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Van de predikant
De maandelijkse kerkbrief ligt weerom in je handen.
In deze editie staat Pasen centraal. Aan het einde
van maart vieren we immers het feest van de
Opstanding van Jezus. Deze overwinning op de
dood is één van de geloofspunten waarmee de
huidige cultuur het erg moeilijk heeft. Men draait
zich gemakkelijk weg van de kerk. Dit is jammer.
Vooral omdat de christelijke traditie duidelijke
antwoorden biedt op de hedendaagse spirituele
malaise. We spreken over hoop en solidariteit en
dat een mens pas door te delen de waarde van iets
begrijpt. We hebben het over vergeving in plaats
van vergelding, over conflicten overwinnen en
oprecht een nieuw begin maken. We spreken
regelmatig over de waarheid dat materie niet alles
is, rijkdom relatief en innerlijke vrede en verzoening
belangrijker zijn. Het geloof leert los te laten wat je
beklemt. Het besef een vrij mens te zijn, leert je een
ander niet te veroordelen. Ik zou deze geestelijke
waarden niet willen ruilen.
In het verslag van de synodevergadering las ik de
getuigenis van een jongeman die zich inzet voor
jeugdwerk. Hij zei dat hij ooit met een groep van 20
jongeren deel uitmaakte van zijn kerk. Nu schoot hij
nog alleen over. Waar zijn de andere negentien?
Thuis bij het gezin, werken, fitnessen en af en toe
naar de film of een concert, allicht. Maar de kerk
hoort er niet meer bij. Het geeft te denken. De
jongeman meent een oplossing te zien in
gemeenschapsbouwen. Aan een vriendenkring
werken, lief en leed delen en samen activiteiten
doen. Ik zal hem niet tegenspreken. Maar ik meen
ook dat deze jonge mensen daar al mee bezig zijn.
Goed, dus, of niet?
We missen de negentien in de kerk, dat zeker. Maar
kunnen we de inhoud van het christelijk geloof aan
dit gemis aanpassen? Nee toch. Het instituut,
misschien valt daar iets mee te doen. Maar zal het
geloof dan wel meer jonge mensen aanspreken?
Ook niet. Er zijn geen oplossingen. We moeten er
niet naar zoeken. Wat ons rest is onze persoonlijke
toewijding.

Het Paasfeest is een feest van nieuw leven en
bevrijding. Na een periode van zeer realistisch de
gebreken van mens en wereld overdacht te hebben,
verschijnt aan ons de levende Heer. Dit beeld
omvat alle facetten van het bestaan. De natuur
vernieuwt zich circulair. De mens is lichamelijk een
deel van de natuur, maar hij heeft ook een geest
ontvangen om lineair van de omtrek naar het
middelpunt te gaan. Daar treft hij God, als
middelpunt van zijn eigen bestaan en van de
schepping. ‘Nu jullie mij kennen, kennen jullie ook
de Vader’, zegt Jezus tot zijn leerlingen (Joh.14:7).
De opstanding van Jezus leert ons de kern van het
bestaan kennen. Aan ieder persoonlijk om dit geloof
te hanteren. Aan ons allen om dit samen te vieren,
ter bestendiging van Gods wonderbaarlijke
Koninkrijk. De feestelijke Paasdienst zal doorgaan
op zondag 31 maart om 10u. Welkom.
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PAASCOLLECTE
Dit jaar collecteren we tijdens de Paasdienst voor de Grote Witte Tent te Dillingen. Dit evangelisatiewerk
draagt al vele jaren de bijzondere zorg van onze organist Ko van Heest.
(Zie ook pagina 8 en 9 in deze kerkbrief)

