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Nu de zomer op  haar laatste benen loopt, beginnen 
we een nieuw kerkelijk seizoen. In deze kerkbrief 
kijken we nog even om naar de zomeractiviteit. 
Onze blik is echter vooruit gericht. Startzondag 
belooft een fijne middag te worden. Essentieel is 
goed weer. Al het overige kunnen we zelf voorzien. 
Gezien we dit jaar een andere formule hanteren 
door het organiseren van een barbecue, hopen we 
een vernieuwd elan te kunnen doortrekken naar de 
werking in het volgende seizoen. 

We vestigen alvast in deze kerkbrief ook de 
aandacht op het programma van Avondcontact. De 
folders zijn al klaar en werden tijdens de 
zomeractiviteit uitgedeeld. Er is nog voldoende 
voorraad om vrienden en kennissen uit te nodigen. 

De Bijbel aan huis bijeenkomsten zullen dit jaar 
cirkelen rond het boek Openbaring van Johannes. 
Dit is het allerlaatste boek van de Bijbel en spreekt 
het meeste tot de verbeelding. We zullen de 
achtergronden analyseren en de veelheid aan 
beelden en visioenen voor het voetlicht brengen. De 
bespreking van dit Bijbelboek sluit aan bij het thema 
van het zomerproject. Daarin kwam uitvoerig aan 
bod dat de meest essentiële component van de 
geestelijke traditie die zich baseert op  de Bijbel, de 
opbouw van de stad van God is: Jeruzalem.    

Laat ons de geestelijke strijd niet staken. In Psalm 
137 wordt treffend verwoord hoe het verlangen naar 
een betere wereld overgaat in daadwerkelijke 
spiritualiteit. Ik sluit het voorwoord met de 
bewerking van deze tekst zoals de muzikanten hem 
tijdens het zomerproject driestemmig en in canon 
brachten:
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Colofon
Voorwoord
Preekteksten
Startzondag
Terugblik
Rondom Sarah
Pastoraat
Afscheid
Bijbel aan huis
Jarigen
Avondcontact
Dienstenrooster
Bijbelleesrooster
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12 
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Bij Babels stromen droomden wij
En verstilden wij ons lied

Bij Babels wilgen treurden wij
En vergaten Zion niet

In u zal zijn, Jeruzalem
In u zal zijn, Jeruzalem

Voorwoord
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Teksten volgende Kerkbrief

Graag voor 16 september
naar de onderstaande e-mailadressen: 

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

Preekteksten

Zondag 1 september: Deut. 24 : 17-22 en Luc. 14 : 7-14

Zondag 8 september: Deut. 30 : 15 – 20 en Luc. 14 : 25-33

Zondag 15 september: Exodus 32 : 7-14 en Luc. 15 : 1–10 
(Startzondag met Avondmaal)

Zondag 22 september: Amos 8 : 4-7 en Luc. 16 : 1-8

Zondag 29 september: Amos 6 : 1 – 10 en Luc. 16 : 19-31

Zondag 6 oktober: Habakuk 3 : 1 – 3 en Luc. 17 : 1 – 10

mailto:temmerman.j@skynet.be
mailto:temmerman.j@skynet.be
mailto:j.hozee@zeelandnet.nl
mailto:j.hozee@zeelandnet.nl
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Zondag 15 september is het zover: dan houden we 
onze jaarlijkse STARTZONDAG.

We beginnen de dag om 10u in het kerkgebouw 
met een aangepaste eredienst. Het thema is 
ENGAGEMENT en wat dit als gelovige anno 2013 
betekent. Tijdens de eredienst zal daarop  een 
Bijbels licht schijnen. We hopen met onze 
gezangen het zonlicht ervan te overtuigen doorheen 
het wolkendek te schijnen. We zullen tevens het H. 
Avondmaal bedienen. Na de eredienst drinken we 
kort koffie in het PCC en organiseren de ‘trip’ naar 
Drongen. Er zijn drie manieren om er te geraken: te 
voet, met de fiets of met de wagen. Daarom is er de 
mogelijkheid om mee te rijden. Er zijn voldoende 
m e n s e n d i e m e t d e w a g e n k o m e n . D e 
routebeschrijving zal ter beschikking zijn. Diegene 
die nog met de fiets rijdt, kan ik het ritje van een 
kleine dertig minuten ten zeerste aanraden. Dit in 
geval van mooi weer.

Startzondag

We hopen iedereen rond 12u. te mogen 
verwelkomen in de PONTSTRAAT 17 te Drongen 
met aperitief. Terwijl onze bekwame kok en zijn 
assistenten de barbecue aansteken, houden we 
een eerste verkennend gesprek omtrent het thema 
van de dag.

