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De komst van de Mensenzoon. 
 

Zoals ieder jaar kijken we vol verwachting uit naar de komst van de Mensenzoon. 
Een verwachting, die ook in de rest van het jaar wel aanwezig is, maar die zich 
verdicht in deze laatste weken van het jaar, en die tastbaar wordt in de periode van 
de Advent. Met de profeten van Israël kijken we uit naar Hem, die werkelijk verschil 
zal maken in onze wereld. En met de discipelen en de apostelen verlangen we naar 
de tijd, dat de heerschappij van Christus een eind zal maken aan alle onrecht en 
ellende. Het is goed om dat voor ogen te houden, als we op weg gaan naar het 
Kerstfeest. Ten slotte gaat het in ons geloof niet alleen om dat Kind, dat geboren is 
in Bethlehem. Juist omdat Hij geen kind gebleven is, maar in leven en in sterven 
verbonden is gebleven met Zijn Vader en met ons, daarom mogen wij ons in leven 
en in sterven verbonden weten met Hem. En juist omdat Hij trouw gebleven is tot 
het einde toe, mogen wij geloven, dat God Hem uitverkoren heeft om uiteindelijk 
alle dingen recht te zetten. Dat Kind van Bethlehem is niet klein gebleven, 
vertederend en romantisch. In Hem komt ons de rechter van de jongste dag 
tegemoet. Het kind van Maria is ook de Mensenzoon uit Daniël. En omgekeerd mag 
die gedachte ons ook geruststellen: Hij die ons ter verantwoording roept is niet een 
hardvochtig en harteloos heerser; Hij is eens klein geweest als wij, Hij heeft ons 
leven gedeeld, Hij weet wat het betekent om mens te zijn. In Hem is God Zelf ons 
tegemoet gekomen, heeft Hij ervoor gekozen om ons bestaan te delen. Waar het 
voor ons, mensen, in al die eeuwen niet mogelijk gebleken is om op te klimmen tot 
God, daar is de Heer afgedaald tot ons, heeft de afstand tenietgedaan, om ons 
bestaan te verheffen en ons te verlossen van het kwade, zowel om ons heen als in 
onszelf. Zo heeft Hij zich geïdentificeerd met ons, kleine mensen. Zo heeft Hij zich 
ons bestaan aangetrokken, is klein geworden, kwetsbaar, arm en naakt, van meet 
af aan blootgesteld aan lijden en vervolging. En zo identificeert Hij zich ten einde  
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toe met al wie klein is en kwetsbaar, arm en naakt, verworpen en vervolgd. Het  
beeld dat ons Matteüs 25 tekent van de rechter die in Gods naam rekenschap van 
ons zal vragen, laat dat zien. De belangrijkste kwestie blijkt dan niet te zijn, tot 
welke kerk wij behoorden - of zelfs: òf wij wel tot een kerk behoorden. 
Doorslaggevend is onze houding jegens hen, die God het meest ter harte gaan. De 
kwaliteit van ons leven wordt niet afgemeten aan de mate waarin we erin zijn 
geslaagd om aan te schuiven aan de tafels van de rijken of ons geliefd te maken bij 
de machtigen. Net zoals de kwaliteit van een samenleving kan worden afgelezen 
aan haar houding ten opzichte van de meest kwetsbare burgers - kinderen, 
gehandicapten, vluchtelingen, kansarmen - zo worden ook wij beoordeeld naar onze 
houding ten opzichte van die mensen, die het meest lijken op die Mensenzoon, arm 
en kwetsbaar, verworpen en vervolgd. Geen wonder, dat er dus in de Adventstijd 
vaak extra aandacht wordt gevraagd voor diaconale thema’s, als de verwachting 
van de komst van Gods Zoon de gedachten bepaalt. De vraag is, of ons geloof sterk 
genoeg is om Hem te volgen. Of wij het aandurven om de bakens te verzetten en 
onze keuze voor comfort en veiligheid in te ruilen voor zo’n nieuw bestaan. Of we 
blijven bouwen op eigen kracht, of dat we het durven wagen met Hem, die komt in 
’s Heren naam, de Mensenzoon, wiens Vrederijk voorgoed het aanzien van de 
wereld zal veranderen. 
 JHB 
 

Zieken  
 
Donderdag 4 oktober onderging de heer Louis Van Cammeren een kleine heelkundige ingreep. 
De dag erna mocht hij weer naar huis om verder te herstellen. 
 