Teksten volgende Kerkbrief
Graag voor 18 maart
naar de onderstaande e-mailadressen:
bea.baetens@telenet.be
temmerman.j@skynet.be
j.hozee@zeelandnet.nl
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Rondom de erediensten
De Veertigdagentijd eindigt in de Goede Week op
Paasmorgen. Tijdens het liturgische jaar volgen we
het Evangelie van Lucas. In de Goede Week en
Pasen staat Johannes op het programma. Een
mogelijke reden is te vinden in het feit dat de
evangelist Johannes veel aandacht besteed aan het
passieverhaal. Als jongste evangelie van de canon
legt hij terecht meer klemtoon op de laatste weken,
de gesprekken bij de Pesachmaaltijd die Jezus met
zijn leerlingen voerde en de kruisiging. Het laatste is
uniek bij Johannes. Vooral de dialoog met Jezus
vanop het kruis met zijn moeder en Johannes, valt
meteen op. Deze dialoog vestigt de aandacht op
het voortleven van Jezus in zijn geliefde leerling. Dit
toont een bijzonder facet van Jezus’ lijden en dood.
Dit voortleven is concreet in gedachten, in
liefdevolle herinnering, en staat niet in contrast met
de opstanding die drie dagen later zal plaatsgrijpen.
Het ene sluit dus het andere niet uit. Meer nog,
want wat in liefde wordt bewaard (het ene) zal ten
derde dage opstaan (het andere). Goede Vrijdag en
Pasen zijn door ons heen verbonden. De liturgie is
erop gericht om deze verbondenheid intens te
beleven. Ik geloof dat ons een glimp op de
eeuwigheid is gegund.
Kom dus allen om samen het wonder van de
wedergeboorte te vieren.

Goede Vrijdag (29 maart) om 19u30
Wat je bewaart in liefde, zal ten derde dage opstaan

En van het centrum gaan we naar de kerk. In de
vroege gemeente was de paasviering een
doopdienst. Nieuwe catechisanten die tijdens de
Veertigdagentijd samen waren om te bidden en te
vasten, bleven de ganse zaterdagnacht wakend bij
elkaar. Als het licht van de nieuwe ochtend zich
vanuit het Oosten over de wereld uitstrekte, namen
ze de symbolische drempel naar het nieuwe leven
tijdens de doopgelofte. Door de eeuwen is de
hernieuwing van de doopgelofte gebleven. De
Paasdienst wakkert het innerlijke licht aan.

Feestelijke Paasdienst om 10u
Hoe glanst in Gods kinderen het innerlijk leven

Preekteksten
Zondag 3 maart:
Ex. 6: 1–7 en Luc. 13: 1-9
Zondag 10 maart:
2 Kron. 36: 14-23 en Luc. 5 : 11-32
Zondag 17 maart:
Jes. 58: 7-10 en Luc. 20: 9-19
Zondag 24 maart:
Jes. 50: 4-7 en Mat. 21: 1-19

Traditiegetrouw begint Pasen met een gezamenlijk
ontbijt. Het is een mooie traditie. De ochtend wordt
meteen in het juiste perspectief gezet: delen. Het
eeuwige leven wordt gedeeld onder mensen. In
goede stemming en met open geest begroeten we
het nieuwe leven.

Zondag 3 maart:
Ex.6: 1-7 en Luc.13 : 1-9
Vrijdag 29 maart:
we lezen uit de passie volgens
Johannes.

Paasontbijt (zondag 31 maart)
om 8u30 in PCC
Delen is vernieuwen
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Het bestuur van de Gaspard de Colignyschool van de VZW Vereniging ter bevordering van het christelijk
onderwijs te Gent, school van de scholengemeenschap Scholen met de Bijbel en de ProtestantsEvangelische scholenkoepel IPCO, opent de sollicitatieprocedure voor:

Directeur basisonderwijs (m/v)
Wij bieden een professioneel kader aan met vaste salariëring volgens de geldende barema’s voor een
Directeur Basisonderwijs binnen de Vlaamse gemeenschap, met tijdelijke indiensttreding vanaf 1 september
2013.

• U hebt een vereist bekwaamheidsbewijs.
• U bent een overtuigd en geëngageerd christen. U
bent in staat om een christelijk leef- en
werkklimaat te realiseren op basis van het Woord,
het pedagogisch project en uw levens- en
beroepservaring.

