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Verkiezing.

Het lijkt wel, alsof het regeren even stopt in een tijd als deze. Iedereen is even
bang om een besluit te nemen dat niet goed valt bij de mensen. Om te worden
afgerekend op iets dat onvermijdelijk was, maar impopulair. Want in
verkiezingstijd is de macht aan de burger. En die moet op z’n minst de indruk
hebben, dat de partij waar hij op gaat stemmen, de kandidaat van haar keuze,
het goed zal doen. Verkiezingen zijn belangrijk in een democratie. Het is
immers hèt ogenblik waarop het volk spreekt. Op zo’n moment komt aan het
licht, wat er werkelijk leeft, wat wij werkelijk samen willen. En als we ons dan
later verwonderd afvragen, of we híer werkelijk voor hebben gekozen, zijn de
rollen allang opnieuw verdeeld.
Ook onze protestantse kerk is democratisch georganiseerd. Dat is niet
vanzelfsprekend. Het komt in eerste instantie misschien zelfs wat vreemd over.
We belijden immers, dat Gods wil het belangrijkste is. Dat Hij Koning moet
zijn. In de kerk gaat het er eigenlijk niet om, dat de meeste stemmen gelden.
Het voornaamste is, dat Gods Woord tot gelding komt. Theocratie dus, en geen
democratie. Maar tegelijk geloven we, dat Gods Geest alle gelovigen bezielt
(Hand. 2:18). Allemaal kunnen we met Hem contact hebben. Allemaal kunnen
we een deel bevatten van Zijn majesteit en grootheid. Maar juist omdat
tenslotte toch ons kennen maar beperkt is (I Kor. 13:12), zijn we geroepen om
elkaar te corrigeren. Dat komt ook tot uiting in onze gezamenlijke zoektocht
naar de grenzen van wat we als christenen kunnen accepteren. Als daar
overtuigingen recht tegenover elkaar staan, moeten eerder argumenten
gewogen dan stemmen geteld worden. Maar als het niet anders kan, geeft de
meerderheid de doorslag. Omdat we geloven, dat dat de manier is waarop
Gods Geest werkt.
Toch gaat het er in de kerk niet om, wat wij kiezen. Zelfs het gegeven, dat wij 
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in een meer of minder recent verleden voor God hebben gekozen, is minder
belangrijk dan het geloof, dat God voor ons gekozen heeft. Dat is de basis van
ons geloof. Daarvan mogen wij leven. Die verkiezing is wel eens wat erg
absoluut gesteld. Als uitverkiezing boven alle anderen. De enige groep waar
God nog iets mee te maken wilde hebben. Of als predestinatie-leer. Alsof God
vóór alle tijden al had vastgelegd wie behouden zou worden en wie verloren
zou gaan. Ook in de theologie van Calvijn speelde die gedachte een rol. Maar
voor hem betekende dat: de zekerheid, dat zijn tegenstanders en vervolgers
hem tenslotte toch niet méér konden aandoen dan God toestond. Dezelfde
overtuiging die ook in oorlogstijd mensen de moed gaf om in verzet te komen
tegen de bezetter. Maar als je dat consequent doordenkt, zou dat betekenen
dat alle oproepen tot bekering in de Bijbel kunnen worden geschrapt. Want er
staat dan toch van te voren al vast, wie daaraan gehoor zal geven. En zelfs als
je Gods wil compleet aan je laars lapt, zou dat nog niets veranderen aan je
eindbestemming. Zonder te klein te willen spreken van Gods soevereine
genade, zullen we het toch ergens anders moeten zoeken. 
Als de Bijbel spreekt over verkiezing, heeft die in de eerste plaats het oog op
een bepaalde taak. Zo worden mensen uitverkoren om koning te zijn of
profeet. Omdat God nu net zo’n soort iemand nodig had om Zijn werk te doen.
God kiest mensen uit om een bepaalde opdracht te volbrengen. En zo kiest Hij
ons allemaal uit om samen Zijn plan met de wereld tot een goed einde te
brengen. Als vrienden. Als bondgenoten. De ene dit, de ander iets anders te
doen. En zo samen het lichaam van Christus in de wereld gestalte te geven (I
Kor. 12). De Heer roept ons op om ‘ja’ te zeggen tegen die uitverkiezing. En
dan ook elkaar te aanvaarden als mede-arbeiders in Gods wijngaard. Ook als
we het zelf liever anders hadden gezien. Als we liever een belangrijker rol
hadden gespeeld. Of liever met een ander hadden samengewerkt. Juist de taak
waartoe God ons roept, ieder voor zich, is van wezenlijk belang voor Zijn doel.
En daarbij hebben we elkaar nodig. Zoals leden van een lichaam niet zonder
elkaar kunnen. Opdat Gods Geest in ons en door ons werkt. Opdat Gods
toekomst voor ons en voor allen werkelijkheid wordt. 
God is getrouw, zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die
allen (Gez. 304).