Proficiat 
 
Donderdag 25 oktober 2007 werd de familie Eksen – Eke verblijd met een vierde 
kindje. Besim, Basrye, Bahra, Boran en Margarita zijn blij met de komst van hun 
dochtertje en zusje Tabita. 
Namens onze gemeente wensen we de ouders te feliciteren met dit nieuwgeboren 
leven en hopen we dat Tabita voorspoedig mag opgroeien in een warm gezin. 
 

TV-dienst op 18 november 
 
Zondag 18 november wordt de eredienst van onze gemeente uitgezonden in een 
rechtstreekse televiedienst op VRT 1. Thema van de dienst is “Een God van 
Levenden”. 
Uiteraard hopen we op een goede dienst met veel gemeenteleden. 
Nochtans moet u bepaalde zaken niet uit het oog verliezen. Omdat alles volgens 
een strikt schema moet verlopen, worden we allemaal om 9.00 uur in de kerk 
verwacht. Zo kunnen we nog een lied inzingen en een paar noodzakelijke afspraken 
maken. Omdat er geen storing mag zijn bij deze dienst wordt om 9.30 uur de 
deur op slot gedaan, niemand kan er dan nog in. 
Zorg dus a.u.b. dat u tijdig aanwezig is om er een mooie dienst van te maken. 
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Kerkraad 
Met een bijna voltallige kerkraad werkten we een uitgebreid programma af op 
maandag 1 oktober. 
Na de gebruikelijke bespreking en goedkeuring van het verslag van de vorige 
vergadering, de evaluatie van de erediensten en het overlopen van de 
correspondentie, hebben we de gemeentevergadering van 20 september 
geëvalueerd, werden er afspraken gemaakt voor Advent en Kerst, bereidden we de 
oogstdienst voor, kwam het jaarplan 2008 ter sprake en keken we vooruit naar de 
TV-dienst van 18 november. 
Bij het overlopen van de activiteiten werd er opnieuw nood gevoeld aan een soort 
bezoeksysteem voor oudere en langdurig zieke gemeenteleden, daar willen we in de 
volgende tijd nog op terugkomen. 
 
Op 5 november, met een voltallige kerkraad, bogen de leden zich onder meer over 
pastorale aandacht voor gemeenteleden die niet of nauwelijks nog naar de kerk 
kunnen komen, de vraag van de commissie Predikambt i.v.m. een proponentschap, 
en werden er verdere afspraken voor de TV-dienst en voor Voleindingszondag 
gemaakt. Uiteraard kregen ook de Advent- en Kersttijd de nodige aandacht en 
werden de verslagen van de verschillende activiteiten overlopen en besproken. 
De volgende kerkraad ligt vast voor maandag 3 december 2007. 
 
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:          Besim Eksen                 0473-37 53 30 

         Wilmaerts Hugo         015-29 08 59 
 

Bestuursraad 
 
Op 17 september j.l. kwam de Bestuursraad bijeen met de onderwerpen: 

- de omhaling van september 2007 werd afgehandeld. 
- een nieuw boekhoudprogramma voor het registreren van onze ontvangsten en 

uitgaven wordt binnenkort geïntroduceerd. 
- uit te voeren onderhouds- en herstellingswerkzaamheden. 
- vernieuwing van onze website. 
- de orgelpedalen werden gemonteerd; de orgelbank zal worden aangepast aan 

de nieuwe situatie. 
Op 20 november a.s. komt de Bestuursraad voor de laatste keer dit jaar bijeen, 
met als “hoogtepunt” de materiele zaken rond het kerstfeest. 
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Wat het geloof voor mij betekent 
 