• U bezit ondernemerschap, kunt goed analyseren,
bent daadkrachtig, communicatief en sociaal
vaardig.
• U bent bereid te reflecteren over uw eigen
aandeel. U vindt kwaliteitsvol bezig zijn een
continu aandachtspunt.

• U beschikt over ontwikkelingsgericht leiderschap:
leerkrachten begeleiden en stimuleren tot
professionaliteit en persoonlijke
verantwoordelijkheid.

• U bent bereid tot samenwerking met collega
directeurs en medewerkers van de
scholengemeenschap en bent actief betrokken bij
het verder uitbouwen van deze gemeenschap.

• U streeft naar welbevinden en betrokkenheid bij
zowel de leerlingen, de leerkrachten, de ouders,
het bestuur als de vrijwilligers. U hebt de
vaardigheden om met alle partijen efficiënt en
diplomatisch te communiceren.

• U hebt de proffs cursus gevolgd of bent bereid
deze te volgen.
• U bent bereid om in de toekomst campusdirecteur
te worden van de afdelingen gewoon en
buitengewoon onderwijs.

• U bent op de hoogte van onderwijskundige
ontwikkelingen en bent in staat deze te vertalen
naar concrete doelen en bent in staat het team te
motiveren om bewuste en doordachte
onderwijskundige keuzes te maken.

We verwachten uw sollicitatie uiterlijk op 20 maart 2013, gericht aan bestuur@mijnschool.be
S.M.D.B. Gaspard de Coligny, Rijsenbergstraat 40, 9000 Gent.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de voorzitter van vzw SMDB Gaspard de Coligny, Aletta Rambaut.
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Dienstenrooster
zondag 3 maart 2013 om 10.00

derde zondag van de Veertigdagentijd

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Mini Schipholt / Francis Van De Walle
kerkenwerk / bloemen
Charles-Henri Vanden Broucke
Etty

zondag 10 maart 2013 om 10.00

zondag van het Werelddiakonaat

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Marijke Schaefer / Janny Muthert
kerkenwerk / diakonie
Ko van Heest
Martine

zondag 17 maart 2013 om 10.00

vijfde zondag van de Veertigdagentijd

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Mw. Els Maasen
Aletta Rambaut / Rita Martens
kerkenwerk / kerkbrief
Charles-Henri Vanden Broucke
Janneke

zondag 24 maart 2013 om 10.00

zesde zondag van de Veertigdagentijd

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Daniël Van Steenkiste / Francis Van De Walle
kerkenwerk / Paasbloemen
Ko van Heest
Jeroen

vrijdag 29 maart 2013 om 19.30

Goede Vrijdag

voorganger
ouderling / diaken
organist

Ds. J. Temmerman
Mini Schipholt / Micheline Morel
Ko van Heest

zondag 31 maart 2013 om 10.00

Pasen

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Aletta Rambaut / Janny Muthert
kerkenwerk / Grote Witte Tent
Ko van Heest
Etty

Kerkbrief maart 2013
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De Grote Witte Tent
50 jaar Grote Witte Tent,
aankomende zomerperiode:
20 juli - 11 augustus 2013
WELKOM

Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de
Grote Witte Tent en ons daarmee ook nog eens
steunen? Meld u dan aan als donateur en ontvang
2 keer per jaar ons info-bulletin!

De Grote Witte Tent biedt elke zomervakantie kerken recreatiewerk aan vakantiegangers in Dillingen,
te Luxemburg. Aankomende zomer staan wij voor
de 50ste keer op het grote weiland in het plaatsje
Dillingen. Door middel van donateurs en giften
kunnen wij in de zomervakantie kerkdiensten en
recreatieve activiteiten aanbieden aan
vakantiegangers. Een team van ongeveer 8 a 10
personen tussen de 18-28 jaar met een christelijke
achtergrond verzorgt op het veld het kerk-en
recreatiewerk. Zoals u op deze website onder het
kopje “Wat doet de Grote Witte Tent” kunt zien,
bieden wij een uitgebreid en gevarieerd programma
aan voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Ongeacht uw geloofsovertuiging bent u van harte
welkom bij de Grote Witte Tent!