JHB

Omhaling vrijwillige bijdrage 2/2009

Die gemeenteleden, die zich in het verleden hebben
opgegeven om via het z.g. enveloppensysteem financiële
verantwoordelijkheid te willen dragen voor onze
kerkgemeenschap, kunnen op dinsdag 9 of woensdag 10
juni 2009 a.s. bezoek verwachten van één van de leden
van kerkraad of bestuursraad.
Wie (nog) niet op regelmatige basis financieel aan onze kerk bijdraagt door
ofwel dit enveloppensysteem of bankoverschrijving, willen wij vragen dit in
overweging te willen nemen; u kunt zichzelf opgeven als “enveloppen-
donateur” bij één van kerkraads- of bestuursraadsleden, of wel een zelf te
kiezen bedrag over te schrijven op de bankrekening van onze kerk (zie blz. 1
van dit kerkblad De Brug).
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Kerkraad

Op 4 mei vergaderde de kerkraad met een voltallige bezetting.
We maakten afspraken voor de Open Kerkavond van 30 mei, kregen melding
dat de zaal voor het Kerstfeest is toegezegd, bespraken een aantal zaken die
uit de gezamenlijke vergadering met de bestuursraad kwamen (o.a. de
vervanging van de liturgische doeken en een vaste koster) en hadden de
nodige aandacht voor de voorbereiding van de Pinksterdienst waarin 3
gemeenteleden hun Openbare Geloofsbelijdenis willen uitspreken. De door de
gemeente herverkozen ouderlingen bevestigden dat zij het ambt willen verder
zetten. 
Bij de verslagen onthouden we dat er nieuwe mensen gezocht worden voor het
kindernevendienstteam, dat er half juni een gesprek voorzien wordt omtrent
de motivatie van jongeren en hun ouders voor de jeugdcatechese en dat de
senioren een uitstap voorbereiden voor de juni-maand.
De kerkraad zal op 15 mei nog een gesprek hebben met de belijdenis-
kandidaten. 
De volgende vergadering is op maandag 8 juni 2009 (wegens het Pinster-
maandag een week verschoven). De vergadering werd gesloten met gebed.

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 

Ann Charlotte Anyango – Nairobi, Kenia

Reeds verschillende jaren heeft onze kerk, via Tear Fund, een Keniaans meisje
geadopteerd. Concreet storten we elke maand een bedrag van €28,00 aan
Tear Fund. Met dit voor ons vrij luttele bedrag kan Tear Fund in Kenia de zorg
op zich nemen om een kind te laten studeren en de familie ook enigszins te
ondersteunen.
Een drietal keer per jaar krijgen we via Tear Fund nieuws van Ann Charlotte,
zo onder meer Kerst- en Nieuwjaarswensen, een Paasgroet en wat nieuws over
haar studies en haar hobby’s. De kindernevendienst stuurt haar wensen met
Kerst, Pasen en af en toe tekeningen met groeten van onze kinderen.
Recent kregen we bericht dat Ann Charlotte geslaagd is in haar studie in de 3
de graad en mag overgaan naar de 4 de graad. Zij blijkt een behoorlijke
leerlinge te zijn die ook veel van balsporten houdt. 
Nieuws van en over Ann Charlotte kan u regelmatig lezen op het prikbord in de
kerkzaal. U betrokkenheid kan u eveneens tonen door een kleine gift in de
kollektebus bij het koffiedrinken, laten we met ons allen zorgen dat we Tear
Fund en Ann Charlotte kunnen blijven steunen in de volgende jaren. Met dank.
 Rudi Van Messem
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Trio Horta concert in onze kerk

