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We bevinden ons deze maand tussen Pasen en 
Pinksteren. Deze periode was in de eerste eeuw 
een cruciaal moment. Jezus had immers 
aangekondigd dat zijn leerlingen niet als wezen 
zouden achterblijven, omdat Hij hen de Heiige 
Geest zou zenden. Toch was de verwarring de 
eerste weken na Pasen zeer groot. Niet  het minst 
door de spanning die toen in en om Jeruzalem 
heerste. De Romeinen waren ongemeen hard. Het 
volk zuchtte onder uitbuiting. De verwachting dat 
een sterke leider zou opstaan om het volk te 
bevrijden was groot, maar elke verkondiging van 
betere tijden werd resoluut de kop ingedrukt. 
Deze periode heeft iets van onze huidige 
cultuurfase. We kunnen mijmeren over de betere 
tijden die voorbij zijn, toen alles nog eenvoudig was 
en de meeste mensen nog een idee hadden van 
waarden en traditie. Ofwel kunnen we een sprong 
vooruit wagen en hopen op  een betere toekomst. 
Maar deze toekomst lijkt verder af dan ooit. Waar 
vonden de leerlingen van Jezus de moed om de 
boodschap levend te houden? 
Deze vraag staat centraal tijdens de eredienst in 
april: de gloeiende kool aanwakkeren met de zachte 
adem van liefde en vergeving. Al te vaak mijmeren 
over vroegere tijden die beter waren of een 
toekomst die nooit zal dagen, dempt de bron van 
geestelijke kracht. Tussen Pasen en Pinksteren 
leerden de leerlingen niet te wanhopen door het 
besef dat ze zelf erfgenamen zijn. Het woord van 
Jezus draagt een belofte:  jullie zullen de volle 
waarheid ontvangen. Deze genade is de gift van de 
Geest. 
In die zin is de christelijke gemeenschap een 
weefsel dat ons, met de draad van het Woord, 
verbindt. De dienst op  zondag, maar ook de 
activiteiten daaromheen, laten ons het Woord als 
een levende werkelijkheid ervaren. 
In deze Kerkbrief vinden we de gewoontegetrouwe 
aankondigingen en een oproep  om af en toe een 
kijkje te komen nemen. Luther schreef aan het 
begin van de 16e eeuw een klein meesterwerkje. Hij 
gaf het de titel: De vrijheid van een christen. Een 
gelovige mens is inderdaad een vrije mens, zei 
Luther, maar dit wijst hem of haar naar de eigen 
verantwoordelijkheid. Vanaf de Reformatie is het 
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geloof geen zaak van dwang en verplichting, maar 
van eigen inzet en keuze. Geestelijke vrijheid of 
liefde is ons hoogste goed. Deze parel maakt ons 
tot mens en schittert in engagement. Het geloof is 
dus een wegwijzer voor diegenen die zelf de weg 
gaan. Dit laatste is wel degelijk van belang. 
We hopen elkaar in april te mogen begroeten. 

Van de predikant
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Film

Teksten volgende Kerkbrief

Graag voor 18 februari 
naar de onderstaande e-mailadressen: 

temmerman.j@skynet.be
j.hozee@zeelandnet.nl

Zaterdag 9 maart besloot ik een film te kijken in 
Studio Skoop op het Sint Annaplein. Er werden 
enkele goede films vertoond die ik allemaal erg 
graag wou zien. Mijn keuze werd de film Lore. 
Een kwartier voor de voorstelling stonden de 
mensen aan de kassa tot buiten op  de stoep, maar 
de rij ging erg vlot vooruit. Voor me kocht men 
voornamelijk kaartjes voor andere films. Studio 
Skoop  heeft immers vijf zalen. Toen de film begon 
waren echter bijna alle stoelen in de kleine zaal 
bezet. 
Na afloop  had de film ons geraakt. We waren 
achtergelaten in een onaf verhaal. Er was geen 
goed einde, geen slecht einde. Het verhaal ging 
hoogstwaarschijnlijk zonder duidelijke richting 
verder. 
Sommige films willen een verhaal vertellen. Andere 
films willen je aan het lachen brengen. Nog andere 
laten je huilen of huiveren. Deze film vertelt een 
deel van een aangrijpend familieverhaal dat zich 
afspeel t tegenover grote gebeurtenissen. 
Deelgenoot worden van de ontreddering die de 
hoofdpersonages voelen is belangrijker dan hun 
geschiedenis. Daar slaagt de film Lore goed in.
Lore is een jong meisje dat vlak na de oorlog met 
haar broertjes en zusje van het Zwarte Woud naar 
Hamburg reist. Het grootste deel van de reis leggen 
ze te voet af. Onderweg zien we veel close-ups van 

handen en voeten waardoor het verhaal heel 
gevoelsmatig verteld wordt. 
De kinderen zijn doordrongen van de ideeën van 
hun nazi-ouders. Een medereiziger met een gele 
ster en door de Amerikanen verspreide foto’s van 
de vernietigingskampen zorgen ervoor dat de 
fundamenten van hun wereld instorten. De reis, die 
noodgedwongen zonder hun ouders wordt 
afgelegd, want die zijn gevangen genomen door de 
Amerikaanse soldaten, is vooral voor Lore meer 
dan een reis om haar grootmoeder te bereiken. Het 
wordt een exodus die wegvoert uit een oude wereld 
en weg van alles wat tot die wereld behoorde. Als 
kijkers worden we meegenomen, tegen onze zin, op 
haar reis en we laten haar weer achter voor ze zelfs 
maar een eindbestemming in zicht heeft.  
Cate Shortland, een vierenveertigjarige Australische 
regisseerde de film die gebaseerd is op  een verhaal 
uit het boek ‘The Dark Room’ van Rachel Seiffert. 
De regisseuse is getrouwd met een Joodse man 
wiens familie na de oorlog uit Duitsland kwam. Zij is 
bekeerd tot het Judaïsme. Aangezien de film in het 
Duitsland van vlak na de tweede wereldoorlog 
speelt is dit toch interessante informatie. De foto's 
van een Joodse familie die in de film gebruikt 
worden zijn familiefoto's van haar man. 
Deze film is een aanrader. 