Nieuws van de Gaspard de Colignyschool
Op 20 februari was het “dikke-truien-dag” op de Gaspard de Colignyschool. De verwarming werd
een paar graden minder gezet en de leerlingen en leerkrachten deden een flinke
opwarmingsoefening ’s ochtends vroeg! De foto’s zijn te bekijken op de website:
www.mijnschool.be
Op 3 maart heeft de ouderraad voor de 2de maal een quiz georganiseerd voor de ouders en de
kinderen.
Op 11 maart gaat de jaarlijkse algemene ledenvergadering door, voor de 90ste keer al! We
mochten de afgelopen tijd een aantal nieuwe leden verwelkomen in de vereniging en we hopen
dat met de verkiezing van 3 nieuwe bestuursleden het bestuur versterkt aan de slag kan voor
het 91ste werkjaar! Er ligt heel wat werk op de plank: zoeken naar een nieuwe directeur- de
advertentie vindt u elders in deze kerkbrief-, een oplossing zoeken voor het plaats tekort,
onderhoudswerken allerhande, de altijd aanwezige bezorgdheid om het leerlingenaantal en al
wat de overheid ook nog vraagt van de scholen! Mogen wij uw gebed en steun vragen om zegen
en wijsheid voor het bestuur?
Kort daarna, op 15 maart, is het weer genieten van de traditionele Kaas- en Breughelavond! We
hopen u zeer talrijk te mogen verwelkomen op deze leuke avond, waarbij de kinderen de
beentjes mogen uitslaan in de mini-disco!

Kerkbrief maart 2013
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Pastoraat
Mw. Maria Hoste werd na enkele weken in het Jan
Palfijn overgebracht naar het rusthuis Heiveld te St.
Amandsberg. Gezien haar gezegende leeftijd en de
verminderde beweeglijkheid was het onmogelijk om
terug naar huis te gaan. RVT Heiveld is goed
georganiseerd. We hopen en bidden dat ze er nog
een gelukkige tijd mag doormaken.
Dhr. Jules Beirnaert werd opgenomen in het Jan
Palfijn ziekenhuis. Het zijn vooral de benen die niet
mee meewillen. Grondig onderzoek zal moeten
uitwijzen welke mogelijkheden tot herstel geboden

zijn. We bidden Jules en zijn echtgenote Christa
veel moed en sterkte toe. Weet dat God je altijd
nabij is.

Je kan ons steeds bereiken:
Ds. Johan Temmerman op nummer 09 223 55 26 of
gsm 0498 54 46 60
Hulppredikant Jeroen Hozée op gsm 0499 28 02 18

Onze jarigen
Aan de jarigen: een dikke proficiat!
Henny Demesmaeker - Van Kesteren
Emilie Van den Boer
Ingrid Dhont - De Meyer
Peter Van Damme
Erika Görzel
Dieudonné Vandenabeele
Maarten Jonckheere
Anne-France Voorham - Lutke - Schipholt
Gerard Couvreur
Huguette Vermeesch - Spatz
Jacobus Van Heest
David Van den Hende

02 maart
11 maart
11 maart
14 maart
15 maart
18 maart
19 maart
20 maart
20 maart
24 maart
30 maart
31 maart

