België – Belgique
P.B.- P.P.
9050 Ledeberg 1
3/5030

Kerkbrief
December 2011
Nr. 11

Thema: christelijke meditatie

www.protestantsekerk-gentcentrum.be

VPKB-gemeente Gent-Centrum
maandblad (11x per jaar)
jaargang 2011
Afzendadres &
verantwoordelijke uitgever:
J. A. De Jonge,
Patijntjestraat 214
9000 Gent
P209671

Kerkbrief december 2011

1

Kerkbrief
Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België
Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)
Predikant :

Ouderlingen:

Ds. Johan Temmerman

Zuidstationstraat 16/101 - 9000 Gent
09/223.55.26
temmerman.j@skynet.be

Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen contacteren :
Dhr. Daniël Van Steenkiste
09/253.01.83
van.steenkiste-buysse@telenet.be
Mevr. Alettta Rambaut
09/233.67.16
aletta@rambaut.be
Mevr. Dickje Parlevliet
09/362.32.23
Mevr. Mini Schipholt
09/222.02.68
lutke.schipholt-tuender@telenet.be

Diakenen :

Mevr. Rita Martens
Mevr. Micheline Morel
Dhr. Francis Van De Walle
Mevr. Janny Muthert-Geluk

09/362.83.38
09/224.21.26
09/281.05.18
09/265.19.06

Toegevoegd lid:

Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne

maryke.kruyne@telenet.be

Kinderkerk :

Mevr. Martine De Jonge

mar10.dejonge@telenet.be

Organisten :

Dhr. Jacobus Van Heest
09/357.63.31
Mevr. Aletta Rambaut
09/233.67.16
Dhr. Charles-Henri Vanden Broucke

jd.van.heest@telenet.be
aletta@rambaut.be
charleshenrivandenbroucke@hotmail.com

Koster :

Dhr. Arnold De Jonge

arnold.de.jonge@telenet.be

Kerkadres :

Hoek Brabantdam /Sint Kristoffelstraat te 9000 Gent

Kerkdiensten :

Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam.

09/222.59.79

09/221.53.77

rita.martens@telenet.be
mmorel26@yahoo.com
fjvdwalle@gmail.com
jkgeluk@skynet.be

Protestants Cultureel Centrum (PCC) : Keizer Karelstraat 187 te 9000 Gent
Redactieraad van de kerkbrief : Ds. Johan Temmerman; mevr. Christa Beirnaert;
mevr. Bea Baetens . 09/369.99.13 . bea.baetens@telenet.be
Medewerkers:
Mevr. Mini Schipholt; dhr. Arnold De Jonge; mevr. Caroline François
Website :
Dhr. Nico van Belle; Jasmien van Belle
Financiële verrichtingen :
Voor het kerkenwerk
IBAN BE75 0014 6208 6151
BIC BPOTBEB1 van de Protestantse Kerk van Gent-Centrum
Voor de Vlaamse Olijfberg IBAN BE10 6527 9979 6004
BIC HBKABE22 van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)
Predikant :
Tel/fax:
Kerkadres
Diensten:

2

Ds. Marc Loos, Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem
09/253.29.00 / e-mail : marc.loos@pandora.be
Begijnhoflaan 31, 9000 Gent
iedere zondag aanvang 10 uur

Kerkbrief december 2011

Van de predikant
We zijn een nieuw kerkelijk jaar begonnen en stevenen af op
de jaarwisseling. In deze Kerkbrief vind je een overzicht van de
volledige liturgische cyclus. Als we de feesten en perioden in
het juiste perspectief zien, beleef je de dienst een stuk diepgaander. Door concentratie op haar kerntaak – de verkondiging
van het Koninkrijk Gods - kan de kerk opnieuw haar geloofwaardigheid terug vinden. Deze verkondiging geschiedt in de liturgie en wordt van daaruit de wereld ingedragen.
In het overzicht van het kerkelijk jaar zal je merken dat Kerst
slechts één zondag is, één van de zeven tussen Eerste Advent
en de doop van Jezus in de Jordaan. Met dit laatste begint het
openbare leven van Jezus en dus ook de verkondiging van het
Koninkrijk Gods. Kerst is een feest van late datum. Men heeft
aangetoond, dat het feest is ingevoerd om de heidense hoogdag, waarbij de onoverwinnelijke zon werd vereerd (Sol
Invictus), met een christelijk feest te weerleggen. Zo kwam de
geboorte van Jezus op het voorplan. In de eerste eeuwen was
daarvan geen sprake. Toen herdacht men de doop van Jezus in
de Jordaan en onderstreepte de verbinding tussen doop en opstanding (wedergeboorte en Heilige Geest) als teken van Gods
Koninkrijk.
Het is niet omdat de eerste generaties de geboorte van Jezus
niet vierden – het is nog maar de vraag of Jezus op 25 december werd geboren – dat ons Kerstfeest overbodig is. Volstrekt
niet. Voor ons primeert het familiale gebeuren, de kindervreugde en vooral de goede wil, die het visioen van vrede opwekt. We vieren Kerst op zondag 25 december om 10.00u. tijdens een feestelijke eredienst. Maar denk ook aan de voorbereiding. Ik bedoel niet de praktische organisatie, maar de bezinning over hoop en verwachting. Dit maakt de Advent net zo
belangrijk als Kerst.
De Kerkbrief heeft verder de maandelijks terugkerende rubrieken. Ik vestig hier de aandacht op het Seniorenkerstfeest
(woensdag 14 december) en het Kerstconcert (zaterdag 17
december).
Ik wens iedereen een positief jaareinde en dito nieuw begin.
Verder bid ik allen de vrede van Kerst toe.
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Rondom de erediensten
Preekteksten
Zondag 4 december : Tweede Advent
Jes. 40 : 1 – 11 en Joh. 1 : 19 – 28
Zondag 11 december : Derde Advent
Jes. 65 : 17 – 25 en Joh. 3 : 22 - 30
Zondag 18 december : Vierde Advent
2 Sam. 7 : 4 – 16 en Luc. 1 : 26 – 38
Zondag 25 december : KERST
Jes 52 : 7 – 10 en Joh. 1 : 1 – 14
Zondag 1 januari : Naamgeving
Num. 6 : 22 – 27 en Luc. 2 : 21

