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Hemelvaartsdag (Hnd. 1:1-14)

In België woedt al lange tijd een discussie rond de officiële wettelijke
feestdagen. Zes van de tien zijn op christelijke - meer bepaald de
Rooms-Katholieke - leest geschoeid, en dat roept de vraag op, of niet
ergens één ervan kan worden ingeruild tegen een Islamitische feestdag
of zo. Maar welke dan? Als protestanten hebben we niet zoveel met
Maria Hemelvaart, maar we houden van oudsher onze Geuzenfeesten
rond die datum. En ook Allerheiligen zegt ons niet veel, maar de
Hervormingsdag die er vlak aan vooraf gaat des te meer.
Als ik zou mogen kiezen, koos ik misschien nog wel voor de
Hemelvaartsdag. Niet, dat ik niet van brugdagen en verlengde
weekenden houd. Maar ik ben eerlijk gezegd een beetje verlegen met
de inhoud van die feestdag. Ik weet niet goed, wat we dan eigenlijk
vieren. Dat de Opgestane toch weer uit onze werkelijkheid is
verdwenen? Maar is dat dan iets om blij mee te zijn?
De Hemelvaart speelt eigenlijk ook niet zo’n grote rol in de evangeliën.
Ja, Lukas schrijft erover, in zijn evangelie en ook in de Handelingen van
de apostelen. Maar afgezien van het toegevoegde slot van Marcus is hij
de enige. De passages in het Johannesevangelie die ermee in verband
lijken te staan (het stuk over het Vaderhuis in Joh. 14 bijvoorbeeld)
hebben waarschijnlijk toch gewoon betrekking op de periode tussen
dood en verrijzenis.
Natuurlijk is er wel over deze vraag nagedacht. Eén antwoord dat ik
van een collega van de Adventskerk hoorde was, dat Jezus nu Zijn
verzoenend werk in het hemels heiligdom voortzet - hij verwees ervoor
naar de brief aan de Hebreeën. Maar dat overtuigt mij niet erg. Ook die
brief gaat ervan uit, dat alles met de kruisdood voorgoed is volbracht.
Een ander antwoord stelt, dat de discipelen te onzelfstandig waren. Pas
nadat ze op eigen benen moesten staan, vormden ze de kiemcel van
een nieuwe gemeenschap, een kerk die als Lichaam van Christus Zijn
werk op aarde zou voortzetten. En daarvoor moest Jezus eerst buiten
beeld zijn. Ja, het zou kunnen, natuurlijk...
Lukas zelf legt het accent op de wederkomst. Jezus is opgestegen om
weer te kunnen neerdalen. En dan in alle heerlijkheid en met alle
macht die Hem toekomt. Eerst moet nog worden afgerekend met de
laatste vijanden die Zijn toekomst dwarsbomen, de dood incluis.
Het sympathiekst vind ik eigenlijk het beeld dat Lukas ons op het
netvlies brandt, aan het eind van zijn evangelie. Jezus die opstijgt naar
de Vader met een zegenend gebaar. Hij is wel weggegaan, maar in die
zegen blijft Hij met de Zijnen verbonden. En misschien is dat alleen al

reden genoeg om toch feest te vieren. JHB
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Kerkraad