Hermine Malfait
Sarah Bettens

01 april
06 april
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in memoriam
Margaretha Magdalena De Jonge
6 februari 1930 – 11 februari 2013
Weduwe van Joris van Belle
Op vrijdag 15 februari laatstleden namen we afscheid van mw. Van Belle-De Jonge. We
bewaren een dankbare herinnering aan de zachtmoedige en attentvolle vrouw die ze was.
Geboren in Horebeke en na een moeizame jeugd, kwam Greta naar Gent. In de jeugdvereniging
van de kerk leerde ze haar toekomstige echtgenoot kennen. Ds. Van Stipriaan zegende hun
huwelijk in. Hun beide kinderen en kleinkinderen maakten haar fier. Na het overlijden van haar
echtgenoot, anderhalf jaar terug, was het gemis heel groot. Ook fysisch ging het steeds
moeizamer. Ze vond kracht in haar geloof en kon dan ook helemaal verzoend en vredevol naar
het Vaderhuis gaan. Nader tot God, dan zal God tot U naderen. Met dit vers uit de Jakobusbrief
namen we afscheid, verdrietig maar ook dankbaar. Margaretha De Jonge vond haar laatste
rustplaats bij haar man op het kerkhof te Horebeke.

Avondcontact
Na de bijzonder geanimeerde en leerrijke
uiteenzetting van Prof. Max Martens vorige maand
over het Lam Gods, volgt deze maand een volledig
ander onderwerp.

Donderdag 21 maart om 19u30 in PCC
Marleen De Bels
Zinvol ouder worden… een kunst?!
Marleen De Bels is seniorenconsulente die zich na
haar actieve loopbaan in het onderwijs toelegde op
de mogelijkheden die ouder worden biedt.

wonen, gezondheid, sociale contacten, seksualiteit
en intimiteit, actief blijven en intergenerationele
solidariteit. We kijken naar ‘vergrijzing’ vanuit
maatschappelijke, sociaaleconomische en
persoonlijke hoek. De kernbegrippen zijn: positieve
beeldvorming, kracht, zelfsturing, gelijkwaardigheid,
erkenning, diversiteit, solidariteit en
keuzemogelijkheden.
Iedereen is welkom. Zoals steeds is de inkom de
eenvoudige som van 2 €.

In deze interactieve voordracht bespreken we hoe
ouder worden niet alleen beperkingen met zich
meebrengt, maar ook kansen en uitdagingen biedt.
Het is niet belangrijk dat we ouder worden, maar
wel hoe we oud worden. We staan stil bij het proces
van ouder worden, bij de ‘verliezen’ en bij de
‘ w i n s t e n ’ . We l i n k e n d i t a a n e e n a a n t a l
levensthema’s zoals pensionering, levenslang
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DANKWOORD
De kerkenraad wil de gemeente heel hartelijk danken voor de respons op de Kerstbrief. Ook
dit jaar konden we een mooie gift overmaken aan VZW Helpende Hand. In deze tijden van
crisis kan deze organisatie alle steun goed gebruiken. Dank zij de vrijgevigheid van ons
allen konden we ook de speciale actie van Protestantse Solidariteit en hun inzet voor ‘de
Moeders van Kivu’ ondersteunen. Zeer veel dank, mede namens de betrokken
hulpverleners.

!

Maart 2013
Deze Kerkmozaïek heeft geen algemeen thema en
zelfs geen rode draad. Het heeft wel een paarse
voorkant, want we zijn vol in verwachting van
Pasen. Evenzo was de redactie vol van hoop op de
stapels reacties die zouden binnenkomen via mail,
brief of fax naar aanleiding van het vorige nummer.
Hierin werd opgeroepen om te reageren op enkele
artikels en zo een vervolg te geven aan de aanzet
die gegeven was om te komen tot een
kerkvernieuwing. Enkele reacties zijn
binnengekomen en deze kunt u dan ook lezen in dit
nummer. Voor al die andere overwegingen die wel
in het hoofd speelden, maar nooit het toetsenbord
hebben gevonden: helaas een gemiste kans om uw
noodzakelijke stem te laten horen.

Verder kunt u lezen over de personen achter
ProJOP, is er weer uitleg bij het ontstaan van het
nieuwe liedboek, leest u een boekverslag over een
atheïst en het homohuwelijk maakt opnieuw de
tongen los in de verschillende kerken. Om de
caleidoscoop vervolgens compleet te maken volgen
nog enkele mededelingen en berichten uit de kerk.
Rest ons enkel nog om u, de lezer, op te roepen om
vooral te blijven reageren en te schrijven naar de
redactie. Bijdragen zijn altijd welkom.
Gezegend Pasen voor u allen!
Namens de redactie,
Ds. Arjan KNOP.