mailto:temmerman.j@skynet.be
mailto:temmerman.j@skynet.be
mailto:j.hozee@zeelandnet.nl
mailto:j.hozee@zeelandnet.nl
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Dankdienst

Op zondag 5 mei wordt onze koster emeritus. Dhr. 
Arnold De Jonge heeft er vele lange jaren 
kosterschap op zitten en draagt komende maand de 
fakkel over. Er zijn geen woorden passend genoeg 
om onze dankbaarheid als gemeente uit te drukken. 
Daarom besloot de kerkenraad om een bijzondere 
dankdienst  te houden. We hopen door God geleid 
en door de Geest geïnspireerd de juiste toon te 
kunnen treffen. Met deze aankondiging wil ik allen 
oproepen om op zondag 5 mei deel te nemen aan 
de eredienst. Volgende maand zullen we in de 
kerkbrief verslag uitbrengen, maar de luister van het 
moment ligt in onze handen.
Na afloop van de kerkdienst volgt een eenvoudige 
receptie in het PCC.    

Rondom de Erediensten

Preekteksten

Zondag 7 april: Gen. 28:10-22 en Luc. 24:13-35

Zondag 14 april: Jer. 32:36-41 en Luc. 24: 35-48

Zondag 21 april: Num. 27:12-23 en Joh.10:22-30

Zondag 28 april: Deut. 6:1-9 en Joh. 13:31-35

Zondag 5 mei: Joël 2:21 – 27 en Joh.14:23-29
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Terugblik

Vamos a Argentina

Al even geslaagd was het weekend over Argentinië. 
Als gastheer, –vrouw en –kinderen, heeft de familie 
van Belle zijns gelijke niet. Gezwind en smaakvol 
introduceerden Nico en Martine ons in de 
geschiedenis en het natuurschoon van Argentinië. 
Ze werden voortreffelijk bijgestaan door onze 
eigenste meester-kok Philippe Adams. Hij bereidde 
de maaltijd met een vaardigheid en zwier waar ik 
persoonlijk van moet blozen. 
De opbrengst, bestemd voor Protestantse 
Solidariteit, mocht er ook wezen. We zijn dus erg 

dankbaar voor dit stralende initiatief en hopen 
stiekem op een vervolg. De foto’s spreken immers 
voor zich. Nog een welgemeende dank aan Nico, 
Martine, Philippe, Jasmien en Joris, Bea en Herwig 
en allen die een handje hebben toegestoken. 
Respect!



Kerkbrief april 2013       7



8       Kerkbrief april 2013

Over ‘onze’ zaaier.

Op  vrijdag 15 maart kwam een flinke groep op 
bezoek. Het ging om een afdeling van het COV 
(christelijk onderwijzersverbond), een vereniging 
waarin Rita actief is. Een verrassing was de 
aanwezigheid van de kunstenaar Achiel Pauwels, 
de man die ‘onze’ zaaier heeft ontworpen en 
gemaakt. Toen hij de gelegenheid kreeg om uitleg 
bij zijn werk te geven, nam hij dit gaarne aan. 
Daardoor kon ik uit eerste hand een aantal 
interessante zaken vernemen.
Hij maakte dus het werk op verzoek van onze 
gemeente. De aanleiding was de herinrichting van 
het interieur. Deze ingrijpende verandering werd 
door de toenmalige raad van bestuur besloten en in 
gang gezet. Achiel Pauwels ontving de opdracht 
van architect Piet Servaes. Hij beschreef uitvoerig 
en niet zonder humor de eerste ontmoetingen. 
Vooral het feit dat hij bij de eerste afspraak in het 
gebouw de ingang niet vond. Alles was immers 
potdicht, zowel achteraan als vooraan. Toen 
uiteindelijk toch een deur openging, kreeg hij 
meteen te horen dat hij voortaan stipter op  de 
afspraak moest zijn. ‘Maar de deur was dicht’ 
mopperde Achiel. Alles is echter goed gekomen. De 
opdracht bestond erin om een zaaier af te beelden. 
De uitwerking mocht hij zelf kiezen. Achiel Pauwels 
herinnert zich dat hij in zijn eerste ontwerp  een 
grote gouden cirkel op  de achtergrond had 
geplaatst. Deze ‘cirkel van licht’ moest God 
voorstellen. De raad van bestuur zag daarin te veel 
verbanden met katholieke aureolen en iconen. 
‘Daarom’ zei Achiel, ‘heb  ik het licht transparanter 
gemaakt en God achter de boom verstopt’. Hij is 
overal maar je kunt Hem niet zien. De volgende 
uitdaging was de gemeente af te beelden. De 
gemeenschap wordt door de zaaier aangetrokken. 
Hij koos ervoor enkel hoofden te boetseren. Hij zag 