Op maandag 4 april kwam de kerkraad samen om 19,45 uur in de
Kerkzaal. We openden de vergadering met het lezen van Openbaring 1
vers 1 – 20 en gebed.  Na de verwelkoming leggen we de agenda vast,
worden de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd. 
We evalueren de erediensten van zondag 6 maart t/m zondag 3 april,
waarin op 13 maart Jef De Vriese voorging en de Gebedsgroep de
dienst had uitgewerkt  tot een geslaagd en mooi  geheel  – op 25 maart
Goede Vrijdag en op 27 maart Pasen. 
We nemen de correspondentie, in en uitgaande mails en brieven door. 
Proponent Eefje van der Linden was ook aanwezig. 
Het eerste punt op de dagorde was de Gemeentevergadering van
zondag 10 april en de Kerkraadsverkiezing, we kijken de lijst van
stemgerechtigde kerkleden na en passen hem aan. 
We hebben het nog over de vluchtelingen die in de loop van maart zijn
toegekomen te Mechelen, dit zijn voor het ogenblik alleen maar
mannen, gezinnen zouden op latere datum april/mei aankomen. Ze
verblijven in de aangepaste bijgebouwen van de Nekkerhal. 
We spreken nog over het Proponentschap en de komende zondagse
erediensten waarin Eefje van der Linden zal  voorgaan. We evalueren
nog de gezamenlijke vergadering met de Beheerraad en de inkomsten
van de Kerk via omhaling en collecten. 
We besteden aandacht aan de Erfgoeddag van 24 april, Proponent Eefje
van der Linden stelt voor om die zondag aanwezig te zijn in de Kerk om
eventuele bezoekers te ontvangen. We bespreken ook de Open
Kerkdagen op 4 en  5 juni, waar onze Kerk aan meedoet en zoeken nog
een paar vrijwilligers om ook dan een  uur of 2  aanwezig te zijn om de
bezoekers op te vangen, als iedereen een beetje meewerkt ( door 1 of
2 uur aanwezig te zijn ) komt niet alles terecht op enkele personen. Je
kan je opgeven aan onze predikant of één van de kerkraadsleden. We
bespreken ook de bezoeken aan onze Kerk door schoolgaande jeugd,
meestal klassen van Katholieke Scholen. 
We bespreken ook de komende TV-Kerkdienst van 29 mei, we krijgen
een delegatie van de Kerk van Boechout op bezoek en de voltallige
Kerk van Turnhout, dit om onze Kerk te “vullen”.  Voor de TV-dienst
van Boechout vorig jaar hebben ook wij dit gedaan om een vollere Kerk
te tonen aan de buitenwereld.  De kerk van Turnhout maakt er een
uitdag van,  zij blijven bij ons eten (soep en broodjes) en bezoeken
nadien nog de Mechelse binnenstad.  
Als laatste punt op de agenda komen we aan de verslagen van de
Kindernevendienst – Jeugdkerk – Senioren – Diaconaat – Zending –
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Pastoraat – Groot Kerk verband   (is district ABL en Synode). Na de
rondvraag sluiten we de vergadering met  gebed.  
De volgende vergadering is op maandag  2 mei. Heeft u iets te  zeggen
of te vragen of wil u iets in het Kerkblad schrijven, dan horen we dit
graag en kan u dit doorgeven aan onze predikant
jhbrouwer@protestant.com of aan de voorzitter van de kerkraad
vandensavel.georges@busmail.net of andere leden van de kerkraad
geert.van.cammeren@telenet.be / samir.georgette@hotmail.com /
ManiKanza@live.nl.

Georges

Samenstelling kerkenraad

Predikant: ds J. Brouwer 015 - 20 51 54
Ouderlingen: Mani Kanza 0489 - 86 38 41

Georgette Saliba 015 - 41 31 85 
Geert Van Cammeren 015 - 31 97 64

Diaken: Georges Vandensavel 015 - 61 02 03 / 0476-93 99 18

Verjaardagen

06 mei Maria  (Riet)  Vermaas  e.  Kardux

07 mei Godelieve Van Reeth

10 mei Marten Brouwer

10 mei Johannes Brouwer

19 mei Hermien Heres  e.  Oerlemans

22 mei Johan Daenen

24 mei Marius Joosten

28 mei Frits ter Haar

We wensen alle jarigen een gezegende en gelukkige 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 vermeld.

zondag 01 mei organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: Kindernevendienst/Jeugd

zondag 08 mei organist: E. Poncin
ds G. Snauwaert 2° collecte: Rwanda
Hemelvaart

zondag 15 mei organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: Zending
Pinksteren, H. Avondmaal, 
Bevestiging lidmaat, herbevestiging ambtsdrager

zondag 22 mei organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: Diaconie

zondag 29 mei organist: J. van der Wulp
ds. J. Brouwer 2° collecte: Syrië
Televisiedienst, uiterlijk 9u30 aanwezig zijn!

zondag 05 juni organist: P. Oerlemans
ds. J. Brouwer 2° collecte: Synodale kas

Rooster

Kindernevendienst Lector

01/05 Wibe Henriëtte
08/05 Guyny Chris
15/05 Hermien Godelieve
22/05 Hanne Aysel
29/05 Hermien Rina
05/06 Guyny Henriëtte

Bij verhindering graag zelf ruilen, daarna doorgeven aan ds. Brouwer.
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Activiteitenkalender