In het kader van een verdieping van de liturgische beleving vraag ik uw aandacht
voor volgende opmerkingen bij de preekteksten.
Maandelijks zet ik de zondagse teksten in
de Kerkbrief. De reden daartoe is voorbereiding. Door de teksten thuis te lezen
klinken ze in de dienst al een stuk vertrouwder. Daardoor is het mogelijk om de
overdenking beter te volgen, maar ook de gebeden en genadeverkondiging – de
liturgie vormt steeds één geheel – komen dan beter tot hun recht.
Naast het lezen van de preekteksten van de zondag, kan men een betere beleving van de dienst in de hand werken door een goede plaats te kiezen. Ik bedoel
daarmee het volgende: de geluidsinstallatie is het voorbije jaar grondig herzien
en binnen de mogelijkheden van ons gebouw ook aangepast en geoptimaliseerd.
Het is wel zo dat op sommige banken het geluid niet duidelijk is. De kerkruimte
is zodanig dat niet elk hoekje en kantje van eenzelfde heldere geluidskwaliteit
kan voorzien worden. Ik meen te weten dat geluid op de middenbeuk de beste
kwaliteit biedt, omdat twee nieuwe luidsprekers op het midden van de achterwand zijn geplaatst.
Dus, indien je gehoor af en toe zegt dat je niet alles duidelijk kan volgen, probeer dan een andere plaats uit. Allicht wordt alles dan beter (verstaanbaar).
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Rondom de erediensten
Wonderlijke liturgie
Het kerkelijke jaar is een opeenvolging van liturgische perioden. Alle facetten van het menselijke leven komen er op wonderlijke wijze aan
bod. Dit betreft zowel de natuurlijke kringloop
als de geestelijke bestemming van de mens. Het
is verwonderlijk hoe perfect dit in elkaar
steekt. Het liturgische jaar heeft een door de
tijd geslepen glans.
Neem bijvoorbeeld de periode die we zopas
achter de rug hebben. Tijdens de vier zondagen
in november kregen we voorstellingen van de
eindtijd voorgeschoteld. Het einde der tijden is
tevens het decor waarin de persoonlijke omgang
met de dood aan bod komt. Jezus vertelt in parabels over het Koninkrijk Gods. Het gordijn
wordt opengeschoven. We zien een poort verschijnen en het evangeliewoord duwt deze toegang op een kier. We zien de lichtglans van het
Koninkrijk als een wegwijzer. Het persoonlijke
leven op de weg van het Licht brengt ons samen
met anderen die dezelfde richting uitgaan. Tijdens de liturgie van Voleindigingszondag zitten
we samen aan de tafel met diegenen die ons
zijn voorgegaan. We ervaren het leven dat,
voorbij duisternis en dood, voltooiing vindt.
Na deze vier weken begint de Advent. Opnieuw
vier zondagen. Deze keer is het groeiende licht
het centrale thema. Terwijl alles in de natuur
zich in duisternis hult en er het zwijgen toe
doet, zingen we de geboorte van de verlossing
tegemoet. Zoals voorheen het einde centraal
stond, staat nu het nieuwe begin voorop. De
acht weken samen tonen ons de werking van
God: einde en nieuw begin.
Op Kerst vieren we de menswording, een week
later de naamgeving (als Maria en Jozef met de
pasgeboren Jezus naar de Tempel gaan), daarna
epifanie (Drie Koningen) en tenslotte op de
derde zondag na Kerst het waarlijke begin van
Christus’ openbare leven bij de doop in de
Jordaan.
Volgens een heel oude traditie, daterend uit de
eerste eeuw, viert men de doop van Jezus door
Johannes als het begin van de nieuwe schepping. Paulus had dit evenzo opgevat, want we
zijn allen met Christus gedoopt en zullen net als
hem opstaan. Doop en opstanding horen bij elkaar.