de weg van de kerk naar de zaaier als een weg van 
duisternis naar licht. Daarom baadden de hoofden 
in groeiend licht. Hij verklapte nog dat hij, naast Piet 
Servaes ook zijn vrouw en kind had afgebeeld. 
Eenvoudig als hij is voegde Achiel eraan toe dat hij 
zijn zelfportret eveneens tussen de mensen had 
verwerkt. Hij is uiterst rechts, als laatste, 
vereeuwigd. 
We vernamen verder nog dat het werk in de ovens 
van Koramiek te Kortrijk is gebakken. Het uiterst 
moeizame proces kon hij nu schetsen met veel 
humor, want de arbeiders in deze industriële 
steenbakkerij waren het niet gewend om met een 
kunstenaar samen te werken. Na een raamwerk op 
ware grote te hebben getimmerd, brachten de 
arbeiders de klei aan. Eerst smeerden ze een 
dunne laag van 10 cm. ‘Veel te dun’ riep  Achiel, 
‘hoe ga je het boetseerwerk eraf halen zonder 
vervormingen?’ Het moest dus anders. Ze hebben 
dan met een ingenieus systeem het grote werk in 
stukken gemaakt. Elk stuk kreeg een nummer. Hij 
vertelde nog hoe ze de bladeren van de boom erop 
hebben ‘gesmeten’, zodat het effect van wind 
zichtbaar zou zijn. De afgewerkte stukken werden 
dan tussen de dakpannen in de ovens van 
Koramiek geschoven en gebakken. ‘Onze’ zaaier is 
dus van tussen de dakpannen gekropen. Als een 
grote puzzel werd het werk in onze kerk aan de 
wand gebracht. Daartoe had men een stelling tegen 
de muur geplaatst. Toen de werklieden goed en wel 
bezig waren begon deze stelling achterover te 
hellen. De twee arbeiders die bovenaan stonden,  
zagen de bui al komen. Achiel vertelde kleurrijk dat 
ze zich ternauwernood konden vasthouden aan de 
naar boven gesmeten bladeren van de boom. Ze 
moesten zich dus letterlijk ‘vasthouden aan de 
takken van de bomen’ en konden zo de stelling heel 
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zachtjes weer op  haar plaats krijgen. Hij voegde er 
guitig aan toe dat de twee arbeiders er die dag 
genoeg van hadden en om te bekomen ergens in 
de buurt een paar ‘druppels’ zijn gaan drinken. 
Toen het nieuwe kerkinterieur plechtig in gebruik 
werd genomen, waren twee stoelen, voor de 
kunstenaar en zijn vrouw, vooraan geplaatst. 
De plechtigheid zou plaatsgrijpen op  zondagmiddag 
om 15u. Achiel meende echter dat het om 16u zou 
zijn. Hij zat dus rustig in de zetel toen hij intuïtief 
aan zijn vrouw zei dat 16u toch een raar tijdstip  was 
voor een plechtige ingebruikneming. ‘Ik zal nog 
eens kijken op  de invitatie’ zei ze. ‘Oei!’ riep  ze uit, 
maar Achiel toch, het is niet om 16u maar om 15u.’ 
Het was ondertussen vijf voor drie.  Achiel en zijn 
vrouw sprongen in hun ‘eend’ (2CV) en repten zich 

naar de Brabantdam. Het was toen al een probleem 
om te parkeren, waardoor ze hopeloos te laat 
kwamen. ‘Het volk stond tot in de deuropening’ zei 
Achiel, ‘zodat wij helemaal achteraan af en toe een 
glimp  konden opvangen van wat er binnen 
gebeurde’. Lachend voegde hij eraan toe dat hij de 
twee lege stoelen vooraan had gezien, maar veel 
meer niet. ‘ Ik ben maar een eenvoudige 
kunstenaar’ zei Achiel Pauwels, ‘en dit is mijn 
grootste werk. En het mag nog altijd gezien zijn.’ 
Nu we weten waar we Achiel Pauwels kunnen 
vinden en hij nog altijd goed ter taal en te been is, 
moeten we hem binnenkort maar eens uitnodigen 
om in verband met de zaaier voor ons nog eens zijn 
verhaal te doen. Het is de moeite waard om de man 
aan het woord te horen.

Een lezing die inspireerde.
 
Op  donderdagavond (21.03.2013) heeft mevr. De 
Bels. een interessante lezing gegeven over: “zinvol 
ouder worden …...een kunst?!”.
De voordracht werd gegeven door een dynamische 
oudere dame , die vol  vuur en met overtuiging ons 
wegwijs maakte in de problematiek van het ouder  
worden. Haar boodschap was: zoek zelf de balans 
in uw leven. Lukt dat niet, zoek dan hulp  in je 
omgeving. Het was fijn, dat ook zij vond dat de kerk 
ook een grote rol kan spelen bij het vinden van 
onze balans. Tijdens de voordracht werden ook 
enkele tijdschriften getoond, die gratis kunnen 
bekomen worden.
Voor de geïnteresseerden, die spijtig genoeg de 
voordracht niet konden bijwonen, kunnen nog altijd 
deze adressen bekomen worden bij onze diaken 
Mevr. Rita Martens (rita.martens@telenet.be)
Wat in de folder van ons “avondcontact” staat over 
deze voordracht, was de juiste omschrijving.