02 mei Kerkraad - kerkzaal 19u45
09 mei Bijbelavond - kerkzaal 20 uur
15 mei Bevestigingsdienst met H. Avondmaal, 10u
19 mei Seniorennamiddag - kerkzaal 14u30
25 mei Thema-avond gevangenispastoraat 20u, Zandpoortkerk
26 mei Bijbelmiddag - kerkzaal 14u30
27 mei Catechese-avond - kerkzaal 20 uur
29 mei TV-dienst vanuit Mechelen-Noord, 9u30 aanwezig zijn!
30 mei Kerkraad - kerkzaal 19u45

Groet van Cyriel Van Dooren

Hallo beste mensen van Mechelen-Noord, jullie hebben van mij reeds
een tijdje niet meer gehoord. ’t Is niet dat ik niet naar de kerk wil
komen, maar de laatste jaren heb ik wat gesukkeld met mijn
gezondheid, zodat ik moeilijk kan stappen. Ik moet dagelijks een
heleboel pillen nemen, maar het belangrijkste is dat mijn brein nog
goed werkt. Voor de rest doe ik een beroep op Familiehulp en ik heb
ook een kuisvrouw. 

Het kerkblad is nu een boekske en dat is wel gemakkelijk, ik lees er
graag in en heb het altijd bij de hand. Heel veel plezier beleef ik aan
mijn orgel en mijn elektrische piano’s. Muziek is mijn lust en mijn
leven!

Als ik jullie één raad mag geven, dan is het deze: wat er ook gebeurt,
blijf positief, het leven wordt er veel aangenamer door.
De dag dat ik opnieuw beter kan gaan, kom ik naar de kerk.
En in afwachting daarvan wens ik jullie allemaal Gods zegen toe! 

Cyriel Van Dooren

Open Kerkdagen

Op 4 en 5 juni staan veel kerken in ons land open voor bezoekers. Ook
wij hebben ons ervoor aangemeld. Maar we zouden wel graag zien dat
enkele vrijwilligers zich aanmelden om wat toezicht te houden en
vragen te beantwoorden. Opgave bij een van de kerkenraadsleden.
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Een thema-avond voor alle protestanten van Mechelen

25 mei 2016 om 20u.
Zandpoortkerk, Mechelen

Gevangen voorgoed?

Elfduizend mannen en vrouwen zitten opgesloten in Belgische
gevangenissen. Dat er op misdrijven een gerechtelijke straf volgt, is één
zaak. Maar dat die straf voor vele gedetineerden de weg naar herstel en
terugkeer voorgoed afsluit, is een andere, kwalijker zaak: voor de man, de
vrouw in kwestie, voor onze samenleving
Eefje van der Linden is niet alleen kandidaat predikant in Mechelen, ze werkt

eveneens als aalmoezenier in de gevangenis van Gent. Op deze avond wil ze

meer uitleg geven over haar werk maar ook met de deelnemers in gesprek

gaan over de rol die geloofsgemeenschappen kunnen spelen bij de re-

integratie.
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De jeugd 
en de kerk

Op zaterdag 21 mei wordt, onder het motto Traditie is niet het
koesteren van de as, maar het doorgeven van het vuur een Synodale
studiedag gehouden over jeugd en kerk.

Je kunt je natuurlijk afvragen of het, na de bloedige aanslagen in
Parijs, Istanbul, Brussel, Lahore (Pakistan), ... nog opportuun is om
met iets anders bezig te zijn dan met angst en terreur. Omdat we
zodanig in beslag genomen worden door het geweld dat heden ten
dage over ons wordt uitgestort, klinkt de slogan de jeugd heeft de
toekomst bijna banaal. Geloven we überhaupt nog wel in een
toekomst?

En toch ...

In een tijd waarin het alledaagse niet altijd zo vanzelfsprekend meer is,
wordt de bezinning over de plaats van kinderen en jongeren in de kerk
en de ruimte die ze vragen om een eigen volwaardige plek te midden
van de generaties, een teken van hoop.

