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‘'Heb geduld, broeders en
zusters, tot de Heer
komt..”
Jakobus 5:7a

TER OVERDENKING
Hij zeide: Gaat heen, want het meisje is niet gestorven, maar het
slaapt. En zij lachten hem uit.
Matteüs 9:24
In The Miracle Maker, een prachtige animatiefilm over Jezus,
krijgt ze de naam Tamar. En door háár ogen krijgen we zicht op
de boodschap van de rabbi van Nazaret, de wonderdoener.
Twaalf jaar oud is ze, twaalf jaar jong: een kind nog, en tegelijk
al bijna op de biologische drempel van zelf moeder te kunnen
worden. Twaalf jaar oud, twaalf jaar jong: aan het begin van een
leven dat zich kan ontplooien, een bloem in de knop die elk
moment kan open bloeien en haar volle schoonheid tonen.
Twaalf jaar oud, twaalf jaar jong: op het punt om met een eigen
stem verantwoordelijk te zijn, mee te tellen als bat mitswa.
Maar dan ineens… wordt alles onzeker, komt heel haar toekomst
op losse schroeven te staan. Ze ligt op sterven, vertelt de
evangelist Lucas. Ze is de dochter van Jaïrus, ze was zijn enige
kind. (Luc. 8:42)
Wat een drama! Je enige kind moeten verliezen! Alsof je een deel
van jezelf kwijtraakt, en meer nog! Alsof je de hele wereld
verliest, en alles wat waard is om voor te leven in één klap weg
is ! Zó vertelt de evangelist Matteüs het dan ook: dat een leider
van de synagoge voor Jezus’ voeten neervalt en tegen hem zegt:
‘Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom alstublieft en leg haar de
hand op, dan zal ze weer leven.’ (Mat. 9:18)
In de kerk kunnen we ook overvallen worden door het gevoel
dat het gedaan is, over en uit. Veel gemeentes worden kleiner en
kleiner, er is vrijwel geen jeugd meer, nieuwe mensen komen er
de laatste jaren niet meer bij. Geen toekomst meer, het geloof
lijkt gestorven te zijn en ook de kerk is op sterven na dood.

In de maatschappij komen we soms ook dat verlammende
denken tegen: er valt toch niets meer te redden! Alle mensen van
goede wil bij elkaar kunnen toch niet het tij keren. Honger blijft
bestaan, de kloof tussen rijk en arm wordt alsmaar breder en
dieper, en zelfs tienduizenden klimaatscholieren krijgen politici
niet écht in beweging…
Tegen dit gebrek aan geloof en hoop bestaat een redmiddel.
Noem het een wondermiddel: het woord van Jezus. Laat je door
hem aanraken, laat je door hem bij de hand nemen! Dat is de
boodschap van Matteüs. Terwijl Lucas het verhaal heel uitvoerig
vertelt – inclusief het oponthoud onderweg waarbij Jezus kracht
uit zich voelt wegvloeien, en hij de vrouw die hem aangeraakt
heeft en daardoor genezen heeft, aanzegt: ‘Uw geloof heeft u
gered; ga heen in vrede’ – is Matteüs zuinig met woorden: Jezus
gaat naar binnen, pakt de hand van het meisje vast en ze staat
op! Láát ze maar lachen… er ís toekomst, voor het meisje, voor
haar ouders, voor allen die geloven…
In het Liedboek voor de Kerken staat een gezang dat ik nog nooit
heb horen zingen. Gezang 52: Jaïrus had een dochtertje. Maar
wat een schitterende, bemoedigende tekst. Hier de derde strofe,
die ons herinnert aan Jezus’ opstanding op de derde dag:
Heer, doe ons als dit dochtertje:
wanneer de mensen rouwen,
denkend dat wij gestorven zijn,
doe ons op U vertrouwen.
Doe ons nu opstaan uit de dood
en eten van uw brood.
Slapen is niet tot de dood,
slapen is wachten op U,
wachten dat Gij tot ons spreekt,
wachten totdat wij U zien.