Vooral de kernbegrippen zoals: posit ieve 
beeldvorming, kracht, zelfsturing, gelijkwaardigheid, 
e r k e n n i n g , d i v e r s i t e i t , s o l i d a r i t e i t e n 
keuzemogelijkheden zijn volop  aan bod gekomen in 
de interactieve voordracht.
We kunnen alleen tot de conclusie komen dat de 
afwezigen een interessante avond gemist hebben.
Vooral het samen zoeken naar de positieve en 
negatieve elementen van onze balans was  
verhelderend.
We willen hierbij mevr. De Bels nogmaals bedanken 
voor haar goed gedocumenteerde lezing.

De restauratie van het Lam Gods zal dan ook nog 
ettelijke jaren in beslag nemen. Waar het werk 
nadien opgesteld zal worden is nog onduidelijk. 
Zeker is dat de panelen niet opnieuw in de glazen 
kooi vooraan in de St. Baafskathedraal komt. Het 
gevaar voor een courcircuit – hoe heet dit nu ook 
weer in ’t schoon Vlaams? – ‘kortsluiting’, juist, is 
veel te groot. We konden voldaan huiswaarts keren. 
Het was goed geweest.

Lam Gods

We kunnen deze maand terugblikken op  een 
boeiende en goed bijgewoonde lezing van Prof. 
Martens over de restauratie van het Lam Gods. Met 
de nodige passie en gedrevenheid liet Prof. 
Martens ons achter de schermen kijken. De 
restauratiegeschiedenis passeerde de revue, 
waaruit bleek dat niet altijd rekening werd gehouden 
met de oorspronkelijke opzet. De wetenschap  is de 
laatste decennia in dit verband ontzettend snel 
geëvolueerd, waardoor men nu in staat is de 
originele compositie en gebruikte materialen 
geleidelijk aan in kaart te brengen. 

mailto:rita.martens@telenet.be
mailto:rita.martens@telenet.be
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Verantwoordelijk uitgever:

ds. Steven FUITE
Huis van het Protestantisme
Brogniezstraat 44
B-1070 Brussel
+32 2 511 44 71

kerkmozaiek@vpkb.be

 

April

Misdaad, straf, hoe verder?
In Kerkmozaïek van juni, juli/augustus, september en oktober 2012
schreef ik in de rubriek Schriftwerk over respectievelijk detentie,
vergelding, vergeving, en verzoening. Ik schreef vanuit mijn ervaring in
het Diaconaal Centrum voor het Gevangenispastoraat (DCG) in Haarlem
(NL), waar ik van 2005-2011 als predikantdirecteur werkte. In Kerk-
mozaïek van november reageert Dick Wursten op het artikel over
verzoening in de rubriek Glas in Lood.
ds. Anne KOOI.

Lees binnenkort meer op http://www.kerkmozaiek.be

Strafrecht of herstelrecht?
Ds. Christian BULTINCK,
Gevangenisaalmoezenier.

 

April  2013:

Misdadiger gestraft. En dan?
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Avondcontact

De schaduw van Erasmus.

Sinds enkele jaren wijdt Joris Tulkens zich aan het 
schrijven van historische romans over de eerste 
helft van de zestiende eeuw (het begin van de 
moderne tijden, de opkomst van het humanisme, de 
doorbraak van de reformatie). In die reeks passen: 
‘Christenhond tussen moslims’, ‘De verloren droom 
van Pieter Gillis’, ‘De schaduw van Erasmus’ en 
‘Johanna de Waanzinnige’.

Via Erasmus, van wie hij een origineel en niet zo 
vleiend portret ophangt, beschrijft Joris Tulkens de 
groeipijnen van het humanisme in onze gewesten. 
Daarbij onderschrijft hij ten volle het woord van 
Huizinga: ‘Ik heb  de grote Erasmus altijd 
bewonderd, hoezeer de kleine ook geprobeerd 
heeft me dat te verhinderen’. 
Tijdens de lezing komen verder Erasmus’ vrienden 
en tijdgenoten aan bod: Thomas More, Pieter Gillis, 
Nicolaes Cleynaerts e.a. 

‘klokjes’ van bij ons. Dit koor staat onder de 
bekwame leiding van Gert-Jan Blokland. Ze zullen 
ons voorgaan in het zingen van enkele nieuwe 
liederen die in het Liedboek 2013 zijn opgenomen. 
Wie belangstelling heeft om de voorstelling van het 
nieuwe Liedboek der Kerken bij te wonen, is meer 
dan welkom op  zaterdag 20 april om 14u in onze 
kerk. Men zegge het voort.

Vooruitblik

Tenslotte heeft Tulkens het ook over de 
wisselwerking tussen reformatie en humanisme. 

Zoals steeds is iedereen welkom bij de lezing in het 
PCC. De inkom bedraagt € 2.