ENGAGEMENT. De achtergrond is het steeds 
smaller wordende kerkelijke perspectief en de 
groeiende materialisering van het wereldbeeld. In 
gewone taal betekent dit dat onze huidige 
samenleving zich steeds minder met geestelijke 
zaken inlaat en waarden alleen afweegt op  basis 
van geldelijk of ander gewin. De christelijke traditie 
blijft niet gespaard van tendensen die zich ook in 
andere religies voordoen: enerzijds neemt de 
culturele betekenis af en anderzijds radicaliseert de 
gelovige gemeenschap. Daaruit ontstaat de neiging 
tot reductionisme, dit is de inhoud van de Bijbel 
herleiden tot concrete actie. Hoezeer ik ook de 
sociale of diaconale taak van de kerk waardeer, 
Gods Woord daartoe herleiden is volgens mij 
intellectueel oneerlijk. Zo leveren de profeten van 
Israël niet alleen kritiek op  de toenmalige 
maatschappelijke ordening – een kritiek die ook 
vandaag nog uiterst relevant is – maar stimuleren 
ze het volk ook tot inkeer(zelfreflectie) en 
geestelijke groei. Dit wordt treffend verwoord door 
Mozes in het boek Numeri. Toen twee mannen, 
Eldad en Medad, zich in het kamp  profileerden als 
profeten en het volk hen dwingend aanmaande tot 
stilzwijgen, omdat alleen Mozes mocht profeteren 
(over reductionisme gesproken), wees Mozes hen 
terecht met de verzuchting: ‘Ach, of allen van het 
volk maar profeten waren, dat de Heer zijn Geest 
over hen gaf’. (Num.11:29) Reductionisme, zij het 
politiek of theologisch, gaat altijd gepaard met een 
inperking van vr i jheid en dus dwang en 
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Terugblik

We kunnen tevreden terugblikken op  een geslaagd 
zomerproject. Zowel op  het vlak van opkomst en 
inhoud mogen we content zijn, ‘vrie content’. De 
foto’s spreken voor zich. Op Startzondag (15 
september) kunnen we samen evalueren. 
Persoonlijk kan ik melden dat er zelden periodes 
zijn geweest waarin ik zo veelvuldig heb 
gecommuniceerd met buitenkerkelijken over traditie 
en hedendaagse accenten van de protestantse 
geloofsgemeenschap. Ik concludeer dat er in elk 
geval interesse is, maar dat er ook voldoende 
creativiteit nodig is om daaraan te voldoen. Het 
initiatief om een eredienst te houden in de Gentse 
volkstaal werd positief onthaald. Bezoekers aan 
tentoonstelling en concerten drukten eveneens hun 
waardering over het thema uit. Stad en Provincie 
ondersteunden het maken van een nieuwe creatie 

ten behoeve van het thema en lieten mij weten dat 
dit cultuurbeleid de komende zes jaar zal 
aangehouden worden. Al deze factoren bij elkaar 
bieden een nieuw perspectief aan de kerk. Er zijn 
natuurlijk altijd zaken die beter of anders kunnen. 
De steeds terugkerende vraag in dit verband luidt: 
wat brengt dit aan de kerk bij? Op  de achtergrond 
sluimert dan de gedachte dat men zichtbaar het 
aantal kerkgangers moet zien groeien op  zondag. 
Dit blijft inderdaad een heikel punt. Tegelijk vraag ik 
mij dan af of dit als norm kan gelden voor 
spiritualiteit en overdracht (evangelisatie en 
verkondiging). Dat de christelijke traditie in transitie 
is, staat ook buiten kijf. Men kan voorbije periodes 
idealiseren, waarbij de eigen jeugdjaren doorgaans 
als meest ideale worden gezien. Dit ideaal is best te 
betrekken in de tegenwoordige bouw van de kerk, 

onverdraagzaamheid. Engagement op  Bijbelse 
basis verzet zich daar tegen. 

Na de maaltijd, die rond 13u begint en anderhalf uur 
later (ongeveer) klaar is, zetten we ons programma 
verder met uitwisseling van ideeën. We zullen de 
verschillende activiteiten overlopen en ons voordeel 
doen met organisatorische tips tot verbetering. 
Daarna is er koffie. Diegenen die dit wensen 
kunnen dan nog een wandeling maken of rustig 
blijven zitten in de tuin.