_____________________________________________
Niet zozeer Kerst, maar de doop van Jezus is
de oorsprong of het begin van de christelijke
traditie.
_____________________________________________
We zullen er dit jaar de gepaste aandacht aan
besteden (zondag 15 januari).
Precies zeven weken na de Doop begint in de
kerkelijke liturgie de Lijdenstijd. Een periode
van zeven weken (zeven is het symbolische getal van de volheid) gedenken we vergankelijkheid en lijden. Dit valt in de periode dat de natuur opnieuw ontluikt. Weerom zien we de
twee elkaar kruisende bewegingen zoals in de
Advent. Toen werd alles donkerder en killer en
werden we geestelijk met steeds groeiende verwachting naar het licht gevoed, in de Lijdenstijd komt alles rondom ons weerom tot leven en
worden we geestelijk gesterkt met de overwinning op lijden en dood. Het hoogtepunt van
deze zeven bezinningsweken is de Goede Week.
De voltooiing ervan is het feest van de overwinning op de dood: Pasen.
Opnieuw zeven weken later wordt deze overwinning concreet in de werkelijkheid van alledag centraal gesteld tijdens het Pinksterfeest.
De Geest van God is aanwezig omdat mensen
hem ontvingen. We zijn drager van Gods Geest.
Dan begint de gemeenschap die zich naar Christus noemt: de kerk.
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Rondom de erediensten
Van de Doop in de Jordaan tot Pinksteren is drie
keer zeven weken. De drievoudige volheid van
God komt aan bod gedurende het kerkelijke
jaar. Geniaal en dus niet zomaar uit de mouw
geschud. Het menselijk bewustzijn ontvangt
daarmee een diepgang – van oorsprong tot bestemming – en een breedte – van het persoonlijke tot het universele – zonder weerga.
Ik noem de kerkelijke liturgie een wonder. Het
reikt een dragende kracht aan die nergens anders is aan te treffen. Op zondag ter kerke gaan
is een weldaad. Natuurlijk komen we ook om elkaar te zien, maar als de eredienst alleen een
sociaal karakter draagt, gooien we meer weg
dan we in de plaats zetten. Dan neemt ergernis
de bovenhand en is het wachten tot de deur
wordt dicht getrokken. Ik geloof in de kracht
van de liturgie die door de eeuwen is gezuiverd
en ieder mens persoonlijk aanspreekt.
Deze persoonlijke aanspreking hangt af van de
levensfase waarin we verkeren. Samenvattend
zien we in het kerkelijke jaar een afspiegeling
van vier levensfasen, voorgesteld als vier perioden van zeven weken:
1
van Advent tot de doop van Jezus: dit
zijn de eerste zeven weken die de kindertijd symboliseren;
2
van de doop van Jezus tot de Lijdenstijd:
de tweede periode van zeven weken symboliseert het opgroeien (de adolescentie);

3
4

Lijdenstijd tot Pasen: de derde periode
van zeven weken waarin de volwassen
mens het lijden en de dood leert kennen;
van Pasen tot Pinksteren: nog eens
(vierde keer) zeven weken die de rijpere
leeftijd voorstelt of de overgave, waarin
de mens leert loslaten en zijn geest
uitstort.

De liturgische praktijk is het hart van de kerk.
Daarover moet het gaan. Het is inderdaad ook
nodig dat aan materiële behoeften wordt voldaan, maar ik geloof het woord uit de Bergrede:
Zoek eerst het Koninkrijk Gods en al het
overige zal je gegeven worden. Het Koninkrijk
Gods is wat we in de liturgie verkondigen, de
aanwezigheid ervan in ons leven en de mogelijkheid om dit met elkaar te delen.
Als de kerk aan dit appèl gevolg geeft, wacht
haar een glansrijke toekomst. De wonderlijke
liturgische voortgang is daarvan het teken. Meer
dan oproepen om daaraan deel te nemen kan ik
niet doen.
_____________________________________________
Johan TEMMERMAN

Oproep
Tijdens de vier Adventszondagen zijn de zangstemmen
onder ons en diegenen die
graag zingen, uitgenodigd om
9.30u. in de kerk.
Er zullen dan enkele liederen ingeoefend worden. We hopen daarmee de zang tijdens
de dienst te ondersteunen en ook minder gekende, maar daarom niet minder mooie
liederen, te ontdekken.
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Terugblik
“Geweldloos omgaan met
elkaar”
mevrouw dr. Pat Patfoort
Van meet af aan ontpopte onze gastspreker
dr. Pat Patfoort zich als een heel vlotte en
boeiende spreker. Geen moeilijke woordenkramerij maar talrijke voorbeelden van verbaal
geweld uit het leven van alledag. Telkens met
heel herkenbare situaties.

Behring Breivik op 22 juli 2011 in Oslo waarbij 77
slachtoffers vielen. Die jongeman zei daarna dat
hij zich niet begrepen voelde en we zagen hoe
minachtend zijn vader over hem sprak. Dit
toont aan tot welke extreme vormen van explosief reageren dit opkroppen kan leiden.

Zo observeerde ze dat kinderen in de eerste
kleuterklas op een natuurlijke manier nog geweldloos met elkaar omgaan. Zij noemt dat: op
een evenwaardige manier. Maar enkele jaren later, bijvoorbeeld al in de 3de kleuterklas, blijken
ze al allerlei communicatiewijzen en trucjes
aangeleerd te hebben, die één of andere vorm
van geweld in zich dragen.

Deze zichtbare vormen van geweld zijn ons
overbekend, namelijk fysisch geweld waarbij je
de kracht van je lichaam gaat gebruiken (soms
heel subtiel, bijvoorbeeld bij ouderenverzorging), of fysisch geweld waarbij je zelfs voorwerpen gaat gebruiken om je fysische geweld
nog te versterken. Dat kunnen toevallige wapens zijn, zoals gereedschap of keukengerief,
een staaf, een ketting of zelfs een potlood ofwel specifieke aanvalswapens, zoals messen,
vuurwapens enz. Het kan ook iets subtiels zijn,
zoals iets opzettelijk doen vallen.
Het is echter heel belangrijk om in te zien dat
dit zogenaamde zichtbare geweld vrijwel steeds
voorafgegaan wordt door dit onzichtbaar of latent geweld, dat ontstaat uit die MEERDERE >
mindere communicatie.