Voorstelling van het nieuwe Liedboek 
der Kerken

De meest mensen hebben al gehoord of gelezen 
dat er dit jaar een nieuw Liedboek verschijnt. Het 
was een werk van lange adem, waaraan vele 
mensen deelnamen. Op  zaterdag 20 april zal een 
voorstelling van dit Liedboek in onze kerk 
plaatsvinden. Daartoe wordt een koor opgezet, 
bestaande uit voortreffelijke zangstemmen uit 
Horebeke en aangevuld met enkele heldere 
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Bijbel aan huis

Het seizoen van Bijbel aan huis loopt ten einde. We 
zijn nu al enkele jaren bezig geweest met de 
tradities die de christelijke cultuur vorm hebben 
gegeven en naderen stilaan de huidige tijd. Tussen 
de Middeleeuwen, waaraan we de voorbije twee 
maanden aandacht hebben besteed met eerst de 
achtergronden bij de kruistochten en vorige maand 
het antwoord van meer vredelievende bewegingen, 
zullen we deze maand de Reformatie onder de loep 
nemen. De kerkhervorming die traditioneel met 
Luther begon, heef t haar wor te ls in de 
veranderingen van de Europese cultuur die tijdens 
de Renaissance plaatsvonden. De mens kwam 

bliksem in. Luther begreep dat de genade van God 
in het persoonlijke geloof wordt gegeven en niet 
door de kerk wordt beheerd en uitgedeeld. De rest 
is geschiedenis. 
Aangezien we vorige maand de kleurrijke traditie 
van de Kabbala hebben besproken, zullen we deze 
maand tal van aanknopingspunten vinden met de 
16e eeuwse Reformatie. We komen samen op  de 
laatste vrijdag van de maand;

VZW Vlaamse Olijfberg

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de 
VZW Vlaamse Olijfberg zal plaatshebben op 
donderdag 25 april om 19u30 in het PCC. 
Zoals ieder jaar zullen we de ontwikkelingen 
(praktisch en financieel) van de VZW voorleggen en 

bespreken. We roepen de leden van de vereniging 
op  om aanwezig te zijn of een volmacht formulier in 
te vullen. Alvast bedankt.

meer centraal te staan. Daardoor onderging de 
Augustijner monnik Maarten Luther een grondige 
crisis. Hij vroeg zich namelijk af waarom God zoveel 
ellende toeliet, terwijl Hij rechtvaardig en liefdevol 
was. Hoe kan ik een genadige God bekomen? 
Daartoe wendde Luther zich tot de enige bron van 
waarheid: de Bijbel. Dit was vooraan in de 16e eeuw 
een grote stap, want de toenmalige kerk verbood de 
Bijbel te lezen. Luther vertaalde het Nieuwe 
Testament uit het Grieks rechtstreeks in het Duits. 
Bij de vertaling van de Romeinenbrief sloeg de 

Vrijdag 26 april 

om 14u30 bij Marleen 
(Keizer Karelstraat 195 te Gent)

om 19u30 bij Ann en Francis 
(Keistraat 173 te De Pinte)
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Zomerproject

Eveneens naar jaarlijkse gewoonte zal ook dit 
zomerseizoen de deur van de kerk open staan voor 
een breed publiek. Deze keer kozen we voor het 
thema PARADIJS & APOCALYPS. De onmiddellijke 
aanleiding is de heisa die in 2012 ontstond naar 
aanleiding van het einde van een Maya-kalender. 
De wereld zal vergaan, zeiden sommigen, en wel 
op  20/12/2012. Ondertussen zijn we reeds enkele 
maanden verder. Het is echter opmerkelijk dat onze 
cultuur op  geregelde tijdstippen een dergelijke 
eindtijdkoorts voortbrengt. We hebben er daarom 
voor gekozen om deze tendens voor het voetlicht te 
brengen. De koorts heeft namelijk Bijbelse wortels. 
In de Schrift treffen we tal van verwijzingen naar de 
eindtijd. In het Bijbelse denken correspondeert deze 
voorstelling met het begin: het paradijs. Het is 
interessant om te zien hoe deze verbeelding door 
de eeuwen heen heeft gewerkt. Daarom zal ons 
zomerproject een tentoonstelling brengen van 
middeleeuwse voorstellingen van paradijs en 
eindt i jd. Daartoe wenden we ons tot de 
glasraamkunst. We zullen tien treffende glasramen 
op  ware grote exposeren, met daarnaast een 
afbeelding van het volledige werk waaruit de 
afbeelding is genomen en uitleg. Naast het 
artistieke heeft de tentoonstelling ook een 
informatief gedeelte. 

De tentoonstelling zal plechtig worden geopend op 
vrijdag 21 juni om 20u. Dit is de langste dag 
(zomerzonnewende). Schrijf de datum alvast in je 
agenda. Om deze plechtige opening te omlijsten 
hebben we Karel De Wilde bereid gevonden, om 
samen met zijn orkestmeester Liudmilla Harbuza 
(viool), een aantal treffende partituren uit de Barok 
die het thema van de apocalyps illustreren,  uit te 
voeren. Ze zullen met viool en clavecimbel werk 
van Bach, Vivaldi, Corelli en Biber brengen. Dit 
wordt een uniek concert, badend in het bijzondere 
licht van de langste dag. 

Tijdens de Gentse Feesten zal de kerk dagelijks 
geopend zijn. We plannen enkele concerten om 17u 
en historische rondleidingen. Een aandachtspunt dit 
jaar is de eredienst op zondag 21 juli. Het is de 
bedoeling om naar reformatorische traditie een 
eredienst in de ‘volkstaal’ te houden. De ‘volkstaal’ 
is in onze stad het mooie Gentse dialect. Voor deze 
dienst hebben we enkele muzikanten bereid 
gevonden om speciaal daartoe gecomponeerd 
muzikale omlijsting te verzorgen. Met dit opzet 
hopen we zowel het thema, de traditie en de 
actualiteit van het christelijke erfgoed tot zijn recht 
te laten komen. 

Rondom Sarah

Deze maand komt Rondom Sarah twee keer samen.
Op woensdagen 17 en 24 april zal er om 14u aan gemeenschapsdansen worden 
gedaan in de St. Pauluskring. 
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Bi jzonder n ieuws ui t de Gaspard: 
Onderzoeken van de toekomstplannen!