Namens de redactie,
Annet Sinnema

Incident van niveau 7 
(artikel in de brug nr 3 van april 2016)

In het vorige nummer van de Brug  dacht Hugo na over de vreselijke
gevolgen, die een terreuraanslag met een neerstortend vliegtuig op de
kerncentrale van Doel zouden hebben. 
Ik vind dat  je jouw artikel te vlug afbreekt, Hugo. Mag ik het eens
aanvullen?
Ik kan best nog allerlei rampen opsommen, die dan over ons heen
komen.
Als de kerncentrale van Doel zo getroffen wordt, en er bij ons
Fukushima en Tsjernobyl toestanden ontstaan, wordt onze hele
staatsstructuur dodelijk geraakt. Onze hele economie, de haven van
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Antwerpen en alle  industrie liggen plat. Het staatsbudget, de Sociale
zekerheid, onze rechtsstaat, al onze welvaart, ze verdwijnen. Derde
wereldtoestanden, een wereld opgesloten in zichzelf.
Maar dan gebeurt het! de hemel gaat open en onze Heer komt terug.
Het nieuwe rijk van vrede en gerechtigheid wordt opgericht. Uit de
hemel daalt het nieuwe Jerusalem, en Jezus wordt vredekoning. Onder
zijn hoede zijn we veilig en geborgen. Dat geloven we toch?
Ook als Hij nog niet terug komt in 2026, dan leven we toch in de
verwachting van Zijn wederkomst? Wat betekent dat voor ons, in deze
wereldtijd? 
We getuigen toch in ons gebed, elke dag, dat aan onze Vader het
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid behoren? We geloven toch,
dat onze Heer Jezus alle macht is gegeven? 
Mogen we ons dan niet in kinderlijk vertrouwen overgeven aan zijn
liefdevolle zorg en trouw? Dat vertrouwen is toch de kern van ons
geloof. Het bevrijdt ons van de angst.
Dat maakt ons vrij om te genieten, in vreugde te leven het goede,
gezegende leven. 
Dat lijkt een naïeve houding, maar het is eerder een realistische
beslissing denk ik.
Om dan in die vrijheid open te staan voor anderen, de sukkelaars, voor
wie dit leven echt bedreigend is. Open staan voor de vluchtelingen uit
het Midden Oosten, of voor een groot deel van de mensen in Afrika, of
voor de leden van onze zusterkerk in Rwanda (die in ditzelfde nummer
ook aan bod komen)
Als kerkgemeenschap zou ik voor die houding willen pleiten. We
hebben een boodschap van hoop voor deze wereld!

Marius
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De onverklaarde droom van Minister Johannes