Ik ben Besim Eksen, voor de meesten ben ik welbekend. 
Ik ben geboren in Hessana, een dorp in het Zuidoosten van Turkije. 
Ik ben getrouwd met Basriye, en heb 3 kinderen (Bahra, Boran en Marghareta. De 
vierde is op komst. 
Ik ben geboren als een christen kind. Mijn vader was voorganger in een 
Evangelische Assyrische Kerk. 
Maar het woord ‘geloven’ was onbekend voor mij. Ik heb heel wat dingen gedaan 
die ingaan tegen het woord geloven. Dingen die een christen iemand niet zou doen. 
Ik werd door mijn vader verplicht om de bijbel te lezen. Maar, ik las het als een 
leesboek, omdat ik er niet in geïnteresseerd was. 
Vanaf mijn 20ste begon ik toch met het lezen in de heilige schrift. Gaandeweg 
besefte ik dat ik verkeerd was. In Joh. 3 vers 16, werd er geschreven: God had de 
wereld zo lief dat hij zijn enige geliefde zoon niet heeft gespaard en hem heeft 
gezonden. Wie in hem geloofd zou het eeuwige leven krijgen. 
Toen begreep ik dat God ook mij liefheeft. Vanaf dat moment begon ik te geloven, 
en werd mijn leven geleid door dit geloof. 
Wij leefden in een streek waar moslims de meerderheid vormden. Mijn vader 
verkondigde hen het christengeloof. In die tijd lachte ik mijn vader uit, en dacht in 
mezelf verlies je tijd daar toch niet mee, en moei je toch niet men hun leven. 
Tot ik deze passage van Joh.3 vers 16 las. Dat was het begin van het besef dat 
mijn vader gelijk had. Wie geen zoon heeft, heeft ook geen vader. 
Ik begon het geloof ook te verkondigen, en de persoon Jezus duidelijk te maken 
naar de mensen toe. 
In 2000 werd ik door Ds. Fuite gevraagd om de taken van diaken te vervullen. 
Vanaf toen voelde ik mij echt geroepen door God om deze opdracht te vervullen. Ik 
twijfelde dan ook niet om toe te stemmen. 
In 2004 werd mijn dochtertje opgenomen in het ziekenhuis. Ze werd getroffen door 
een ernstige en gevaarlijke ziekte. God heeft tot mij gesproken door de mond van 
mijn zieke dochter. Ik was er dan ook van overtuigd dat mijn dochter zou genezen. 
Mijn geloof neemt niet af, maar neemt wel toe. Elke dag word ik sterker in deze 
moeilijke tijd, en dit dankzij mijn geloof. 
God heeft mij nog nooit teleurgesteld in mijn wensen en verlangen. Deze heeft hij 
altijd volbracht zoals ik van hem gevraagd hebt in mijn gebeden. 
Ik kan heel veel schrijven en vertellen over mijn geloof. Maar dit is een beknopte 
samenvatting van de belangrijkste stappen die ik doorlopen heb om mijn geloof 
sterk te maken. 
Ik weet zeker dat onze heer Jezus een heel belangrijke rol blijft spelen in mijn leven 
en in het leven van mijn gezinsleden. 
 
Groeten, Besim 
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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 18 november afgesloten. 
  
Seniorenmiddag 
 
2007 is weer bijna voorbij. Het is dan ook de laatste keer van het jaar dat we 
samenkomen. 
Op 21 november om 14.30 u worden alle senioren verwacht in de kerkzaal. 
We willen er dan met zijn allen een aangename middag van maken. 
Allen hartelijk welkom. 
 