ds. Peter Smits

GEMEENTENIEUWS
Enquête kerkgids
Vergeet niet je formulier in te vullen en af te geven aan (of op te
sturen naar) Chris. Hoe meer exemplaren er ingediend worden,
hoe meer we kunnen rekening houden met jullie wensen.
Doen dus! Vind je de enquête niet meer, stuur dan gerust een
mailtje (c.depauw@scarlet.be) of vraag het in de kerk.
Zangdienst in Gent-Brabantdam 17 maart
Zing je graag? Ben je vrij op 17 maart? Kom
dan zeker op 17 maart om 15u naar de
protestantse kerk in Gent -Brabantdam.
Daar heeft een feestelijke dienst plaats ter
gelegenheid van het aanschaffen van nieuwe
zangbundels. Nadien wordt ons een hapje
aangeboden. Om dit in goede banen te leiden
is het wel handig om je naam op te geven bij
Chris.
Gemeentevergadering 31 maart
Na de kerkdienst en na een lekkere maaltijd gaan we die dag
met elkaar nadenken over de werking van onze gemeente.
Daarbij hoort ook dat we kiezen voor de mensen die in de
kerkenraad daaraan werken. Dit jaar loopt het mandaat van
Erik en Willy ten einde, maar ze stellen zich allebei opnieuw
kandidaat. We kunnen daar alleen maar dankbaar voor zijn!
Weekend aan zee 20, 21 en 22 september
Voor de meesten onder ons begint het spaarplan goed te lopen!
Op die manier is het resterende bedrag in september niet zo
zwaar voor onze portemonnee. Kan u onverhoopt op het
laatste moment toch niet meegaan dan krijgt u uiteraard het
door u reeds gespaarde bedrag terug!

NIEUWS UIT HET DISTRICT
Hoewel de voorzitter van ons district een maand studieverlof
had in februari, hebben wij als bestuur de vreugden en zorgen in
de gemeenten in Oost- en West-Vlaanderen verder behartigd.
Jammer genoeg hebben de zorgen in onze vergaderingen vaak
de bovenhand, vooral wat de kleinere of vacante gemeenten in
ons district betreft. De toekomst van Wevelgem en
Geraardsbergen zijn momenteel onzeker, en de vacatures in
Kortrijk, Knokke en Ronse dienen nog ingevuld te worden. In
Ieper is er anderzijds nu wel een proponent en op zondag 7 april
zal dr. Jannica De Prenter ingezegend worden en bevestigd als
predikant te Brugge.
De kleine en vacante gemeenten mogen evenwel niet losstaand
behandeld worden, omdat ze zoals alle kerken deel uitmaken
van een groter geheel. De groeiende regionale samenwerking in
ons district, zowel in de Denderstreek als in Zuid WestVlaanderen, wordt in de vernieuwde wekgroep Eigentijds Kerk
Zijn zelf als voorbeeld genoemd voor het hele land. Dit betekent
dat wij als district opnieuw een voortrekkersrol spelen, zoals dat
ook met de pioniers het geval is. In Aalst en Oostende werken
Tom Schepers en Andries Boekhout immers met succes aan een
doorstart in een vorm die aangepast is aan de lokale situatie.
Dat er in onze kerk een evolutie gaande is, valt niet te
ontkennen. De uitdaging is juist om daar positief mee om te gaan
en te zoeken naar nieuwe wegen. Dat ons district dat doet blijkt
ook uit ProFest, de vernieuwde AKV, die op 30 mei doorgaat in
onze stad. Dat wordt een ongezien feest, waarvoor helpende
handen nog steeds welkom zijn. Wie belangstelling heeft om die
dag iets te doen, kan terecht bij ondergetekende.
Namens het voltallige districtsbestuur,
Rudy Liagre, secretaris
Vrijwilligers voor ProFest kunnen zich ook opgeven bij Chris.

KOFFIESTOP 29 MAART
Op 29 maart 2019 slaan de Katholieke en Protestantse
gemeenschap van Dendermonde de handen in mekaar voor het
organiseren van de Koffiestop van Broederlijk Delen.
De Koffiestop is een echte traditie geworden. Een klein gebaar
voor een betere wereld, én een gezellig koffiemoment in één
klap. Jouw steun helpt een einde te maken aan de
onrechtvaardigheid en de boeren en inheemse bevolking op het
Guatemalteekse
platteland te geven
waar ze recht op
hebben: hun eigen
grond en een
gelukkig, voorspoedig
leven — weg van de
honger en de
armoede.
Broederlijk Delen
steunt gemeenschappen in hun strijd tegen ondervoeding en
helpt boeren grond te verwerven zodat ze hun eigen voedsel
kunnen produceren en een inkomen kunnen genereren uit de
verkoop van hun landbouwproducten op de lokale markten.
In de veertigdagentijd proberen we ons voor te bereiden op
Pasen. Het is een tijd om niet bij de pakken te blijven zitten,
maar ons geloof in de opgestane Heer duidelijk naar voor te
brengen in concrete acties om anderen te helpen, dichtbij en ver
weg. De Koffiestop kan daar een klein voorbeeld van zijn.
De opbrengst van de Koffiestop gaat integraal naar Broederlijk
Delen.
Waar? Colruyt, Oude Vest, Dendermonde
Wanneer? Vrijdag 29 maart van 10u tot 18u!
Meer info: www.broederlijkdelen.be