Op een nacht kreeg Minister van Financiën Johannes Doutrechamps een
droom. Hij droomde dat hij aan het strand van Sint-Anneke stond. 
Toen zag hij een goed in zijn vlees zittende, dikke sigaren rokende man
in maatpak uit de Schelde komen, vergezeld van een veel jongere,
kortgerokte vrouw met weelderige boezem en dure juwelen. De vlezige
man blies rook in de minister zijn gezicht, waarna hij zichzelf
voorstelde als Patrick Oezbeki Oligarchiyev en zijn vrouw gewoon als
Melania zonder meer. Alleen verliezers betalen belastingen, zo snoefde
hij. Zelf was hij geboren in het buitenland maar later zonder veel
problemen tot Belg genaturaliseerd. In zijn geboorteland had hij als
voormalige communistische apparatsjik winstgevende mijnen voor een
prikje kunnen opkopen, wat hem achteraf miljarden had opgeleverd. Er
waren altijd geruchten geweest over corruptie, uitbuiting en
witwasserij, maar Patrick’s onmetelijke fortuin bewees zichzelf als
uitstekend schild tegen elke gerechtelijke aanval of onderzoek. Sluwe
advocaten en een Luxemburgs filiaal van Toxia Bank hadden geholpen
om een resem spookvennootschappen op te richten op de Britse
Maagdeneilanden, met als resultaat dat het geld van meneer
Oligarchiyev als achter een rookgordijn verborgen bleef en hij er
omzeggens geen belastingen op betaalde, hoewel hij de tweede rijkste
Belg was.
En kijk, daar kwam weer een koppel uit het water. Het waren een
magere man met pet, in werkpak, en een vrouw in een stofjas met een
Carrefour-embleem erop. Zij stelden zich voor als Pa en Ma Pepers,
hardwerkende Vlamingen. Omdat zij beiden in loondienst werkten, was
hun inkomen tot de laatste eurocent bekend bij Jan Taks, die niet
aarzelde om de helft ervan af te romen. Pa en Ma Pepers kregen van
onze nationale bewindvoerders regelmatig te horen dat hun loon
eigenlijk te veel kostte en dat ze moesten inleveren omwille van de
economische competitiviteit. Het gezin Pepers moest goed opletten
waaraan het zijn geld, of tenminste het deel dat niet werd wegbelast,
spendeerde. Meneer Oligarchiyev blies rook in het gezicht van Pa en Ma
Pepers.
Toen de rook was opgetrokken zag minister Johannes een farao omgord
met een driekleurige sjerp en gehuld in een blauwe mantel met gele
sterren, gezeten op een troon. Voor de troon stonden Pa en Ma Pepers
en ze overhandigden de farao een brief met het volgende verzoek: “U
hebt ons een zwaar juk opgelegd. Maakt U onze taksen minder zwaar,
verlicht het juk waarmee U ons heeft belast, dan verdient U onze
loyaliteit”.
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“Geef me drie dagen bedenktijd”, antwoordde de farao, “en kom dan bij
mij terug”.
Toen Pa en Ma Pepers waren weggegaan, raadpleegde de farao enkele
oude economisten die zijn vader nog terzijde hadden gestaan. “Wat
raden jullie mij aan? Wat moet ik Pa en Ma Pepers antwoorden?” “Als U
een rechtvaardig beleid voert en zich een dienaar van het volk toont”,
zeiden de oude economisten, “en hun van dienst bent met een
welwillend antwoord, zullen ze U altijd loyaal zijn. Zorg ervoor dat
elkeen naar vermogen zijn deel van de lasten in de samenleving op
zich neemt. Sluit achterpoortjes en bestuur naar recht en wet”.
Maar de farao legde de raad van de oude economisten naast zich neer
en raadpleegde lobbyisten die meneer Oligarchiyev terzijde stonden.
“Wat raden jullie aan? Wat moeten wij Pa en Ma Pepers antwoorden op
hun verzoek om het juk te verlichten dat wij hen hebben opgelegd?”.
De lobbyisten zegden tegen hem: “Pa en Ma Pepers hebben U gevraagd
om hen te ontlasten van het zware juk dat uw vaderen hen hebben
opgelegd? Welnu, zeg tegen hen: ”Mijn pink is dikker dan het lid van
mijn vader! Mijn vader heeft U een zwaar juk opgelegd, ik zal het nog
verzwaren. Mijn vader heeft U gehoorzaamheid geleerd met zwepen, ik
zal U gehoorzaamheid leren met schorpioenen!” En toen Pa en Ma
Pepers na drie dagen terugkwamen, is dat wat de farao hen
antwoordde. 
Pa en Ma Pepers merkten dat de farao geen gehoor gaf aan hun
verzoek en ontstaken in woede. Ze ruiden een heleboel andere
hardwerkende Vlamingen op en stichtten samen met hen een nieuwe
politieke partij, de Radicale Extremisten, met als embleem een zwarte
leeuw met bokshandschoenen op een geel veld.
En zie, plots veranderde de Schelde in een vuurpoel met brandende
zwavel. Pa en Ma Pepers liepen te hoop met een grote menigte. Ze
grepen de farao en zijn troon, en gooiden hem in de vuurpoel. Meneer
Oligarchiyev blies rook in de minister zijn gezicht en vluchtte naar zijn
landgoed in Zwitserland.
Minister van Financiën Johannes Doutrechamps schoot wakker, met
prikkende ogen en badend in zijn zweet. 
Tot vandaag beste lezers en lezeressen, zoekt hij een Jozef of Jozefien
om de betekenis van zijn nachtmerrie te verklaren. Misschien kan één
van jullie dat wel?

Hugo Wilmaerts

Geraadpleegde bronnen: 
- krante-artikels over de Panama Papers (De Financieel Economische

Tijd, The Guardian, Die Süddeutsche Zeitung)
- Nieuwe Bijbelvertaling (2004): Genesis 41, 2 Koningen 12, 2

Kronieken 10, Psalm 72, Openbaring 20:1-3
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Voorstelling van de 
gemeenten van de 
vroegere synodale 
regio Kirinda (3)

I. De gemeente Rugabano

1. Ligging

De gemeente  Rugabano is één 
van de gemeenten van de EPR, die 
gelegen is in de Presbyterie Kirinda. Ze bevindt zich in de Westelijke Provincie,
District Karongi, in de sectoren Rugabano en Gashali, in de cel Gisiza, in een
bergketen, op het laagste punt van de Kongo-Nijl bergkam. Ze wordt omringd
door de gemeenten Gisunzu in het Noorden, Gitega in het Westen, Rukoko van
de Presbyterie Rubengera in het Oosten, Kabirizi van Kirinda Presbyterie in het
Zuiden.  