Bijbelavond 
 
Op donderdagavond 11 oktober kwamen we voor de tweede keer samen om ons 
met de Psalmen bezig te houden. Ditmaal stond Psalm 22 op het programma, een 
Psalm waarmee Jezus Christus de dood doorging. In zo’n geval is het altijd de 
vraag, of je zo’n Psalm nog wel op een andere manier kunt lezen. Wat zou deze 
Psalm voor de psalmist hebben betekend, of heeft hij bij het schrijven niet aan 
eigen ervaringen gedacht, maar in de geest (of Geest?) de kruisiging voorzien? En 
wat betekent de omslag halverwege van wanhoop naar vertrouwen: een innerlijke 
ommekeer binnen in de dichter, of tegen alles in wat voor ogen is vasthouden aan 
God, om zo de twijfel te boven te komen? Het is maar goed, dat we geen examen 
hoeven doen in ‘de juiste uitleg’, maar ons mogen optrekken aan datgene wat ons 
kracht geeft en uitzicht schenkt. Voor mezelf was het overigens een uitzonderlijke 
verrassing, te ontdekken dat op het middaggebed in de kathedraal de volgende dag 
deze zelfde psalm centraal stond; toeval? Als u dit kerkblad in handen krijgt, heeft 
er inmiddels al een derde avond plaatsgevonden rondom Psalm 45. De volgende 
bijeenkomst zal dan zijn op 13 december om acht uur (rond Psalm 104). 
 Ds Brouwer 

Bijbelmiddag 
 
Op de bijbelmiddag, 25 oktober, heeft onze dominee ons geleid om samen de 
Openbaring van Johannes te bestuderen. Met de keuze van het boek van W. R. van 
der Zee “De Dood is van Gisteren” als leidraad te nemen, begonnen wij de eerste 
drie hoofdstukken van het boek van de Openbaring van Johannes. Johannes schrijft 
wat hij ziet aan Jezus als een mensen zoon en aan Jezus, als levende God. 
Uitdrukkelijk zegt hij dat Hij ons, als Zijn gemeente, hard nodig heeft. Hij nodigt 
ons allen om op te staan (Paas verhaal). 
En bij de volgende keer, 29 november, lezen wij verder hoofdstukken 4 en 5 van 
het boek Openbaring van Johannes. 
Iedereen is van harte welkom.               N. Nafarin 
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Catechisatie voor 12 tot 16 jarigen op 29 oktober 
 
Met zo'n 11 jongeren kwamen we op maandag 29 oktober samen om te praten en 
vanuit de Bijbel na te denken over armoede en wat je daaraan als Christen kan 
doen. 
Dominee Brouwer legde ons uit dat in de Schrift armen, weduwen, wezen en 
vreemdelingen Gods lievelingen zijn. 
Eerst was er het getuigenis van Marijke Van Vliet, die ons onder meer in alle 
bescheidenheid vertelde hoe zij vanuit haar taak als diaken in de Zandpoortkerk 
betrokken was geraakt bij de vluchtelingen- en armoedewerking. 
Daarna stapten we te voet door de regen naar de Onze-Lieve-Vrouwstraat voor een 
bezoek aan "de Lage Drempel", een organisatie voor armoedebestrijding. 
Terug in onze kerk eindigden we met nog enkele toepasselijke Bijbelverzen en 
natuurlijk de traditionele cola en chips. 
 
Hugo Wilmaerts 
 

VPKB-zaalvoetbaltornooi te Merelbeke 
 
Op Allerheiligendag trokken we in de vroege ochtend met 9 jonge gasten naar 
Merelbeke bij Gent, om voor de eerste maal deel te nemen aan het jaarlijkse VPKB-
zaalvoetbaltornooi. 
Veertien ploegen traden in het strijdperk en de grote vraag was of "Assyrië" 
opnieuw de felbegeerde beker zou mogen naar huis nemen. Uiteindelijk echter 
werden de kampioenen van vorig jaar in de finale geklopt door "Rangers" uit Genk.   
Onze gemeente Mechelen-Noord behaalde een verdienstelijke negende plaats, 
vertegenwoordigd door volgende ploeg: 
- Rafaël Quarcoo, Roeland Quarcoo, Aziz Eke, Filip Wilmaerts, Orhan Dirlik, Bohran 
  Eksen, Bahra Eksen, Patrick Sabak en Martin Dirlik. 
Als gelegenheidscoach kan ik echter getuigen dat met een tikkeltje meer geluk we 
binnen de eerste vijf hadden kunnen eindigen! Bovendien hadden we zowat de 
jongste ploeg van heel het tornooi (onze jongste speler was net geen 11, onze 
oudste 20). 
Alvorens omstreeks 6 uur huiswaarts te keren, sloten we in een kring staande de 
dag af met een gebed. 
 