In het kader van het festival van Vlaanderen, kamermuziekconcerten, werd er
in onze kerk een concert gegeven door “Trio Horta” (Hiroko Fukushima, Audrey
Gallez en Olivier Vanderschaege). Ze speelden werken van Schubert, van
Beethoven en Mendelssohn. 
We genoten samen van een avond muziek van hoge professionele kwaliteit.
(dit jonge trio is laureaat van “Gouden Vleugels”, een Vlaams cultuurinitiatief). 
Onze kerk was behoorlijk vol met mensen, die waarschijnlijk voor de eerste
keer ons een bezoek brachten. Een goed initiatief van onze predikant om onze
kerk zo meer bekendheid te geven. 

Rina en Marius Joosten 

Uitstap naar Gent

Uitnodiging voor alle senioren van de VPKB-kerk in de Keizerstraat.

Wie gaat er mee Gent ontdekken op
Donderdag 18 juni

Samenkomst om 9uur in het station te Mechelen
We zijn terug in Mechelen om ongeveer 17u30.

Nelly Luteyn, Roland Versele, Rina Joosten

Als je wil meegaan: opgeven zo vlug mogelijk bij Nelly of Rina.

Bijbelavond

Op de bijbelavond van 12 mei hebben we het vooral gehad over het verschil
tussen de Protestantse opvattingen en het Rooms-Katholicisme. We waren
benieuwd, in hoeverre daaraan bijbelse gegevens ten grondslag liggen. Er
staan op Internet propaganda-filmpjes voor allerlei posities, compleet met de
bijbelteksten waarop één en ander is gebaseerd. Uiteindelijk krijg je de indruk,
dat bijna alles wel te onderbouwen is met de juiste(?) combinatie van citaten.
Er lijkt wel een duidelijk verschil te bestaan tussen de diverse tradities in de
manier van redeneren en van omgaan met de Bijbel.
Na de vakantie komen we weer samen. We willen proberen na te denken over
een opzet, die meer mensen aanspreekt.

Bijbelmiddag

Op 23 april lazen we het hoofdstuk uit over “Het unieke van de Jood Jezus”. Als
Jezus de geboden uitlegt, blijkt altijd de ander centraal te staan. Je kunt er niet
mee volstaan om alles naar de letter te volbrengen, als zo toch een medemens
er de dupe van wordt. Het is zelfs beter onrecht te dulden dan ten koste van
alles je gelijk te halen. Want wie goed is, lijkt op God.
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Verjaardagen

02 juni Alexander Booyse
04 juni Naomi Eke
05 juni Sali Younan
08 juni Christine De Boer e. Van Nes
16 juni Conrad Booyse
16 juni Maria Camps
17 juni Lutgarde Van Goethem e. Denivelle
17 juni Marie-Louise Poedts e. Kockelkoren
19 juni Nelly van Leeuwen e. ter Haar
20 juni Louis Van Cammeren
21 juni Henri Denivelle
23 juni Lorenzo Eke
25 juni André Vanderhaegen
28 juni Hugo Wilmaerts
28 juni Elisabeth Van Nes
28 juni Paul Cornelis

Erediensten

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

zondag 07 juni organist: J. van der Wulp
ds. J.H. Brouwer 2° kollekte: Protestantse Faculteit
koffiedrinken na de dienst

zondag 14 juni organist: E. Poncin
ds. G. Snauwaert 2° kollekte: orgel

zondag 21 juni organist: J. van der Wulp
ds. J.H. Brouwer 2° kollekte: zending
koffiedrinken na de dienst

zondag 28 juni organist: J. van der Wulp
ds. J.H. Brouwer 2° kollekte: synodale kas
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Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas

KND 1 KND 2 Oppas

07 juni Hanne Perla Sandra
14 juni Aysel Hermien Patricia
21 juni Kristin Sali Boran
28 juni Younan Zarifa Elske
05 juli Wilda Zwannet Behiye

Koffiedienst

Koffiedrinken op: dienst voor:

07 juni mevr. Luteyn en dhr Cornelis
21 juni mevr. Van der Wulp en mevr. Van Rooyen

Activiteitenkalender

06 juni Huwelijk Eke-Van Roy 14 uur
07 juni Ouders catechisanten - kerkzaal 11 uur
08 juni Kerkraad - kerkzaal 20.15 u
09/10 juni Omhaling
15 juni Kindernevendienstteam bij Wilda - 10.00 uur!!
15 juni Bestuursraad - kerkzaal 20.15 uur
25 juni Bijbelmiddag - kerkzaal 14.30 uur
29 juni Kerkraad - kerkzaal 20.15 uur

Foto’s gezocht

Om onze website (www.protestantse-kerk-mechelen-noord.be) interessant te
houden, moet daarop van tijd tot tijd wat nieuws te vinden zijn. Vooral de
afgebeelde foto’s dateren al van een flinke tijd geleden. Daarom willen we
graag aan iedereen vragen om foto’s, genomen bij activiteiten van onze kerk.
We denken aan foto’s van Kerst en zo. Heeft iemand ook een foto getrokken
van het grote kunstwerk dat aan de ballustrade heeft gehangen?
U kunt uw foto’s doormailen naar Geert (geert.van.cammeren@pandora.be) of
naar de dominee (jhbrouwer@protestant.com).

De leiding van de kindernevendienst
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Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen

Programma-informatie
juni 2009

VRT/Radio 1 – op woensdag omstreeks 20.03 uur – productie Frank Marivoet

10 juni Mens voor de mensen zijn:
 In verzoening treden

24 juni Bij de tijd:
Eens komt de grote zomer

TELEVISIE – PRO – productie Antoinette Panhuis
VRT Eén om 9.00 uur en Canvas 23.20 uur:

 
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.

Realisatie: David De Decker, david@dddproductions.be  tel 0495  412 473
Productie: Antoinette Panhuis, antoinette.panhuis@swing.be tel 02  230 52 22 

Kerkmozaïek juni 2009 : 

Tijd is geld ?
“Voor de calvinist is er de innerlijke noodzaak om zijn geloof in het leven waar te maken, en dus ook in zijn
beroepsleven. Dat is de basisstelling van de bekende these van Max Weber. Het is ten diepste zijn geloof die hem
zowel hard aan het werk zet als hem tot ascese verplicht”, aldus prof. Albert Mok op 11 mei j.l. tijdens een
academische zitting in de Universiteit Antwerpen. Ondanks veel (deels terechte) kritiek op de uitwerking van de
these, hield prof. Mok staande “dat Webers kernidee dat de geestelijke ingesteldheid bepalend is voor het actieve
leven, inclusief de economie, een visie is, die nog niets van haar waarde verloren heeft.” In deze Kerkmozaïek
kunt u een vereenvoudigde samenvatting van zijn geleerde betoog lezen. Ik vond het in elk geval een gedachte die
te denken geeft, zowel in zelf-kritische zin als in positieve zin. Dat deze visie overigens niet automatisch leidt tot
een arbeidsethos op maat van het kapitalisme, laat Ernst Veen zien als hij het gebod om de aarde te bewerken (en
te behoeden!) een plaats toewijst onder het sabbathsgebod. Verder wordt u in dit nummer nog geïnformeerd over
tal van activiteiten die plaats hebben gevonden, of plaats gaan vinden (al dan niet in het kader van het Calvijn-
jaar) en zet de columnist van dienst ons aan het denken over het gebruik van het leesrooster. 
Ik zou zeggen: neem en lees. Namens de redactie,  Ds. Dick WURSTEN
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