PRAKTISCH. Vanaf 1 september zullen twee lijsten 
rondgaan in de kerk. Op  de ene lijst kan je 
inschrijven om deel te nemen (bijdrage voor de 
maaltijd is 5 €). Gelieve aan te kruisen ‘wenst mee 
te rijden’ als je geen eigen vervoer hebt. Op  de 
andere lijst staat ‘ingrediënten’. Het is de bedoeling 
om daarop aan te geven wat je zal meebrengen. 
Aangezien we alleen het vlees (of vegetarische 
evenknie) en wijn voor de barbecue voorzien, is er 
nood aan groenten, aardappelen en dessert. Voor 
verdere inlichtingen of vragen kan je terecht bij de 
kerkenraad of predikanten. 
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maar het vraagt tevens voldoende creativiteit om te 
zoeken naar het tijdloze uit het verleden om dit in 
hedendaagse vormen om te zetten. Letterlijk de tijd 
van toen terugbrengen is immers onmogelijk. 

Tijdens de eredienst en de uitvoering van de 
compositie PARADIJS & APOCALYPS meende ik af 
en toe de toekomst te zien gloren. De bouw van het 
nieuwe Jeruzalem als spirituele leidraad van de 
Bijbelse visioenen, kan ons ook vandaag nog 
inspireren. Ik meen dat het visioen, waarin de 
ervaring van de tijdloze waarheid aan bod komt, 
van God gegeven is. De christelijke traditie heeft 
zich door de eeuwen – vooral sinds de Verlichting – 
gaandeweg meer gericht op  morele voorschriften 
en institutionele reglementen. Deze rigide aanpak 
van geestelijk leven heeft vele mensen van de kerk 
doen afkeren. Het visioen is verloren gegaan. Deze 
kwaliteit van het geloof lijkt mij dan ook aan een 
herwaardering toe. 

Het is daarom een optie om bij de evaluatie van het 
zomerproject ook vooruit te kijken. De eredienst op 

21 juli werd afgesloten met samenzang We zongen 
Gezang 300: Eens als de bazuinen klinken. Dit 
gekende kerklied gaat over de eindtijd en 
verkondigt de algehele vernieuwing van hemel en 
aarde: mensen komt uw lot te boven, wacht na dit 
een ander uur, ga moet op  het wonder hopen, dat 
gij oplaait als een vuur. Gezang 300 is het meest 
visionaire lied uit het Liedboek. 

In aansluiting speelde het orkest haar slotakkoord, 
zijnde een muzikale bewerking van een gekende 
tekst van de Engelse dichter William Blake: 
Jeruzalem. Ook daarin spreekt het visioen van de 
nieuwe wereld die ons door het geloof wordt 
voorgesteld. Ik zie dan ook voor de komende jaren 
een verdere uitwerking van deze thematiek, 
bijvoorbeeld door de uitdieping van het werk van 
Blake, om zodoende deze vergeten component van 
de christelijke traditie opnieuw voor het voetlicht te 
brengen.
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Jeruzalem
(uit het voorwoord bij ‘Milton’ – William Blake)

Wandelden deze voeten in oude tijden
In Vlaanderens laaglanderige weiden
En werd Gods heilig lam misschien
Hier op de Koppenberg gezien

En heeft het volmaakte verbond
Geklonken door het Leiedal
Bouwde men Jeruzalem uit kleigrond
Naast een duivelse stal

Breng mij mijn boog van brandend goud
Breng mij mijn pijlen van verlangen
Breng mij mijn speer van hemels hout
Breng mij mijn wagen van vlammen

Ik zal de geestelijke strijd niet staken
Noch zal mijn zwaard in mijn hand slapen
Tot we Jeruzalem hebben opgericht
In Vlaanderens teder avondlicht

Ach, mocht al het volk van God profeten zijn (Num.11:29)  
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Rondom Sarah

De vakantieperikelen zijn weer achter de rug en 
hopelijk is alles wat ons dierbaar is weer behouden 
thuis gekomen.
Het gewone leven neemt weer zijn gang met 
vergaderingen, lezingen, cursussen etc..
Zoals we vaker gedaan hebben zou ik het gezellig 
vinden elkaar weer eens bij mij thuis te ontmoeten.
Ik stel voor om op  25 september tegen 14.30 te 
k o m e n v o o r e e n k o p j e k o f fi e e n e e n 
babbel.Iedereen is natuurlijk van harte wellkom al 
zou ik wel   graag tegen de 23ste september een 
telefoontje hebben of het jullie past.
Te l e f o o n n u m m e r e n a d r e s : 0 9 . 2 2 2 0 2 6 8  
Belgielaan1 St.Denijs-Westrum (9051).

