantieperiode van onze eigen dominee kan er voorzien worden in
pastorale zorg. Wanneer er nood is aan een predikant mag u een kerkraadslid
bellen die dan zal zorgen voor het kontakt met ds Snauwaert. De
telefoonnummers van de kerkraadsleden vindt u in dit blad en op onze website
(zie eerste bladzijde).

Uit de gemeente

In een goed bijgewoonde eredienst op Pinksterzondag deden Tuur Van Duffel,
Tony Linsen en Patricia Sabak belijdenis van hun geloof, we heten hen hartelijk
welkom in de kring van belijdende lidmaten van onze gemeente en wensen
hun Gods zegen toe in hun streven om Jezus te volgen in hun leven.
In dezelfde dienst hernieuwden Geert Van Cammeren en Rudi Van Messem hun
engagement ten aanzien van de gemeente om nog 4 jaar als ouderling deze
gemeente ten dienste te staan. We bidden hun Gods wijsheid en inzicht toe om
deze taak zo goed mogelijk in te vullen.
Bij de familie Eke-Eke is Kristien op donderdag 14 mei bevallen van een
schattige dochter. Muhfaz en Kristien noemden haar Esther. Van harte
gefeliciteerd !
Zaterdag 6 juni was een feestelijke dag voor Bart Van Roy en Zarifa Eke. Na de
burgerlijke trouw kwamen zij in onze kerk hun huwelijksbelofte ook voor de
Heer uit te spreken. Wij wensen hun veel liefde en blijdschap toe met elkaar.
Op zondag 2 augustus hopen Simon en Sabrye Eke-Kuçun hun dochtertje
Eleanor te laten dopen in de eredienst. Eleanor is geboren op 1 april
jongstleden. We vragen de Heer dat ze mag opgroeien in liefde en gezondheid.
Roeland Van Messem en Ellen Rochette willen elkaar het ja-woord geven op 5
augustus 2009. Na de burgerlijke ceremonie in Moerbeke-Waas zullen zij in de
kerk van Antwerpen-Oost hun huwelijksverbintenis voor God uitspreken in een
dienst die geleid wordt door ds Brouwer en aanvangt om 15.30 u.
Wenst u iemand een kaartje te sturen of op een andere manier uw medeleven
te betonen dan kun je bij de kerkraadsleden terecht voor een adres of
telefoonnummer.

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
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Verjaardagen

01 juli Husniye Kocan
02 juli Nezir Dirlik
04 juli Agnes Valenberghs
11 juli Jaap van der Wulp
13 juli Antony Kardux
15 juli Besim Eksen
16 juli Lisa Van Caillie
18 juli Abla Koumané
23 juli Armand Van Beirendonck
24 juli Elske Brouwer
24 juli Emelio Eke
25 juli Lisa Schrijvers
25 juli Veerle Schrijvers
27 juli Rina Blokland e. Joosten
29 juli Cornelia Noordzij e. van der Wulp
03 augustus Irene Joelants wwe Leysen
03 augustus Ipe van der Deen
04 augustus Samir Younan
06 augustus Thomas Van Caillie
08 augustus Georges Vandensavel
13 augustus Nynke Brouwer
17 augustus Esther van der Deen
21 augustus Sabri Eke
23 augustus Hanne Eke
24 augustus Jacques Stiévenard
24 augustus Carolina Stout
25 augustus Aysel Eke
26 augustus Jan Van Nes
27 augustus Husna Dirlik e. Eke
27 augustus Rudi Van Messem
28 augustus Roland Versele

Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

KND 1 KND 2 Oppas

05 juli Wilda Zwannet vrijwill
12 juli Aysel Perla Sandra
19 juli Hanne Zarifa vrijwill
26 juli Wilda Hermien vrijwill
02 augustus Aysel Sali Elske
09 augustus Younan Zarifa Sandra
16 augustus Hanne Rudi vrijwill
23 augustus Kristin Perla vrijwill
30 augustus Wilda Sali vrijwill
06 september Aysel Zwannet
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Erediensten

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

zondag 05 juli organist: P. Oerlemans
dhr. R. Versele 2° kollekte: diaconie

zondag 12 juli organist: E. Poncin
dhr. P. Van Varenbergh 2° kollekte: kindernevendienst

zondag 19 juli organist: J. van der Wulp
ds. G. Snauwaert 2° kollekte: kerkblad

zondag 26 juli organist: P. Oerlemans
nog te bevestigen 2° kollekte: zending

zondag 02 augustus organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° kollekte: syn. kas
Doopdienst

zondag 09 augustus organist: E. Poncin
ds. J. Brouwer 2° kollekte: Leprazending

zondag 16 augustus organist: J. van der Wulp
nog te bevestigen 2° kollekte: orgel

zondag 23 augustus organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° kollekte: zending

zondag 30 augustus organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° kollekte: syn. kas

zondag 06 september organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° kollekte: diaconie
H. Avondmaal

Activiteitenkalender

05 augustus Huwelijk Van Messem-Rochette, kerkgebouw Bexstraat 13,
Antwerpen, 15.30 u

31 augustus Kerkraad - kerkzaal 20.15 u

Ouderbijeenkomst catechese

Op 7 juni was er een redelijke opkomst, toen we over het belang van de
catechese spraken. Concrete besluiten zijn er niet genomen. Op de
introductiemiddag (13 september) zal met de catechisanten zelf worden
overlegd over de gewenste inhoud en het favoriete tijdstip. Dan is er tevens
voor de ouders gelegenheid om met de leden van ons team verder te spreken.
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Zondag 28 juni 2009

Johannes Calvijn
(1509 - 1564 )

Calvijn en wij

500 jaar geleden werd Johannes Calvijn geboren.