De laatste weken is er veel gebeurd met betrekking 
tot onze school! 
Op  de 90ste jaarvergadering gehouden op  11 maart 
van onze vereniging konden we, ondanks de zware 
sneeuwval die avond, toch rekenen op  een mooie 
opkomst. Al moesten we door het gure winterweer 
enkele zeer trouwe leden missen! We willen u 
graag een samenvatt ing geven van deze 
belangrijke en interessante vergadering. De 
jaarvergadering vond niet alleen voor de 90ste keer 
plaats. Bovendien bracht onze trouwe secretaris 
Martine De Jonge voor de laatste maal verslag uit 
en notuleerde zij nog een laatste keer. We zijn 
Martine zéér dankbaar dat ze deze zware taak met 
verve volbracht. Steeds trouw aan haar principes èn 
deze van de school, maakte zij gedurende meer 
dan vijftien jaar deel uit van het bestuur en sinds 
2005 als secretaris.  Op het einde van de avond 
werd ze dan ook heel toepasselijk ‘in de 
bloemetjes’ gezet. “Martine we gaan je missen, 
maar misschien komt er een tijd…! En weet dat je 
steeds welkom bent!”

Eén van de agendapunten van de jaarvergadering 
betrof de voorstelling tot de mogelijke aankoop  van 
een aanpalend huis, Rijsenbergstraat 26. U kon 
hierover in de afgelopen kerkbrieven al iets lezen. 
Door de uitstekende ligging met een lange tuin  
palend aan de lange muur van de speelplaats, en 
de goede contacten met de huidige eigenaar 
(vriend/collega van ondergetekende), werd 
overwogen om een open vraag te richten tot de 
eigenaar om zijn pand eventueel aan ons te 
verkopen. Het hoeft geen betoog dat de school een 
nijpend gebrek heeft aan ruimte (naast lokalen is 
ook gebrek aan speelruimte). Na de voorstelling 
van dit project kwamen er een aantal terechte en 
bezorgde vragen. Deze hadden voornamelijk 
betrekking tot de financiële haalbaarheid tot 
verwerving van het pand. Maar met een eventuele 
aankoop  is de kous natuurlijk nog niet af. Het huis 
staat nu als woonhuis ingekleurd op  het BPA 
(Bijzonder Plan van Aanleg) Rijsenberg, terwijl wij 
het uiteraard willen gebruiken als uitbreiding van de 
school. Met de vorige schepen van onderwijs, Rudy 
Coddens, werden verschillende vergaderingen op 
zijn kabinet belegd. Na overleg met collega Tom 

Balthazar (schepen van stadsontwikkeling) kregen 
we de positieve houding van de stad ten overstaan 
van de bestemmingswijziging in het RUP (Ruimtelijk 
Uitvoerinsplan) zwart op  wit. De stad Gent heeft 
overigens de laatste jaren ook een vijftal particuliere 
h u i z e n a a n g e k o c h t d i e n à e e n 
bestemmingswijziging zullen dienst doen ter 
uitbreiding van een stadschool. Deze aanpassing 
kan wel tot twee jaar op  zich laten wachten. De 
heer Coddens is de aankoop  dan ook zeer 
genegen. 
Na het tekenen van het compromis (met inbegrip 
van opschortende voorwaarden afhankelijk van de 
afloop  van het subsidiedossier bij Agion) zal het 
aankoopdossier bij Agion (ministerie voor onderwijs) 
worden ingediend. We hopen bij Agion op  een 
maximale betoelaging van 70% op de aankoopsom. 
Als we een zo compleet mogelijk overzicht hebben 
van de cijfers (volledige aankoopsom, met daarna 
de verbouwingswerken die ook voor betoelaging in 
aanmerking komen) zal dit project tijdens een 
Buitengewone Algemene Vergadering opnieuw 
worden toegelicht en ter goedkeuring aan de leden 
worden voorgelegd. We hopen tegen de zomer 
defin i t i e f u i t s l u i t se l t e hebben ove r de 
uitbreidingsplannen.

Nieuws van de Gaspard
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Tijdens de vergadering vond tevens de verkiezing 
plaats van drie nieuwe bestuursleden: de twee 
eersten zijn voor u alvast geen onbekenden mn. 
Johan Temmerman en Carlos Van Bignoot, en Kris 
Medart. Martine stelde zich immers niet her 
verkiesbaar en twee andere leden hadden eerder 
ontslag genomen uit het bestuur. De nieuwe leden 
werden met een grote meerderheid aan stemmen 
verkozen en zi jn dus opgenomen in het 
schoolbestuur. We wensen hen alle wijsheid toe en 
hopen dat ze zich snel zullen thuis voelen in het 
bestuurlijk reilen en zeilen van de school.

Dankbaarheid is ook groot naar aanleiding van de 
aanwezigheid van een mooie delegatie van onze 
kerk tijdens de jaarlijkse kaas en wijnavond 
gehouden in de zelfde week van de Algemene 
Vergadering. Het is steeds hartverwarmend te zien 
dat de betrokkenheid zo veel verder loopt dan de 
ouders van de kinderen op school.

De komende weken wordt de procedure voor de 
selectie van een nieuwe directeur geconcretiseerd. 
Tot 20 maart konden kandidaten zich aanmelden. 
We kunnen al verklappen dat er verschillende 
personen gekandideerd hebben. Het is de 
bedoeling dat met de aanvang van het nieuwe 
schooljaar op 1 september een nieuwe directeur op 
school kan starten. 