Zij vatte die gewelddadige vorm van verbale
communicatie samen als MEERDERE > mindere
uitspraken. En dat kan zelfs niet-verbaal, dus
zonder woorden: een bepaalde (misprijzende)
lichaamshouding, gelaatsuitdrukking of zelfs enkel een blik kan volstaan. Degene die zich daarbij de mindere voelt, kan daarop reageren op
drie verschillende manieren: (a) opkropping, (b)
escalatie, of (c) keten (zie fig.1).
Al te dikwijls hebben we geen oog voor deze
vormen van geweld. We zijn er ook niet op getraind om ze op te merken. Verbaal en niet-verbaal, we zouden dit de twee onzichtbare of latente vormen van geweldcommunicatie kunnen
noemen. En meestal beseffen we niet dat deze
latente vormen van geweld kunnen escaleren en
aanleiding geven tot zichtbare vormen van geweld. Soms op een explosieve manier, met name
wanneer degene die zich als gevolg van die
MEERDERE > mindere verbale communicatie al
langere tijd de mindere voelt en dit tot dan toe
steeds had opgekropt, plots zeer gewelddadig
kan reageren. En staat iedereen in zijn of haar
omgeving perplex van verbazing: dat die rustige, minzame persoon plotseling zoiets
gewelddadigs kon doen, dat hadden we echt
niet zien aankomen en nooit verwacht. Denk
bijvoorbeeld aan de dubbel aanslag van Anders

De grote kunst bestaat er dus in om te leren
communiceren op basis van EVENWAARDIGHEID
in plaats van de eerder aangeleerde mechanismen van MEERDERE > mindere. Want die geven
al te vaak aanleiding tot een escalatie van eerst
onzichtbaar geweld. Dat kan later uitmonden in
zichtbaar geweld (zie fig. 2)
Daartoe moeten we het formuleren van funderingen aanleren en er vervolgens bedreven in
worden. En dat gaat niet zomaar in 1-2-3, maar
vergt opleiding en veel oefening (zie fig.3).
We kregen meerdere voorbeelden van wat ze
precies bedoelt met deze funderingen en hoe
je kunt oefenen. Dit doe je best in groep, om
het formuleren van funderingen aan te leren en
er bedreven in te worden. Dat vraagt dus wel
een hele omschakeling in ons denkpatroon en in
onze non-verbale en verbale communicatie.
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Terugblik
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Mevrouw Patfoort reikt ons hierbij talrijke hulpmiddelen aan:
1
haar uitmuntende website
www.patpatfoort.be waarop zij al heel
wat hulpmiddelen beschikbaar stelt,
ondermeer diverse pdf’s (portable
document files) en de bijgaande 3
schema’s (fig. 1, 2 en 3);
2
diverse publicaties die verkrijgbaar zijn
via haar eigen website, via de site
www.devuurbloem.be of via de boekhandel;
3
opleidingsdagen die ze organiseert via
De Vuurbloem vzw. (De eerstkomende
opleidingsdag gaat door op 3 december
2011 in Deinze, 9u30-17u00 met als thema
Preventie en geweldloze hantering van
conflicten in de opvoeding.
Voor meer inlichtingen rond opleiding, zie
www.devuurbloem.be

Ondanks een eerder matige opkomst denk ik dat
we deze tweede Avondcontact toch als geslaagd
mogen beschouwen. Want de vele spontane
reacties tijdens de lezing, de diepgaande vragen
en antwoorden en de drukbezochte boekentafel
toonden aan dat de aanwezigen bijzonder geïnteresseerd waren in het onderwerp en er zich
door aangesproken voelden.

Mevrouw Patfoort heeft deze techniek van
evenwaardig communiceren heel uitvoerig uitgetest en in praktijk gebracht in haar eigen gezin. Op uitdrukkelijke vraag van haar beide kinderen past ze dit nu zelfs toe op haar kleinkinderen en dit tot genoegdoening en tevredenheid van allen.
Daarnaast had ze het ook over haar ervaringen
met geweldloos omgaan op scholen, in ziekenhuizen, met senioren in rusthuizen, Tsjetsjenen
met Russen en nog veel meer.

Tot slot een uitspraak van Martin Luther King
Jr.: “Haat kan geen haat verdrijven. Enkel liefde
kan haat verdrijven.” En geweldloze communicatie op basis van evenwaardigheid kan daarbij
een uitmuntende uiting van liefde en respect
voor de ander zijn.
____________________________________________
Francis VAN DE WALLE
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Persoonlijk vind ik dat deze geweldloze communicatie op basis van evenwaardigheid een prachtige toepassing is van wat we in het evangeliën
kunnen lezen, meer bepaald in de Bergrede met
de zaligsprekingen (Matt. 5, 6 en 7, en Lukas 6).
Deze Bergrede van Jezus sprak ook een illustere
figuur aan als Mahatma Gandhi. Hij staat wereldwijd bekend als een promotor van evenwaardigheid, geweldloze communicatie en, indien die
geweldloze communicatie niet wederzijds is,
desnoods van geweldloos verzet.

Pastoraat en personalia

Vorige maand was mevr. De Taeye-Hoste
jarig. Deze maand willen we haar nog eens
van harte proficiat wensen. Als je weet dat
we vorig jaar feest vierden omdat mevr. De
Taeye de kaap van de eeuw had genomen
(zie foto), hoeven we de leeftijd niet te
vermelden. We zijn dankbaar en verwonderd. Het is mooi. Met hoop en liefdevolle
nederigheid bieden we haar onze wensen en
gebeden aan.
Dhr. Cees van Leeuwen werd aan de knie
geopereerd. Alles is vlot verlopen en Cees
heeft het ziekenhuis al verlaten. Hij
revalideert aan de kust en zal heel binnenkort vernieuwd als vanouds zijn. We hebben je gemist, Cees, maar bleven in gebed verbonden.
De decembermaand is traditioneel een feestmaand. Veel bezoekjes, attenties en mooie
momenten. Dit terwijl het buiten kouder wordt. Tijdens de Adventsweken zullen we naar
jaarlijkse gewoonte de ouderen met een attentie namens de kerkgemeenschap bezoeken.
Laat ons met zijn allen hen tegelijk in ons gebed gedenken. Voornamelijk diegenen die opzien
tegen de komende periode omdat ze ofwel eenzaam zijn, in verdriet gehuld of zich minder
goed voelen. Juist in zulke periode knaagt de koude ook aan de ziel. Als kerkgemeenschap en
ook als vrienden zijn we steeds bereid om mensen op te halen en terug te brengen, hetzij
voor het seniorenkerstfeest of voor de eredienst.
Laat de gure weersomstandigheden of vervoersproblemen dus nooit een belemmering zijn.
Een simpel seintje aan iemand van de kerk en alles komt voor elkaar.