Prijzen Kerkmozaïek
•"
Individueel abonnement: "
20,00 €
•"
Groepsabonnement: " 15,00 € (vanaf min. 5 exemplaren naar éénzelfde adres)
•"
Steunabonnement: "
25,00 €
Storten kan op rekeningnummer van de Verenigde Protestantse Kerk in België,
Brogniezstraat 44, 1070 Brussel.
IBAN" BE29 0680 7158 0064
BIC"
GKCCBEBB
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Meditatie
God zei:
Er moet licht zijn en er was licht.
(Gen.1:3)
In een korte preek op Paasochtend legde
Augustinus voorin de 5e eeuw het bovenstaande
vers uit. De Paasdienst was in die tijd nog een
doopviering. Augustinus vergeleek de duisternis die
in het begin boven de afgrond hing met de zondige
staat van de dopelingen. Maar Gods Geest zweefde
over de wateren. Augustinus moet bij deze woorden
ongetwijfeld naar het doopvont hebben gewezen.
Dit water is het symbool van het aardse leven. De
geest is in Hebreeuws hetzelfde woord voor adem.
De adem van God draagt zijn woord.
Augustinus legt de nieuw gedoopten uit dat God
een licht in hun duister bestaan heeft ontstoken.
Diegenen die menen dat er niets is veranderd,
moeten maar eens goed naar zichzelf kijken.
Onderzoek jezelf met het oog op de ontdekking van
de duisternis die in je is. Tot vandaag was deze
duisternis alles overheersend. Nu is er echter iets
gekomen dat nog groter is dan de alles
overheersende zonde: vergeving. De verandering of
het nieuwe leven dat de dopelingen ontvingen, is
gekomen in het bewustzijn van vergeving van
zonden. Het licht schijnt in de duisternis. Het is er
voortaan altijd. Dit licht kan niet doven, want de
duisternis kan het niet grijpen.
Zoals vaker in de Oudheid grasduint Augustinus
tijdens een preek doorheen de Bijbel. Door
verschillende verzen die dezelfde gedachte
gebruiken aan elkaar te rijgen, maakte men een
sieraad van geestelijke inzichten. Op Paasochtend
verkondigde hij het licht als zijnde de vergeving van
zonden. Augustinus springt dan van Genesis naar
de Brief van Paulus aan de Efeziërs. Daaruit diept
hij de volgende woorden op: U was voorheen
duisternis, maar nu bent u licht in de Heer. Wandel
als kinderen van het licht (Ef.5:8).
Ja, zo eenvoudig kan het zijn, zegt Augustinus tot
slot. Ik hoop dat jullie daarmee tevreden zijn want,
aldus de drukke kerkvader, ik heb nog veel te doen
vandaag. Ik moet de pasgedoopten nog spreken
over de geheimen van het altaar. Deze ‘geheimen’