WIST JE DAT …
… de liefde geduldig is en vol goedheid? (1 Kor. 13:4)
… wie geduldig is, blijk geeft van groot inzicht en wie
onbesuisd is dwaasheid op dwaasheid stapelt?
(Spreuken 14:29)
… God van ons vraagt dat we steeds bescheiden, zachtmoedig
en geduldig zijn? (Efeziërs 4:2)
… als we het goede doen, zonder op te geven en niet
verzwakken, we zullen oogsten wanneer de tijd daarvoor
gekomen is? (Galaten 6:9)
… we best wachten op de Heer?
(Psalm 27:14)
… de Heer geduld met ons heeft
omdat Hij wil dat iedereen tot
inkeer komt en niemand verloren gaat? (2 Petrus 3:9)
… we ons moeten kleden in innig medeleven, in goedheid,
bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld omdat God ons
heeft uitgekozen, omdat wij Zijn heiligen zijn en Hij ons
liefheeft? (Kolossenzen 3:12)
… de Heer in de morgen onze stem hoort en wij ons tot Hem
mogen wenden en wachten? (Lucas 4:18)
… de Heer wacht op het ogenblik dat Hij ons genadig kan zijn;
dat Hij zich zal oprichten om zich over ons te ontfermen?
(Jesaja 30:18)
… de Heer een God is van recht en de mens gelukkig die op
Hem wacht? (Jesaja 30:18)

Jeugdhoek
Versje 'vast wel' bij de zeven knopen
De eerste knoop van de zeven,
die gaat over 'keuze geven':
Kun jij je broertje kiezen laten?
Kun je even stoppen met praten,
even niet denken aan resultaten,
maar die ander de keuze laten?
Vasten is geen kinderspel,
maar je kunt het VAST WEL!
De tweede knoop van de zeven,
die gaat over 'aandacht geven':
Ga je weleens naar een zieke toe,
of naar een eenzame, oud en moe?
Als het daar saai is, niets te beleven,
kun je dan toch iemand aandacht geven?
Vasten is geen kinderspel,
maar je kunt het VAST WEL!
De derde knoop van de zeven,
die gaat over 'de tijd geven'.
Ben jij geduldig, als iets niet wil lukken
en je niet dadelijk vruchten kan plukken?
Kun je wachten als iets niet vandaag is,
ben je geduldig als iemand traag is?
Vasten is geen kinderspel,
maar je kunt het VAST WEL!

De vierde knoop van de zeven,
die gaat over 'weg kunnen geven':
Sta jij bezitterig in het leven?
Lukt het jou om iets weg te geven?
Je spullen, je geld of je vrije tijd?
Ben je vrijgevig, tot delen bereid?
Vasten is geen kinderspel
Maar je kunt het VAST WEL!
De vijfde knoop van de zeven,
die gaat over 'schuld vergeven':
Maak jij gauw je excuus ergens voor?
Zeg jij makkelijk 'sorry, hoor'?
Andersom, als iemand je onrecht doet,
kun je dan zeggen: 'Vooruit, het is goed'.
Vasten is geen kinderspel,
maar je kunt het VAST WEL!
De zesde knoop van de zeven
Gaat over 'je leven geven'.
Jezus heeft dat uit liefde gedaan.
Hij kwam op het einde alleen te staan.
In de goede week staan we daarbij stil:
dat Jezus ons zijn leven geven wil.
Vasten is geen kinderspel
Maar je bezinnen,
dankbaar vanbinnen,
dát kun je VAST WEL!

De zevende knoop van de zeven
is de paasknoop van 'God geeft leven'.
Op paasmorgen, vroeg naar het graf gegaan,
treffen de vrouwen geen lichaam aan.
De dood is geweken, het leven straalt,
God heeft ons bestaan uit de knoop gehaald.
Vier Pasen, want Jezus is opgestaan!
Vier feest, want de hemel is opengedaan!

https://www.geloventhuis.be/2016/vast-wel/vertellen/versjevast-wel-bij-de-zeven-knopen.html