Ds. Johan TEMMERMAN is steeds bereikbaar op
het vaste nummer (09/223.55.26) op vrijdagvoormiddag (tussen 8u en 12u).
Voor dringend contact kan je steeds het
GSM-nummer gebruiken: 0498/54.46.60.
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Vooruitblik
Kerstfeest voor senioren
Naar jaarlijkse gewoonte vieren we samen met de senioren
het Kerstfeest in het PCC. Dit jaar zal dit geschieden op een
heel bijzondere datum, namelijk 14 december. We verzamelen om 16.00u. in de benedenzaal van het Protestants Cultureel Centrum, houden een korte viering, vertellen een Kerstverhaal en genieten dan van heerlijke koffie, broodjes en…
(hoe heet dat nu ook alweer, zo’n gerolde brooddeeg met
gekonfijt fruit en marsepein?)
We hopen dat iedereen weerom van de partij kan zijn en dat
we ook vrienden/bezoekers mogen verwelkomen.
Vervoersproblemen mogen geen probleem zijn, want er staat
een gemotoriseerd team klaar om iedereen die dat wenst,
op te halen. Geef ons een seintje op zondag of via telefoon en alles komt in orde. Iedereen is
welkom!
............................................................................................................................
Datum
Woensdag 14 december 2011 om 16.00u. in het PCC
............................................................................................................................

Kerstconcert
Vocaal Ensemble MANDRIALE

De acht zangers van Mandriale brengen een repertoire dat verschillende
perioden en stijlen omvat. Ze zingen uiteraard madrigalen. Ook renaissance-chansons, romantische liederen en zelfs gospels. Voor dit concert
hebben ze een gelegenheidslijst van liederen uitgekozen.
Het achtkoppige koor zingt a-capella. Ze ontlenen hun naam aan de
oude Italiaanse term madrigaal. Dit is een verfijnde versmelting van
meestal poëtische teksten met subtiele stemschakeringen. De muziekvorm bloeide voornamelijk in de renaissanceperiode.
De groep wordt veel gevraagd en we prijzen ons gelukkig dat we hen in
de kerstperiode in ons gebouw mogen ontvangen. Voor de eenvoudige
bijdrage van 5 € kan je komen genieten van een fijnzinnige muzikale
avond. Er zijn kaarten in voorverkoop beschikbaar voor 4 €.
............................................................................................
Datum
Zaterdag 17 december 2011 om 20.00u in de kerk
............................................................................................
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Feestelijke Kerstdienst
Ik vestig tevens graag de aandacht op de
feestelijke kerstdienst.
Net als ieder jaar zullen de kinderen hun
medewerking verlenen. Onder de kerstboom
wacht hen dan ook een verrassing.
We hopen hen allen op het feest van vrede te
mogen verwelkomen.
Na de dienst verzamelen we in het PCC voor
koffie en koeken.
............................................................
Datum
Zondag 25 december 2011 om 10.00u.
............................................................

Doop van Jezus
In de volgende Kerkbrief zullen we uitgebreid stilstaan bij het de doop van
Jezus in de Jordaan. Van oudsher – en
ik heb het over de eerste eeuwen –
werd dit belangrijk moment gevierd.
Toen begon Jezus zijn openbare leven
en werd de verkondiging van het nabije Koninkrijk Gods voor het eerst in
de wereld opengevouwen.
Vandaag is dit feest nog steeds, samen
met Pasen, het belangrijkste feest van
de Koptische christenen. Het duurt
daar, net als Pasen, een week. Wij houden het op een zondag. Dit jaar is de
doop van Jezus het thema op zondag
15 januari. En om de feestelijke gebeurtenis van de eerste verkondiging van Gods Koninkrijk luister bij te
zetten, zal op deze zondag de Nieuwjaarsreceptie plaatsgrijpen.
..........................................................................................
Datum
Zondag 15 januari 2012
..........................................................................................
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Vooruitblik
Rondom Sarah
Beste “Rondom-Sarah” vriendinnen,
Het eind van het jaar is al weer in zicht en de decembermaand is voor velen onder ons een tijd
met veel bezigheden of misschien juist een tijd van veel eenzaamheid. In ieder geval wensen wij
een ieder een gezegend kerstfeest toe en een voorspoedig en gezond 2012.
Elders in de Kerkbrief staat wat meer vermeld over ons seniorenkerstfeest op 14 december. Een
ieder is van harte welkom en neem gerust een vriend(in) mee. We hopen talrijk aanwezig te zijn
en als er vervoersproblemen zijn neem dan even contact op met iemand van de kerkenraad.
............................................................................................................................
Programma:
07 december om 14.00 uur: Gemeenschapsdansen in de St.Pauluskring.
14 december om 16.00 uur: Seniorenkerstfeest in het Centrum.
21 december
Kerstetentje van de dansgroep in Caipirinha te Merelbeke.
Verdere inlichtingen te verkrijgen bij Rita en Janny.
............................................................................................................................