U merkt dat er de komende weken en maanden 
hard zal gewerkt worden aan de infrastructuur om 
de kinderen nog beter school te kunnen laten lopen, 
maar waarnaast ook selectie van een nieuw 
schoolhoofd onze aandacht verdient. 

Zoals steeds hopen we op  steun en gebed van 
eenieder die ‘onze’ school een warm hart toedraagt.
Meer nieuws over de school kan u vinden op de 
website: www.mijnschool.be

Aletta

http://www.mijnschool.be
http://www.mijnschool.be


Pastoraat

Onze jarigen

We zijn in gebed verbonden met Jules en 
Christa Beirnaert. Met Jules gaat het nu eens 
beter en dan weer minder. Christa staat hem als 
trouwe steun en toeverlaat bij. Langs deze weg 
willen we andermaal melden dat we hen in 
gebed steeds nabij zijn. Bij dit alles mogen ze 
zich door God gesteund weten, Hij die trouw 

Aan de jarigen: een dikke proficiat!

Hermine Malfait
Sarah Bettens
Anthony Decaestekker
Gustaaf Baetens
Antoinette Van Rafelgem
Philomena De Mulder - De Smedt
Christiaan Buysse
Lorraine Liagre - Calliauw
Herman Hoste

Paul Van De Walle
Thomas Bettens
An Van der Haeghen

01 april
06 april
12 april
14 april
16 april
17 april
17 april
26 april
30 april

01 mei
05 mei
05 mei

blijft tot in eeuwigheid. Met ons gebed willen 
we hen beide bemoedigen.
Dit geldt  evenzeer voor Maria De Taeye-Hoste. 
Nu ze in rusthuis Heiveld verblijft, zal ze de 
steun van de Heer nodig hebben. De lente staat 
gelukkig voor de deur. Laat ons daarin een 
beeld van de stralende toekomst zien, die allen 
wacht in Gods belofte. 
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Meditatie

Beeldspraak

Ik heb in beeldspraak tot jullie gesproken, maar de 
tijd komt dat ik niet meer in beeldspraak tot jullie 
spreken zal, maar jullie openlijk de dingen van de 
Vader zal verkondigen (Joh.16:25). 

‘Openlijk spreken’ is een belangwekkend thema in 
de tijd van Jezus. In de Hebreeuwse cultuur van de 
Bijbel is openlijk spreken over de dingen van de 
Vader een eigenschap  van een profeet. Dit werd 
niet altijd gewaardeerd. Vooral als profetie zich 
tegen de heersende trends keerde. Dit openlijk 
spreken wordt in het Evangelie een kenmerk van de 
Heilige Geest en dus een zaak van alle gelovigen. 
In de tijd tussen Pasen en Pinksteren vraag ik mij af 
wat Jezus bedoelde met rechtuit spreken of 
vrijmoedigheid.

De eerste leerlingen, vooral broer Jacobus en 
apostel Paulus, vulden dit openlijk spreken in met 
de verkondiging die geen rekening hield met ‘het 
aanzien des persoons’. Daarmee bedoelden ze dat 
maatschappe l i j ke pos i t ies en navenante 
voorrechten en rijkdom in Gods ogen van geen tel 
waren. Allen zijn kinderen van God en dit in gelijke 
mate. Iedereen heeft dus nood aan vergeving en 
genade. Men kan geen beroep doen op 
voorrechten, zeker niet op  basis van de plaats op 
de maatschappelijke ladder. Maar er is meer. 

Vooral de verhouding tussen beeldspraak’ en 
‘vrijmoedigheid’ trekt mijn aandacht. Het is vaak 
eenvoudiger om met omfloerste taal of een 
verhaaltje iets uit te drukken. Dan klinkt vaak het 
gezegde dat men wil overbrengen uit de mond van 
een personage in het voorbeeld. Zo blijft de verteller 
buiten schot. In dit opzicht kan men beeldspraak 
vergelijken met het gevleugelde woord: ‘al lachend 
zegt een zot zijn mening’. Vrijmoedigheid betekent 
dan ontdaan van alle franje of uiterlijkheid. Dit is 
zoveel als rechtstreeks zeggen waar het op  staat. 

Maar dit kan erg confronterend zijn, waardoor men 
zich inhoudt. Om de lieve vrede is het vaak beter 
om te zwijgen. Ik deel deze mening.

Maar vrijmoedigheid heeft mijns inziens niet de 
geadresseerde of gesprekspartner op het oog, 
maar de spreker zelf. Vrijmoedigheid kwetst 
niemand, maar opent juist de blik van de ander 
omda t de sp reke r z i chze l f b l oo t gee f t . 
Vrijmoedigheid houdt geen slag achter de hand. De 
spreker die vrijmoedig spreekt stelt zichzelf bloot 
aan kritiek en verwerping. Zo iemand kwetst niet, 
maar kan gemakkelijk gekwetst worden. In de tijd 
van de profeten ging het dan om lijfsbehoud, want 
velen bekochten hun vrijmoedigheid met de dood. 
Daarom meen ik dat het bovenstaande woord van 
Jezus betrekking heeft op  hemzelf. Jezus toont met 
deze uitspraak, die aansluit bij de verkondiging van 
de komst van de Heilige Geest, dat hij zijn 
leerlingen voorgaat in onthechting. Onmiddellijk na 
deze aankondiging maakt Jezus aan zijn leerlingen 
immers duidelijk dat ze hem allemaal in de steek 
zullen laten: Zie, de tijd komt en is nu gekomen, dat 
jullie uiteengedreven zal worden, ieder naar het 
zijne en mij alleen zal laten (Joh. 16:32).