Hugo Wilmaerts, gelegenheidscoach   
 

Oogstdienst 
 
Eind oktober mochten we een bedankbrief ontvangen van SOS Hulpbetoon voor de 
gaven bij de oogstdienst van 14 oktober j.l.. Deze organisatie benadrukt daarin dat 
zij zorgen voor een snelle en eerlijke bedeling van de goederen, en hoopt dat we 
ook in de toekomst verder kunnen samenwerken. 
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AdventsbriefAdventsbriefAdventsbriefAdventsbrief 
 
We gaan weer snel naar de tijd van Advent en Kerst. 
 
De kerkraad wil iedereen uitnodigen om mee Kerst te vieren en te blijven stilstaan bij de komst van 
onze Verlosser in de volgende erediensten: 
 
Zondag 23 december – 4de Advent – gaat de heer Versele ons voor in een dienst om 10.00 uur; 
 
Maandagavond 24 december is er de Kerstavonddienst met aanvang om 20.00 uur. Er is dan baby-
oppas en kindernevendienst voorzien. 
 
Dinsdag 25 december om 10.00 uur vieren we Kerst in een dienst waarin ook de kinderen hun 
inbreng hebben. 
 
Na de Kerstdienst zijn er voor de kinderen van oppas en nevendienst ook passende geschenken 
voorzien. Voor alle kinderen en voor onze jeugd  zullen er ook snoepzakken zijn. 
 
Om één en ander financiëel mogelijk te maken, willen we een beroep doen op uw steun. Daarom is er bij 
deze Brug een overschrijvingsformulier ingesloten. Indien u dat verkiest kunt u uiteraard ook een 
gift overmaken in een gesloten omslag aan één van de kerkraadsleden. 
 
We willen zeer graag weten wie we op 25 december mogen verwachten en vragen dan ook de 
onderstaande invulstrook zo snel mogelijk te bezorgen aan de kerkraad of terug te sturen naar ons 
adres : Keizerstraat 26-28 te 2800 Mechelen. 
 
De kerkraad. 
 
------------------------------------------------------------ 
 
Ondergetekende .................................................zal op 25 december aanwezig zijn in de Kerstdienst met 
............................kinderen. 
 
Van alle kinderen tot 11 jaar vermeld ik de voornaam en de leeftijd: 
(naam)............... , ....jaar                (naam)............... , .... jaar 
(naam)............... , ....jaar               (naam)............... , .... jaar 
(naam)............... , ....jaar              (naam)............... , .... jaar 

 
 
 
 
Erediensten 
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Alle diensten gaan door in het kerkgebouw aan de Keizerstraat 26, aanvang telkens 
om 10.00 uur. 
 
zondag 18 november   organist : J. van der Wulp 
ds. J.H. Brouwer    2° kollekte : synodale kas 
TV-dienst     koffiedrinken na de dienst 
 
zondag 25 november   organist : J. van der Wulp 
ds. J.H. Brouwer    2° kollekte : zending 
Voleindingszondag- H. Avondmaal 

 
zondag 2 december   organist : J. van der Wulp 
ds. J.H. Brouwer    2° kollekte : kerkblad 
1ste Advent     koffiedrinken na de dienst 
 
zondag 9 december   organist : J. van der Wulp 
ds. J.H. Brouwer    2° kollekte : diaconie 
 
zondag 16 december   organist : P. Oerlemans 
ds. J.H. Brouwer    2° kollekte : syndale kas 
      koffiedrinken na de dienst 

 
zondag 23 december   organist: nog niet bekend 
dhr. R. Versele    2° kollekte : Ann Charlotte (adoptiekind) 
 