Graag nodigt de Verenigde Protestantse Kerk in België al haar
kerken en leden, vrienden en sympathisanten uit voor ProFest.
ProFest is de nieuwe naam van de AKV (Algemene Kerk
Vergadering), de tweejaarlijkse ontmoetingsdag.
Het is een Protestantse Feestdag onder het motto ‘Veelkleurig
en Meerstemmig’, als uitdrukking van de rijke verscheidenheid
van onze kerk en de vreugde over ons gedeeld geloof in God.
Een dag afgestemd op klein en groot, jong en oud, wit of zwart,
klein of groot geloof, zonder onderscheid.
Telkens wordt deze ontmoetingsdag door een ander
kerkdistrict georganiseerd en dit jaar is het de beurt aan Oost
en West-Vlaanderen i.s.m. een waarnemer uit een Franstalig
district (Oost-Henegouwen).
ProFest vindt plaats op 30 mei 2019 – Hemelvaartsdag,
Campus Odisee, Gebroeders de Smetstraat 1, 9000 Gent. Een
prachtige locatie met een wijds groen terrein voor een waaier
aan activiteiten. Odisee is goed bereikbaar met openbaar
vervoer vanaf station Gent Sint-Pieters en er is een ruime gratis
parking (voor auto’s en bussen) op het terrein.

Het programma ziet er als volgt uit:
9.30 u. Ontvangst
10.00 u. Kick-off
10.45 u. Kennismakings- en groepsgesprekken / jeugd- en
kinderprogramma
12.00 u. Maaltijd: goulash (vlees of veggie) + een ijsje op de
Crea-markt. Prijs € 8. Vooraf inschrijven op
profest.akv@gmail.com en bedrag overschrijven op
rek.nr. BE43 3631 7633 2401 m.v.v. Maaltijd ProFest
+ aantal personen. Eigen lunchpakket meebrengen
kan uiteraard ook. Dranken zijn te koop.
13.30 u. Sing-in
14-16 u. Crea-markt, een markt voor en door ProFest
bezoekers (kraampjes, workshops, spelen, muziek,
dans, drankjes, hapjes, etc.)
16.15 u. Slotviering
Kortom, een veelkleurige en meerstemmige dag met inhoud,
uitwisseling, ontspanning en ontmoeting, om niet te missen.
Iedereen is welkom en het kost niets.
Volg ons via de website en Facebook: www.profest.be en
www.facebook.com/Profest2019/
Alle inlichtingen 09 2532900 of 0486 933739 (Marc Loos) –
profest.akv@gmail.com
Namens het district Oost en West-Vlaanderen,
de voorbereidingsgroep:
Tom Schepers, Rudy Liagre, Kathleen Vermeulen, Marc Loos,
Yong-Wan Hoogstad, Eefje van der Linden, Jean-Louis Stilmant,
Saskia van den Heuvel, Joost Rombaut

COLOFON
De Kerkgids van de Evangeliekerk Dendermonde verschijnt iedere
1ste zondag van de maand, met uitzondering van augustus.
Jaarabonnement €7 (over te maken op onderstaand rekeningnummer)
Kerkenraad
Predikant
ds. Peter Smits | Kerkstraat 19 | 9200 Dendermonde
pchsmits@gmail.com | 052 65 07 48 | 0470 54 19 59
Scriba
Chris Willems-De Pauw | Broekkantstraat 37 | 9200 Dendermonde
c.depauw@scarlet.be | 052 33 00 09 | 0473 32 35 00
Leden
Aloys Kabano | aloyskabano@yahoo.fr | 0478 58 06 22
Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54
Willy Kabera | willykabera_4@hotmail.com | 0484 82 93 50
Bestuursraad
Voorzitter
Alexandre Gasana | agasana@hotmail.com | 0484 10 32 40
Secretaris
Erik Schillemans | erik.schillemans@gmail.com | 0475 78 46 54
Penningmeester
Victoire Hauwelaert | samelleke@hotmail.com | 0477 17 71 84
Leden
Annick Van den Broeck | vandenbroeckannick@hotmail.com |
0485 02 35 80
Chris Willems-De Pauw | c.depauw@scarlet.be | 0473 32 35 00
Rekeningnummer
BE06 0000 6932 8122 ”Bestuursraad v.d. Protestantse Kerk
Dendermonde”
Internet
Website
Facebook

www.evangeliekerk.be
www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde
www.facebook.com/vrouwenochtend

Opwekking 268 – Hij kwam bij ons heel gewoon
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.
Refrein:
Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd’en kracht.
En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij : Uw wil geschied’
(refrein)
Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard’en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.
(refrein)
Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
© Kingway’s Thankyou Music / Unisong Music Publishers
oorspronkelijke titel From heaven You came (The Servant King)
tekst & muziek Graham Kendrick. Arr.: G. Baker
Nederlandse tekst Elly & Rikkert Zuiderveld