Teksten voor de
Kerkbrief
Teksten voor de Kerkbrief graag uiterlijk
vrijdagavond 23 december a.s. naar
volgende beide adressen:
bea.baetens@telenet.be
temmerman.j@skynet.be
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December 2011
•
•

Manpower buitenspel
Bonhoeffers Magnificat

Wat heeft Kerstmis met het buitenspel staan van “manpower” te maken? Nee, niets met het internationaal
bekende gelijknamige instituut dat zichzelf aanprijst als ‘sterk in werk’. Manpower is ook een gewoon Engels woord dat zoveel als ‘mankracht’ of ‘mannenmacht’ betekent. En dat is precies wat in Lucas’
geboorteverhaal van Jezus buitenspel staat: Maria wordt zwanger zonder tussenkomst van een man. Daar,
voorafgaand aan de komst van de Messias, aan de bakermat van het evangelie, komt er geen manpower,
geen manlijke potentie aan te pas.
Dat gaat niet om het buitenspel staan van de man op zichzelf, maar om datgene waar mannenmacht symbool voor stond en staat. Voor power en potentie. Voor het recht van de sterkste. Voor de onderdrukking
van het zwakke en onmachtige. Voor het zich groot en breed maken ten koste van het kleine en geringe.
Voor de cultus van de macht om oorlog te voeren, te veroveren, te onderwerpen, te overheersen, te tiranniseren. Voor de cultus ook van de eigenmachtige menselijke potentie en vruchtbaarheid, de eigenmachtige
soevereiniteit en zelfgenoegzaamheid, waar God niet meer nodig is en ja: waar dan dus God buitenspel
wordt gezet.
Aldus houdt Lucas ons voor: wie God aan het werk wil zien, moet niet kijken naar de grootse, superieure en
‘potente’ hoofdlijnen van de geschiedenis, vanouds opgeëist en geschreven door de mannen en de machtigen, maar naar de ‘achterkant’ van de geschiedenis. Niet naar de uitvergrote ego’s, maar naar ‘gewone’
kwetsbare mensen. Niet daar waar de gespierde overwinningen worden geboekt, maar waar de klappen vallen en waar de geringe thuis is: aan de achterkant van de macht. Want het kon wel eens zijn dat juist op
zulke plaatsen Gods toekomst oplicht en zich aankondigt.
Namens de redactie een gezegende advents- en kersttijd toegewenst.
Ernst Veen.
Prijzen Kerkmozaïek
•
Individueel abonnement: 15,00 €
•
Groepsabonnement:
12,50 € (vanaf min. 5 exemplaren naar éénzelfde adres)
•
Steunabonnement:
20,00 €
Storten kan op rekeningnummer van de Verenigde Protestantse Kerk in België, Brogniezstraat 44,
1070 Brussel.
IBAN BE29 0680 7158 0064
BIC GKCCBEBB

Publiciteit in de Kerkbrief
We kunnen ruimte beschikbaar stellen naar keuze:
•
1 hele bladzijde A4 voor 170 euro per jaar
•
1 halve bladzijde of A5 voor 85 euro per jaar
•
1 kwart bladzijde of A6 voor 45 euro per jaar
•
1 achtste bladzijde of A7 voor 25 euro per jaar
Teksten en plaatjes kunnen opgestuurd worden naar het e-mailadres van eindredactrice Bea Baetens:
bea.baetens@telenet.be
Verdere uitleg desgewenst bij ondergetekende met wie ook de betaling wordt geregeld.
Arnold De Jonge (09/221.53.77)
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Kinderkerk

Lieve kinderen,
We hopen dat jullie er weer
elke zondag zullen zijn om de
kerstliedjes aan te leren! We
gaan ook mooie kerstversieringen
maken. Komen jullie ook? Dan vieren we samen een mooi
Kerstfeest op 25 december!
Heel graag tot binnenkort,
Anne-France, Etty, Janneke en Martine

Diaspora
Op onze autotrip naar Praag half oktober zijn we bij Petra en
Matthias Kuhn en hun schattige dochtertjes Eleni, Klara en
Louise op de koffie geweest. We werden hartelijk ontvangen
en konden genieten van Kaffee mit Kuchen en een heel gezellige babbel. Allereerst werden veel groeten overgebracht
van de Gaspard, zowel Petra als Eleni zijn oud-leerlingen, en
natuurlijk van onze Brabantdamgemeente.
Het gaat hen goed in Dresden, ze hebben een kerkgemeente gevonden waar ze zicht thuis voelen, de meisjes gaan heel graag naar hun nieuwe school, terwijl Petra geniet van haar jongste, die
nog thuis is. Louise is al een flinke goedlachse baby.
Zijn nieuwe baan boeit Matthias enorm en Dresden is een mooie, jonge en dynamische stad,
waar het volgens hen goed toeven is. Ze wachten op hun nieuwe huis, dat momenteel gerenoveerd wordt, nu wonen ze tijdelijk in een leuk appartement er vlakbij. De wijk heeft veel groen
en speelmogelijkheden voor de meisjes.
Het bezoek was wat je noemt kort, maar krachtig en wij hopen de banden, al is het op afstand,
vast te houden.
In warme verbondenheid,
Hans en Marijke Schaefer
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Mijn school
Gaspard de Coligny

Op de Gaspard de Colignyschool is men
volop bezig aan de voorbereidingen voor
het mooiste moment van het jaar: het
Kerstfeest!
Op 20 december vieren de kleuters hun eigen Kerstfeest, samen
met de ouders en de grootouders. Dit jaar heet de uitvoering
Kerstkleuren.
Op donderdag 22 december is de lagere school dan aan de beurt.
De leerlingen van het zesde leerjaar voeren ’s namiddags (14u30)
en ’s avonds (19u30) een toffe kerstmusical op, getiteld: Stille
Nacht?
Iedereen is hiervoor van harte welkom!