Kerstavond 24 december  organist: P. Oerlemans 
ds. J.H. Brouwer    2° kollekte : vrienden van Ruanda 
 
Kerstdag 25 december   organist: P. Oerlemans 
ds. J.H. Brouwer    2° kollekte : W. I. V. 
 
zondag 30 december   organist : P. Oerlemans 
ds. J.H. Brouwer    2° kollekte : kerkblad  
 
zondag 6 januari 2008   organist : P. Oerlemans 
      2° kollekte : zending 
      Koffiedrinken na de dienst 
 
zondag 13 januari   organist : E. Poncin 
ds. J.H. Brouwer    2° kollekte : diaconie 
H. Avondmaal 
 
 
 
 
 
 
 
Dienstlijst kindernevendienst en baby-oppas 
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     KND 1  KND 2  Oppas 
 
18 november   Aysel   Zarife   Sandra 
25 november   Wilda   Hilde   Patricia 
02 december   Nephtalie  Rudi   Behiye 
09 december   Wilda   Hermien  Sandra 
16 december   Kristin  Zarife   Hanne 
23 december   Sali   Hilde   Patricia 
24 december – 20.00 u  Aysel   Zwannet  Behiye 
25 december   Perla   Hermien  Sandra 
30 december   Nephtalie  Rudi   Hanne 
06 januari 2008   Wilda   Zarife   Patricia 
13 januari     Kristin  Rudi   Behiye 
 
 

Koffiedienst 
 
Koffiedrinken op:      dienst voor: 
18 november 2007                                 mevr Schrijvers en mevr Pore Dirlik 
02 december 2007       mevr Luteijn 
16 december 2007       fam. Joosten 
06 januari 2008      vrijwilligers 

 
 
Activiteitenkalender 
 
08 november  bijbelstudie – consistoriezaal – 20.00 u 
12 november  stadsgebed – locatie nog niet gekend 
20 november  bestuursraadvergadering – consistoriezaal – 20.15 u 
21 november  seniorenmiddag – consistoriezaal – 14.30 u 
22 november  vergadering leiding KND – consitoriezaal – 20.00 u 
29 november  bijbelmiddag – consistoriezaal – 14.30 
30 november  jeugdontmoeting – kerk – 20.00 u 
03 december  kerkraad – consistoriezaal – 20.15 u 
03 december  stadsgebed – Adventkerk- 19.15 u 
07 december  jeugdcatechese 16/17 j- consistoriezaal – 20.00 u (onder voorbehoud) 
13 december  bijbelstudie – consistoriezaal – 20.00 u 
13 december  plaatsing kerstboom 
07 januari  kerkraad – consistoriezaal – 20.00 u 
17 januari  bijbelstudie – consistoriezaal – 20.00 u 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagen 
11 november  Joanna Temmerman wwe. Du Meunier 
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13 november  Celina Sabak 
15 november  Wibe Brouwer 
17 november  Daniël Van Cammeren 
22 november  Griet Bogaerts 
22 november  Cyril Van Doren 
23 november  Leo Huibregtse 
26 november  Jeanette Wieringa 
26 november  Ghislaine Duquesne 
26 november  Thom van Rijswijk 
26 november  Filip Wilmaerts 
26 november  Jozef Eke 
29 november  Nelly Luteijn 
30 november  Marc Schrijvers 
30 november  Pieter Calottens         

      
 
01 december  Renate Huhn e. De Smet 
01 december  Yunus Dirlik 
02 december  Ipe van der Deen 
09 december  Thijs van der Veen 
12 december  Bram Schrijvers 
14 december  Silva Beçtas 
16 december  Carine van Hoof 
23 december  Kristin Dinler 
26 december  Bedre Dirlik 
28 december  Chris Du Meunier e. Vandensavel 
30 december  Patrick Sabak 
30 december  Nephtalie Van Der Borght 
 
01 januari      Pore Dirlik 
01 januari     Fehmi Sabak 
01 januari      Georgette Saliba e. Younan 
05 januari      Kennard Van Messem 
11 januari      Annie Olberding e. Van der Mynsbrugge 
13 januari     Wilda Dijkers e. Huibregtse 
13 januari      Guler Dikec e. Dirlik 
  

Allen van harte gefeliciteerd. 
 