waren de betekenis van de rituele viering van de
communio (gemeenschap). Wij noemen dit het
Avondmaal. Door tijdsdruk gedreven was
Augustinus er in geslaagd in enkele rake zinnen de
kern van het christelijk geloof en dus van Pasen uit
te drukken. Gods Geest ontsteekt het licht van
vergeving in je hart. Wandel in dit licht.
Dit was voor alle mensen bestemd. De ‘geheimen
van het altaar’ niet. Geheim droeg de betekenis van
‘verborgen’. Het Avondmaal was een rituele viering
die in de eerste eeuwen niet voor iedereen was
bestemd. Deze viering ging door achter het
voorhangsel die het heilige der heiligen van de rest
in de tempel scheidde. Men sprak van het arcanum
(verborgene). Om deel te nemen aan de viering in
het verborgene moest je gedoopt zijn of ‘wandelen
in het licht’ der vergeving. De doop was dus een
overgang van duisternis naar licht, van materieel
naar geestelijk leven, van zonde naar vergeving.
Deze drempel overschrijden brengt je in het heilige
der heiligen, het verborgene, waarin God zichzelf
geeft in de communio. Ik hoop dat jullie daarmee
tevreden zijn.
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Bijbel aan huis
Zo boven, zo beneden
Vorige maand bespraken we de ontluisterende
geschiedenis achter de kruistochten. We waren
getuige van het concilie te Clermont in 1095. Deze
bijeenkomst was het hoogtepunt van een preekreis
van paus Urbanus II door Frankrijk. Op het concilie
werd het geestelijk principe, dat later zal uitgroeien
tot de aflatenpraktijk, vastgelegd. Door iets te geven
of te doen, kon je het heil voor je ziel verkrijgen.
Deze handel in geestelijke goederen zal tijdens de
Middeleeuwen de Europese geschiedenis bepalen.
En het was niet bepaald een rooskleurige
geschiedenis. Om de nieuwe krijgsadel los te
weken van de Frankische koningen en zich met
meer wereldse macht te bekleden, maakte paus
Urbanus propaganda om het heilige land te
bevrijden uit Turkse handen. Diegene die deze tocht
aanvatte, kreeg het teken van het kruis op hun
bovenkledij. Tussen 1095 en de val van Akko in
1291 vertrokken talloze kruistochten naar
Jeruzalem en omstreken. De Westerse troepen
maakten een tussenstop in Constantinopel, waar ze
de steun kregen van de Byzantijnse patriarchen.
Maar onderweg spaarden ze niemand die enigszins
anders was. De Joden moesten het overal
ontgelden. Maar ook ketters – dit zijn christenen die
een andere opvatting hadden, zoals de Katharen –
werden door aanhoudend geweld uitgeroeid. Het is
een donkere bladzijde uit onze geschiedenis die we
graag zouden vergeten. Maar misschien is dit niet
nodig. De kruistochten kan men zien als een gevolg
van vermenging tussen geestelijke en wereldse
macht, of beter het misbruik van God en religie ten
behoeve van eigen belang. We moeten dringend
deze les leren, want onze hedendaagse
geschiedenis staat er bol van. Ja, aan beide kanten.
Als wij echt aan Gods kant staan, voeren we geen
oorlog.
Dit wist men ook in de Middeleeuwen. Vooral
ketters en Joden. Terwijl kerkelijke theologen, zoals
Bernardus van Clairvaux, zich onledig hielden met
Bijbelse teksten te verdraaien zodat ongehinderd
plundering en strijd kon worden gevoerd, bogen
meer vredelievende mensen van de geest zich over
antieke teksten en wijsheden. In Zuid-Spanje leefde
de rijke traditie van de Joodse mystiek op. Het
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resulteerde in een aantal markante geschriften die
later de basis van de Kabbala vormen. De katharen
in de streek van Albi – ook Albigenzen genoemd –
beleden een bijzondere vorm van christendom.
Daarover sprak Mieke Felix tijdens de lezing van
Avondcontact in januari. Maar ook de beoefening
van alchemie en hermetisch filosofie bloeide in de
diepe Middeleeuwen. Deze stromingen zullen
uitmonden in wat we vandaag de Renaissance
noemen. Het grondmotief van deze tradities luidde:
‘zo boven, zo beneden’. Ze waren dus niet
verbaasd hoezeer spiritualiteit die gericht is op
uitwendigheden, rijkdom en het veroveren van land,
kon ontaarden.
We zullen tijdens de bijeenkomsten van Bijbel aan
huis deze boeiende bewegingen belichten. Het
vormt een smetteloos alternatief tijdens de duistere
periode van de kruistochten. We zullen vooral de
ontwikkeling van de Kabbala voor het voetlicht
brengen. Omdat er een waas van mysterie rond
deze mystieke beweging hangt, doen daarover de
gekste verhalen de ronde. De kern is evenwel zeer
interessant. Kom en zie.
Vrijdag 22 maart om 14u30 bij Marleen
(Keizer Karelstraat 195)
en om 19u30 bij Ann en Francis
(Keistraat 173 te De Pinte)
Wie het ware licht ontvangt, zal nooit in duisternis
wandelen.