Jubileumfeest voor 40 jaar
Leprazending-België
U bent van harte uitgenodigd op het jubileumfeest voor 40 jaar
Leprazending-België.
Dit jubileumfeest is gepland voor:
·
Datum: zondagnamiddag 15 januari 2012
·
Uur: aanvang 15:30 en einde ca. 18u.
·
Waar: in de VPKB kerk te Brussel, Marsveldstraat 5, 1050 Brussel (vlakbij de Naamse Poort).
Het programma ziet er voorlopig uit als volgt: eerst een dankdienst, daarna een academische zitting, en tot slot een
receptie.
Meer details in het januarinummer.
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Aankondiging
Activiteitenrooster
Zaterdag 3 december
Woensdag 7 december

catechese in de consistoriekamer
14.00u.
19.30u.

Gemeenschapsdansen in de
St.Pauluskring
Kerkenraad bij Mini

Zondag 11 december

11.00u.

Verdeling kerstattenties in PCC

Woensdag 14 december

16.00u.

Seniorenkerstfeest in het PCC

Zaterdag 17 december

20.00u.

Kerstconcert Vocaal Ensemble Mandriale

Maandag 19 december

17.30u

Redactieraad Kerkbrief

Woensdag 21 december
Zondag 25 december
Zondag 15 januari

Kerstetentje van de dansgroep in Caipirinha te Merelbeke

10.00u.

Feestelijke Kerkdienst
Nieuwjaarsreceptie na de dienst in het PCC

Jarigen

Rudy Liagre
Jonas Multall
Cécile De Vilder
Ann Willems
Willem Lorein
Yvonne Servaes-Merchiers
M. Furquim d’Almeida-Hoste
Erika Ehrhardt
Johan Temmerman
Kaiya Frans
Andrea Bruynooghe-Bral
Herman Kint
Paul Van Meersche
Lucie Van Den Berghe-Cornel
Regina Lehmann
Rebecca De Jonge
Maurits Bytebier
Melanie Voorham

16

Kerkbrief december 2011

02 december
02 december
02 december
04 december
06 december
06 december
08 december
09 december
14 december
18 december
23 december
24 december
24 december
26 december
27 december
28 december
29 december
30 december

Ada Wynsouw-De Jong
Tine Verbrugghe

02 januari
06 januari

Meditatie
Eén zijn met God
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen (Joh. 1 : 5)
Dit overbekende vers uit de proloog van het
Evangelie volgens Johannes blijkt steeds weer
voor misverstanden te zorgen. Nogal wat Bijbelvertalers (zoals in de meest recente Nieuwe Bijbel Vertaling uit 2004) zetten het Griekse
woordje katélaben om in begrijpen, terwijl het
heel eenvoudig grijpen betekent. Blijkbaar wil
men tegelijk vertalen en interpreteren. Toch
doet een puur linguïstische benadering bij vertalingen het meeste recht aan de grondtekst.
Het is ten andere perfect te begrijpen dat de
duisternis het licht niet heeft gegrepen (zoals
de duisternis valt of ingrijpt), terwijl het moeilijker is voor te stellen dat de duisternis in staat
is tot kennis of begrip.
Ik begin met het midden van Johannes’ tekst.
Diegenen die de Bijbel aan huis-vergaderingen
bijwonen, weten ondertussen dat in de Joodse
verteltraditie heel vaak de kern van de boodschap in het midden van het verhaal is geplaatst. Ook bij Johannes. In hoofdstuk 10:22
vertrekt Jezus naar het Chanoekafeest te Jeruzalem. Dit is het feest waarbij de inwijding van
de Tweede Tempel, die onder leiding van de
Makkabeeën in 164 v. Chr. plaatsgreep, wordt
herdacht. Deze overwinning op de Griekse bezetter staat beschreven in de boeken der
Makkabeeën. In 164 v. Chr. was het nieuw aangestoken licht in de Tempel zeven dagen en nachten blijven branden, terwijl er slechts koosjere
olie voor één dag voorhanden was. Chanoeka betekent inwijding. Naar dat feest trok Jezus.
Hij had voordien aan de omstaanders gezegd dat
Hij het licht der wereld is (8:12). Dit was niet
voldoende om de vele Joden die in en om de
Tempel verzameld waren te overtuigen. Uitgerekend tijdens het Chanoekafeest bevestigt Jezus
de kern van zijn verkondiging: Ik en de Vader
zijn één (10:30). Dit is het midden van het
Johannesevangelie.
Op deze kernboodschap wordt in de loop van
het Evangelie verscheidene malen fel gereageerd. De Joden vinden dit pure blasfemie
(godslastering). In de discussie wijst Jezus erop
dat dit één zijn met God ook voor iedereen
geldt. Hij maakt gebruik van Psalm 82: Ik heb u
gezegd: u bent goden, u bent allen zonen van
de Allerhoogste. (Joh. 10:34, verwijzend naar
Ps. 82:6).

Dit is dus mogelijk omdat alle leven in principe
(dit is in den beginne) in het Woord is en het
Woord is God. Het licht, aldus Johannes in de
proloog, is het leven van de mensen.
We kunnen dus één zijn met God. We zijn allen
kinderen van de Allerhoogste. Dit is helemaal
niet zo vreemd, nog minder blasfemisch. De
vraag is alleen: hoe en wanneer? Ik doe een
aantal suggesties.