Jongeren uit de protestantse kerk van Antwerpen, vertellen wat zij van die strenge Calvijn vinden
terwijl dominee Katelijne zijn geloof proeft in fijne pralines .

In Brussel vertellen de politicus Guy Van Hengel en historicus Hugh Boudin wat Calvijn te
maken heeft met onderwijs, de bankencrisis, liberalisme en zelfs vrijmetselarij.
In dat spoor wandelen we met de Synodevoorzitter van de Protestantse Kerk door de stad.

Seniorendag

Na de gezellige dag verleden jaar in Brugge hadden Nelly, Rina en Roland en
Gusty weer een prachtig scenario in Gent bijeengepuzzeld voor de seniorentrip
op 18 juni. Helaas, er waren maar twee aanmeldingen; en daarom hebben we
de moeilijke beslissing genomen om het feest dit jaar niet te laten doorgaan.
Misschien later.

Nelly en Rina

Bijbelnamiddag

Op 28 mei kwamen wij weer samen voor de bijbelmiddag. Ds. J. Brouwer
opende met een gebed. "Bidden in Bondgenootschap" (hoofdstuk V ) was
onze lezing. Ds. J. Brouwer las Matthéüs 6 : 1 - 21 en op basis daarvan
wisselden wij van gedachten. Wij hadden het ook over Romeinen 12 : 21 :
"Geef het kwaad geen kans, maar overwint het door het goede te doen.", zoals
het geschreven staat in het boek "De Bergrede" : het Onze Vader is het gebed
van de saamhorigheid.. Het "Onze" geeft de horizontale verbondenheid aan, en
"Vader" de levensverbondenheid. Verlangen naar Gods toekomst voor allen
drukken we aldus uit in het gebed "Onze Vader". De namiddag werd afgerond
met een lied uit Gez. 293 : alle verzen, "Wat de toekomst brengen moge".
Volgende bijeenkomst op 25 juni 2009.

N. Nafarin.

TELEVISIE – PRO – productie Antoinette Panhuis

VRT Eén om 9.00 uur en Canvas 23.20 uur:

Geen uitzendingen in juli en augustus
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Kerkmozaïek zomer 2009 :

Don’t worry, be happy!

De verwachting van de zomertijd verleidde de redactie van Kerkmozaïek om haar gedachten en teksten

te concentreren rond ‘zorgeloosheid en bekommernis’. Don’t worry, be happy! Hoe komt het toch dat

met name ook in kerkelijke middens veel mensen niet lijken te kunnen genieten van zorgeloze rust.

Mist er dan iets aan godsvertrouwen of is het gelovig engagement zo zwaar dat zorgeloosheid en onbe-

zorgdheid achter die verantwoordelijkheid verdwijnen? Het lijkt nodig dat er een juiste balans gevonden

wordt, ook in de Kerk, tussen werken, zorgen en dienen, enerzijds, en het zich onbezorgd

toevertrouwen aan Eén die dit vertrouwen waard is, anderzijds. Ds. Ernst Veen gaat op zoek naar de

basis van dit vertrouwen in enkele bekende Bijbelteksten, ds. Ruud Foppen kiest een psychologische

invalshoek om de spanning tussen zorgen en onbezorgdheid op het spoor te komen, terwijl ds. Dick

Würsten gefascineerd blijkt te zijn door de dubbele lading van het begrip ‘zorg’. Hoe moeilijk het in de

praktijk is om deze balans te vinden, vertelt ons ds. Ina Koeman. In zijn column bevraagt ds. Steven

Fuite zichzelf en dus zijn lezers over gerechtvaardigd dolce far niente. Een luchtige fabel opent dit geheel

van soms toch nog zware overwegingen. Verder biedt de Kerkmozaïek u ook dit keer weer nieuws uit

eigen rangen, nieuws van onze directe buren (Kirchentag), van de Faculteit. U verneemt er welke

bewegingen er zijn in de samenstelling van het predikantencorps en over de promotie van ds. Johan

Temmerman.

Ook binnen ons redactieteam treden er veranderingen op. Ruud Foppen, mediacoördinator die ons
regelmatig bijstond met zijn redactionele inzichten en wijsheid verlaat na 5 jaar toffe samenwerking zijn
post en verdwijnt daarmee als vaste gast van onze vergaderingen. Ruud, bedankt voor je enthousiaste
inzet!

Natuurlijk mag hét evenement van deze zomer niet ontbreken, de verhuizing van het synodebureau
naar de Brogniezstraat in Anderlecht ! Over dolce far niente gesproken, voor sommigen heeft dat
voorlopig vooral de geur van de belofte!

Aan allen een goede zomertijd toegewenst, namens de redactie,

ds. Judith VAN VOOREN.

Prijzen Kerkmozaïek

• Individueel abonnement: 15,00 €

• Groepsabonnement: 12,50 € (vanaf min. 5 exemplaren naar éénzelfde adres)

• Steunabonnement: 20,00 €

Storten kan op rekeningnummer 068-0715800-64 van de Verenigde Protestantse Kerk in België,
Marsveldstraat 5, 1050 Brussel.
IBAN BE29 0680 7158 0064
BIC GKCCBEBB
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