Activiteitenkalender
zaterdag 2 maart

17.00 Catechese in de consistorie.

maandag 11 maart

20.00 Algemene ledenvergadering VZW Gaspard de Colignyschool.

woensdag 13 maart

14.00 Gemeenschapsdansen in de St. Pauluskring.

vrijdag 15 maart

10.30 boek aan de kerk van COV.
19.30 Kerkenraad bij Mini.

donderdag 21 maart

19.30 Avondcontact in het PCC: ‘Zinvol ouder worden’ door Mieke De Bels

vrijdag 22 maart

14.30 Bijbel aan huis bij Marleen.
19.30 Bijbel aan huis bij Ann en Francis.

dinsdag 26 maart

vanaf 08.30 Dag van de levensbeschouwing
(bezoek aan de kerk van de leerlingen van het Atheneum)

woensdag 27 maart

14.00 Gemeenschapsdansen in de St. Pauluskring.

vrijdag 29 maart

19.30 Goede Vrijdagsdienst in de kerk.

Rondom Sarah
Programma:
woensdag 13 maart

14.00 Gemeenschapsdansen in de St. Pauluskring

woensdag 20 maart

14.00 Gemeenschapsdansen in de St. Pauluskring
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Bijbelleesrooster

Maart
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

1 maart
2 maart
3 maart
4 maart
5 maart
6 maart
7 maart
8 maart
9 maart
10 maart
11 maart
12 maart
13 maart
14 maart
15 maart
16 maart
17 maart
18 maart
19 maart
20 maart
21 maart
22 maart
23 maart
24 maart
25 maart
26 maart
27 maart
28 maart
29 maart
30 maart
31 maart

1 Samuel 26:1-25
1 Samuel 27:1-12
1 Samuel 28:1-25
1 Samuel 29:1-11
1 Samuel 30:1-31
1 Samuel 31:1-13
2 Samuel 1:1-27
2 Samuel 2:1-32
2 Samuel 3:1-21
2 Samuel 3:22-39
2 Samuel 4:1–5:5
2 Samuel 5:6-25
2 Samuel 6:1-23
2 Samuel 7:1-16
2 Samuel 7:17-29
2 Samuel 8:1-18
2 Samuel 9:1-13
2 Samuel 10:1-19
2 Samuel 11:1-27
2 Samuel 12:1-25
2 Samuel 12:26-31
2 Samuel 13:1-22
2 Samuel 13:23-37
2 Samuel 13:38–14:17
2 Samuel 14:18-33
2 Samuel 15:1-12
2 Samuel 15:13-31
2 Samuel 15:32–16:14
Lucas 22:39–23:49
Lucas 23:50-56
Lucas 24:1-12

De geschiedenis herhaalt zich
Dubbelrol
Geestelijke strijd
Hoog spel
Moord en brand
Vallen in je eigen zwaard
Treurnis
Burgeroorlog
Onderhandelingen
Wraak voor recht
Moordaanslag afgekeurd
Machtsuitbreiding
Plaats maken en je plaats weten
Bouwplan
Toekomst voor de koning
Verslagen
Aangenomen zoon
Tweefrontenoorlog
Van kwaad tot erger
Lieveling van de HEER?
Kroonswisseling
Liefde en haat
Wraak
Plan
Vader en zoon
Populistische politiek
Weg uit Jeruzalem
Door het stof
Lijdensevangelie
Begrafenis
Opstanding

1 april
2 april
3 april
4 april
5 april

Lucas 24:13-35
Lucas 24:36-53
Psalm 3
2 Samuel 16:15–17:14
2 Samuel 17:15-23

Onderweg
Pasen en Hemelvaart
Beschermheer
Goede raad is duur
Communicatielijnen

April
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
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