¨
Tijdens meditatie en gebed: dit is mogelijk maar ook moeilijk. Probeer maar eens lange
tijd alleen geconcentreerd te zijn op de zuivere
liefde. Bidden leidt ook af. Dit klinkt raar, maar
steeds onze zorgen uitspreken, is eigenlijk bezig zijn met onszelf. Maar volgehouden meditatie en gebed dat los van onze beperkingen en
zorgen en louter op God is gericht, kan een
mens opheffen voorbij tijd en ruimte. Dit is de
weg van de aloude mystiek. Mooi maar moeilijk.
Tijdens de liturgie: wat je alleen niet of
moeizaam lukt, gaat beter met meerderen. Het
gezamenlijk geconcentreerd zijn op de zuivere
liefde scherpt de eigen toewijding aan. Alles
tijdens de eredienst is gericht op God: zang,
gebed, tekst, verkondiging… maar het betekent
wel dat de deelnemers met deze bedoeling
deelnemen.

¨

¨
Tijdens onverwachte momenten: plots
breekt een warm en gelukzalig gevoel door, tijdens een wandeling of gewoon als de zon door
het raam naar binnen valt. Deze momenten kunnen ook na hevige emotionele gebeurtenissen
plaatsgrijpen. Maar altijd blijft het de zuivere
liefde die als aanwezig ervaren wordt en zekerheid geeft.
We kunnen allemaal getuigen van zulke momenten. Doen! Want het Woord Gods klinkt des te
overtuigder uit de mond van een broeder of
zuster. Het licht dat de duisternis niet kan grijpen, verwijst naar de mogelijkheid om de eenheid met God te ervaren.
____________________________________________
ds. Johan TEMMERMAN
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Tekening
Alle kindjes van alle papa’s en mama’s en van alle oma’s en opa’s, die deze Kerkbrief ontvangen, zijn
welkom op zondag 25 december 2011 voor de Feestelijke Kerstdienst. Al deze kindjes
mogen de denneboom hieronder, mooi gekleurd en voorzichtig uitgeknipt, meebrengen naar de
Kerstdienst. Dat is heel wat werk, maar de grote denneboom in de kerk zal, dank zij jullie, dan pas
echt mooi versierd zijn.
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Dienstenrooster
december 2011
Zondag 4 december om 10 u.
voorganger
ouderling/diaken
collectes
organist(e)
kinderkerk en -oppas
koffie

Tweede Advent
Dhr. H. Fresen
Daniel Van Steenkiste / Rita Martens
kerkenwerk / kerkbrief
Ko van Heest
Etty
Francis/Marleen

Zondag 11 december om 10u.
voorganger
ouderling/diaken
collectes
organist(e)
kinderkerk en -oppas
koffie

Derde Advent
Ds. J. Temmerman
Aletta Rambaut / Janny Muthert
Helpende Handen vzw / kerkenwerk
Charles-Heni Vanden Broucke
Martine
Mini / Christa

Zondag 18 december om 10u
voorganger
ouderling/diaken
collectes
organist(e)
kinderkerk en -oppas
koffie

Vierde Advent
Ds. J. Temmerman
Mini Schipholt / Micheline Morel
kerkenwerk / diaconie
Ko van Heest
Janneke
Janny / Rita

Zondag 25 december om 10 u. FEESTELIJKE KERSTDIENST
voorganger
Ds. J. Temmerman
ouderling/diaken
Dickje Parlevliet / Francis Van De Walle
collectes
Diaconaal Sociaal Centrum Kuurne / kerkenwerk
organist(e)
Charles-Henri Vanden Broucke
kinderkerk en -oppas
Anne-France
koffie
Christiaan / Daniël
Zondag 1 januari om 10 u.
voorganger
ouderling/diaken
collectes
organist(e)
kinderkerk en -oppas
koffie

Ds. J. Temmerman
Daniel Van Steenkiste / Janny Muthert
kerkenwerk/kerkbrief
Ko van Heest
Etty
Dickje / Evie
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Bijbelleesrooster

December 2011
do. 1
vr. 2
za. 3
zo. 4
ma. 5
di. 6
wo. 7
do. 8
vr. 9
za. 10
zo. 11
ma. 12
di. 13
wo. 14
do. 15
vr. 16
za. 17
zo. 18
ma. 19
di. 20
wo. 21
do. 22
vr. 23
za. 24
zo. 25
ma. 26
di. 27
wo. 28
do. 29
vr. 30
za. 31
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Rechters 8:10-27
Rechters 8:28-9:6
Rechters 9:7-21
Rechters 9:22-41
Rechters 9:42-57
1 Tessalonicenzen 4:1-12
1 Tessalonicenzen 4:13-18
1 Tessalonicenzen 5:1-11
1 Tessalonicenzen 5:12-28
Rechters 10:1-18
Rechters 11:1-11
Rechters 11:12-27
Rechters 11:28-40
Rechters 12:1-15
Filippenzen 3:1-11
Filippenzen 3:12-21
Filippenzen 4:1-9
Filippenzen 4:10-23
Numeri 22:2-14
Numeri 22:15-35
Numeri 22:36-23:12
Numeri 23:13-26
Numeri 23:27-24:9
Numeri 24:10-25
Jesaja 8:23b-9:6
Johannes 1:1-18
Jesaja 50:4-11
Jesaja 51:1-11
Jesaja 51:12-23
Jesaja 52:1-12
Numeri 6:22-27
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Gewelddaden
Onbeheerst
Fabel met moraal
Geweldsspiraal
In het heetst van de strijd
Liefde in praktijk
Troost
Laat u (niet) verrassen
Trouw
Redding is niet vanzelfsprekend
(Over)gehaald
Met open vizier
Aan de HEER de keuze van het offer
Sjibbolet
Wat is waardevol?
Op weg naar de finish
Vreugde
Voldaan
Wie bepaalt?
Ezelsogen
Er wordt niet gevloekt
Poging twee
Profeet tegen wil en dank
Rijzende ster
Licht in de duisternis
Mens geworden
God is nabij
Vastigheid
Bescherming
Goed nieuws
Veel heil en zegen