2. Geschiedenis en statistieken

De gemeente Rugabano werd erkend door de Algemene Synode van de EPR in
1996. Voordien was zij een deelgemeente van de gemeente Kabirizi. Zij telt
1.310 gelovigen waarvan 590 mannen en 720 vrouwen. Ze zijn verdeeld over 4
gemeenschappen die elke zondag samenkomen voor de eredienst. Deze
gemeenschappen zijn  Rugabano (zetel van de gemeente), Cyasovu, Musasa, en
Wurugogwe. Buiten de zondagse erediensten zijn er ook één keer per week
bijeenkomsten  in 28 basisgemeenschappen. Elke basisgemeenschap bestaat uit
tussen 7 en 15 gezinnen, die dicht bij elkaar wonen. Er zijn 35 ouderlingen en 35
diakenen.

De kerk van Rugabano in opbouw  (voor- en zijgevel) 
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3. Doelstelling van de gemeente en evangelisatiewerk

De doelstelling van de gemeente Rugabano bestaat er in om een groot aantal
christenen te hebben die geestelijk rijp zijn en in staat om van het koninkrijk
Gods te getuigen door middel van concrete daden  Om dit te bereiken, engageert
de gemeente zich in evangelisatiewerk, dat alle dimensies van het leven raakt –
spiritueel en materieel – én alle categorieën van gelovigen: de kinderen van de
zondagschool, vrouwen, mannen, gezinnen, en jongeren. De gemeente
organiseert opwekkingsdiensten en christelijk onderricht.  

                      

    De kinderen nemen deel aan de dienst, samen met de volwassenen

    
De gemeenteleden van Rugabano tijdens een eredienst
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4. Economische situatie van de gemeente

De meerderheid van de kerkleden van Rugabano leeft van landbouw en veeteelt
(kleinvee en grootvee). De opbrengst van deze activiteiten is slechts voldoende
om te overleven. De grond in de streek is droog, wat maakt dat chemische
meststof en mest vereist zijn om voldoende te produceren  voor een gezin  om er
van te leven. Het is een streek die bestemd is voor de theecultuur, waar de
bevolking wordt aangeworven om daarin als arbeiders te werken.  De lage lonen
hebben uiteraard effect op het inkomen van de gemeente, dat alleen op de
bijdragen van de gelovigen als enige inkomensbron is gebaseerd. Om aan het
probleem van de armoede tegemoet te komen, organiseert de gemeente spaar-
en kredietverenigingen waarvan de leden overeenkomen om maandelijks een
bedrag te sparen, naargelang de spaarcapaciteit van de leden. Degene die een
klein project heeft, kan een krediet opnemen, dat hij terugbetaalt met een
minimum interest van 5%.  

5. Bestuur van de gemeente

De gemeente wordt bestuurd door een dominee in samenwerking met de raad
van de ouderlingen die 4 maal per jaar samenkomt. In naam van deze Raad
treedt het uitvoerend comité van de gemeente op. Naast de besluitvormende
raden, zijn er ook commissies, zoals de ontwikkelingscommissie, de evangeli-
satiecommissie, de commissies van financiën en eigendom van de gemeente. De
dominee is belast met de uitvoering van de besluiten van de raden en
commissies, van het bediening van de sacramenten, en andere pastorale
activiteiten.

6. Gezondheid

De gemeente heeft geen enkele infrastructuur op het vlak van gezondheid, maar
ze is nauw betrokken in de activiteiten ter bevordering van de gezondheid van
haar leden, in het bijzonder bescherming van het milieu en de strijd tegen HIV /
AIDS.

7. Uitdagingen voor de gemeente Rugabano 

Weinig ruimte, gebrek aan infrastructuur (op het vlak van onderwijs en
gezondheid), onvruchtbare streek, de kinderen gaan naar de lagere school
zonder voorafgaand kleuteronderwijs, geen pastorie, slechte staat van de
gebouwen van de basisgemeenschappen, die nodig onderhoud en reparatie
behoeven.  

Voor de voorstelling van de gemeente Rugabano, 
Dominee Janvier Bapfakurera
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Jezus' hemelvaart
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