 

Protestantse Radio- en Televisieuitzendingen 
 
Programma – informatie 
November – december 2007 
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      OPGEPAST !! 
 
           VANAF SEPTEMBER 2007 GAAN DE UITZENDINGEN OP DE RADIO 
             door omstreeks 20.03 u en niet meer om 19.12 u 

 
 
 
 
VRT/Radio 1 
op woensdag omstreeks 20.03 u 
productie Frank Marivoet   
 
14 november   Mens voor de mensen zijn: over tijd en afstand heen. 
      
28 november   Advent 2007 : wat of wie verwachten wij? 
    ds. T. Schouten   
      
12 december   Het wordt kerstmis 
    Hoe ziet het tijdschrift ‘De Open Poort’ dit? 
 
26 december   Mens voor de mensen zijn: ook als de stal weer leegloopt. 
 
 
 
TELEVISIE     
 
De eerstvolgende tv-uitzending van de Protestantse Omroep is op paaszondag, 23 maart 2008. 
 
 
 
TV EREDIENSTEN 
VRT op ‘één’ 
productie Lena Demeester 
 
18 november   vanuit Mechelen-Noord 
    voorganger ds. J. Brouwer 
 
25 december   eurovisiekerkdienst vanuit Luik via de RTBF 
    gemeente Liège-Marcellis 
    voorganger: ds. J. Hostetter 
    vertaling Frank Marivoet   
 
 
 
Tien kleine christenen ontvingen saam de zegen, 
één vond de preek de moeite niet, toen waren er nog negen. 
 
Negen kleine christenen, ze baden dag en nacht, 
één bad en kreeg niet wat hij vroeg, toen waren er nog acht. 
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Acht kleine christenen op de smalle weg door 't leven, 
één vond de brede weg zo mooi, toen waren er nog zeven. 
 
Zeven kleine christenen, ze lazen elkaar de les, 
één werd er boos en zei: 'Adieu', toen waren er nog zes. 
 
Zes kleine christenen actief in het kerkbedrijf, 
één had er plots geen zin meer in, toen waren er nog vijf. 
 
Vijf kleine christenen traditie in het banier, 
één hoorde jullie God is dood, toen waren er nog vier. 
 
Vier kleine christenen organiseeden vol energie, 
één werd niet in het dankwoord genoemd, toen waren er nog drie. 
 
Drie kleine christenen, elk had zo zijn idee, 
één werd oneerlijk miljonair, toen waren er nog twee. 
 
Twee kleine christenen: met tweeën heel alleen, 
met ruzie wie de grootste was, toen was er nog maar één. 
 
Eén heel oprechte christen vol van lieve vree, 
zijn vijand werd een goede vriend, toen waren er weer twee. 
 
Twee heel bescheiden christenen aan het werk met veel plezier, 
zij vroegen niets, zij deelden uit toen waren er weer vier. 
 
Vier heel gewone christenen, zij hielpen dag en nacht, 
en die geholpen werd, hielp mee toen waren er weer acht. 
 
Acht vriendelijke christenen, zij vroegen God om zegen, 
maar vroegen er ook mensen bij, toen waren er weer negen. 
 
Negen kleine christenen, in mensen God gezien, 
zij zongen samen gloria, toen waren er weer tien. 
 
Tien kleine christenen, zij brachten HEM tot leven, 
Die niet voor kerk, maar voor de MENS zijn leven had gegeven. 
 
Twaalf kleine christenen, zij leefden zoals Hij, 
Zo kwamen er weer net als toen in één dag duizend bij. 