Vrijmoedig spreken heeft bijgevolg altijd betrekking 
op  jezelf. Vrijmoedig over God spreken, zoals in het 
Evangelie wordt aanbevolen, is in de ‘ik-vorm’ 
spreken. Dit is je mening over of ervaring met God 
meedelen. Maar voorschrijven en dus menen te 
weten wat God voor iemand anders in petto heeft, 
is in alle vrijmoedigheid onmogelijk. 
In dit opzicht is de uitstorting van de Heilige Geest 
als een spiegel die ons wordt voorgehouden. In je 
eigen ogen kijken is de boodschap.
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Activiteitenkalender

woensdag 17 april 14.00 Rondom Sarah: Gemeenschapsdansen in de St. Pauluskring.
19:30 Kerkenraadsvergadering bij Rita.

donderdag 18 april 19.30 Avondcontact: Joris Tulkens spreekt over Erasmus en zijn tijd. 

zaterdag 20 april 14.00 Voorstelling van het nieuwe Liedboek in de kerk.

maandag 22 april 17.30 Redactieraad van de Kerkbrief.

donderdag 25 april 19.30 Algemene Ledenvergadering van de VZW Vlaamse Olijfberg in het PCC.

vrijdag 26 april 14.30 Bijbel aan huis bij Marleen (Gent).
19.30 Bijbel aan huis bij Ann en Francis (De Pinte)

donderdag 2 mei 19.30 Bestuursvergadering bij Francis.

zaterdag 4 mei 17.00 Catechese in de Consistorie.
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Dienstenrooster

zondag 7 april 2013 om 10.00

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Aletta Rambaut / Janny Muthert
kerkenwerk / bloemen
Charles-Henri Vanden Broucke
Etty

zondag 14 april 2013 om 10.00

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Mini Schipholt / Rita Martens
kerkenwerk / diaconie
Ko van Heest
Martine

zondag 21 april 2013 om 10.00

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Dhr. Daniël Van Steenkiste
Mini Schipholt / Micheline Morel
kerkenwerk / kerkbrief
Charles-Henri Vanden Broucke
Janneke

zondag 28 april 2013 om 10.00

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Mw. Els Maassen
Marijke Schaefer / Francis Van De Walle
kerkenwerk / Antoniuskring
Ko van Heest
Jeroen

zondag 5 mei 2013 om 10.00

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Mini Schipholt / Janny Muthert
kerkenwerk / bloemen
Charles-Henri Vanden Broucke
Etty
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Bijbelleesrooster

April
maandag 1 april Lucas 24:13-35 Onderweg
dinsdag 2 april Lucas 24:36-53 Pasen en Hemelvaart
woensdag 3 april Psalm 3 Beschermheer
donderdag 4 april 2 Samuel 16:15–17:14 Goede raad is duur
vrijdag 5 april 2 Samuel 17:15-23 Communicatielijnen
zaterdag 6 april 2 Samuel 17:24–18:18 Verslagen
zondag 7 april 2 Samuel 18:19–19:9a Verslagenheid
maandag 8 april 2 Samuel 19:9b-24 Terugkeer van en naar de koning
dinsdag 9 april 2 Samuel 19:25-41a Ontmoetingen
woensdag 10 april 2 Samuel 19:41b–20:13 Tweespalt
donderdag 11 april 2 Samuel 20:14-26 Oplossing
vrijdag 12 april 2 Samuel 21:1-14 Trouw tot in de dood
zaterdag 13 april 2 Samuel 21:15-22 Wie doodde Goliat?
zondag 14 april 2 Samuel 22:1-20 Sterke vesting
maandag 15 april 2 Samuel 22:21-51 Trouwe helper
dinsdag 16 april 1 Korintiërs 15:1-11 Getuigen
woensdag 17 april 1 Korintiërs 15:12-19 Ongeloof maakt zinloos
donderdag 18 april 1 Korintiërs 15:20-28 Overwinning
vrijdag 19 april 1 Korintiërs 15:29-34 Echt leven ...
zaterdag 20 april 1 Korintiërs 15:35-49 ... komt tot bloei.
zondag 21 april 1 Korintiërs 15:50-58 Zin in/van het leven
maandag 22 april 2 Samuel 23:1-7 Slotpsalm
dinsdag 23 april 2 Samuël 23:8-39 Helden of waaghalzen?
woensdag 24 april 2 Samuel 24:1-14 Misrekening
donderdag 25 april 2 Samuël 24:15-25 Slachtoffers
vrijdag 26 april Psalm 5 Gebed om recht
zaterdag 27 april Hebreeën 1:1-14 Bijbeluitleg
zondag 28 april Hebreeën 2:1-18 Grote Broer
maandag 29 april Hebreeën 3:1-19 Leer van de geschiedenis
dinsdag 30 april Hebreeën 4:1-13 Rust zoeken

Mei
woensdag 1 mei Psalm 6 Tranen
donderdag 2 mei Hebreeën 4:14–5:10 Invoelend vermogen
vrijdag 3 mei Hebreeën 5:11–6:8 Vervolgonderwijs
zaterdag 4 mei Hebreeën 6:9-20 Eed en belofte