Verdere activiteiten voor de maand september:
 
Woensdag 4 september: 14.00 uur 
Gemeenschapsdansen in de St.Pauluskring.

woensdag 11 september: 
Optreden in het rusthuis in Gentbrugge.

woensdag 18 september : 14.00 uur 
Gemeenschapsdansen in de St.Pauluskring.

woensdag 25 september : 14.30 uur 
Koffiedrinken bij Mini.



Pastoraat
Deze zomer bracht ons enkele warme weken. Het 
was dan puffen bij de minste inspanning. Ik 
realiseerde mij dat dergelijke weersomstandigheden 
voor oudere mensen geen cadeau is. Terwijl de 
meeste mensen genieten op  een terrasje of in de 
tuin, werden zij die aan huis gekluisterd zijn, 
beproefd door de warmte. De meeste zijn deze 
periode goed doorgekomen. We blijven onze steun 

in gebed verlenen aan hen die het moeilijk hebben. 
Ik hoop van harte dat we allen kunnen verwelkomen 
op  Startzondag. Als we met een extra inspanning 
zoveel mogelijk mensen ophalen die er graag 
zouden bij zijn, wordt het een feest. Zoals reeds 
eerder aangegeven, kan je daartoe gerust contact 
opnemen. Telefoonnummers zijn vooraan in de 
Kerkbrief te vinden. 
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Het droevig heengaan van Charlotte,

U was een fiere Vlaamse vrouw.
Aan taal en zeden altijd trouw,
Dat was U toch een tijdje lang,
Nu mijlen ver, verward en bang.
Toch plots ontwaakt die mooie tijd,
Van broederschap, jeugdig jolijt.
Het herbeleven van Uw jeugd.
Vol moed en wilskracht, blij verheugd.
Doch ‘t was niet altijd zonneschijn.
Zorgen kwamen met stil venijn.

‘t Gemoed raakt in een diepe knel.
Moeilijkheden melden zich snel.
Maar nimmer komt een wolk alleen.
Een wakend oog zweeft om U heen.
Veilige stem in diepe nood;
Dat Uw doorzetting verhoogd.
Wat kan U nog echter deren?
U vaart op golvende meren.
Laat U stuwen door de baren.
Waar het Heil U zal bewaren.

ARAVNA

Afscheid
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In memoriam

In memoriam

In memoriam

Rosa Smeesters
5 oktober 1915 - 2 juli 2013

Uwe Dickbertel
11 oktober 1946 - 12 juli 2013
Echtgenoot van Magriet Van De Walle

 
Vorige maand overleed dhr. Uwe Dickbertel in de leeftijd van 66 jaar. Hij was de echtgenoot 
van mw. Margriet Van De Walle. Hij is heengegaan na een zware ziekte van twee maanden. 
Op  uitdrukkelijk verzoek van Uwe en Margriet werd de begrafenis in intieme kring gehouden. 
Tijdens zijn actieve loopbaan was Uwe jurist voor burgerlijke zaken bij het Duitse leger 
(Bundeswehr). Tijdens de uitvaartplechtigheid werden de Psalmen 31 en 121 voorgelezen en 
was de preektekst uit het Johannesevangelie (16:22): 'Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar 
Ik zal u weerzien,  en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap  van u 
wegnemen.'
Wij bidden Margriet alle sterkte toe die ze nodig heeft.

Charlotte De Smet
12 mei 1927 – 15 augustus 2013

Weduwe van dhr. Roger De Meerleer

Op  donderdag 22 augustus namen we tijdens een serene uitvaartdienst afscheid van mw. 
Charlotte De Smet. ‘Lotti’ verbleef in RVT Zonnehove te St. Denijs-Westrem. We kenden haar 
als een eenvoudige maar ook moedige vrouw. Het geloof was erg belangrijk in haar leven. Als 
oudste zus van vier koos ze op  zestien jarige leeftijd en tegen de wil van haar ouders in om 
zich bij de protestantse kerk aan te sluiten. Ze heeft deze weg nooit verlaten. Haar huwelijk met 
de heer Roger De Meerleer gaf haar zoon Raf. Hij heeft altijd een centrale plaats in haar hart 
ingenomen. Lotti leefde eenvoudig. Er kwam nooit een onvertogen woord over een ander uit 
haar hart. Tijdens de afscheidsplechtigheid heeft zoon Raf een trefzekere tekst voorgelezen. 
We delen in haar dankbaarheid en bidden de familie troost toe.
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Bijbel aan huis
Dit seizoen lezen we tijdens de bijeenkomsten van 
BIJBEL aan HUIS het boek Openbaring van 
Johannes. Dit is het laatste boek van de canonieke 
Bijbel. De Openbaring is meteen ook de vreemdste 
tekst die in de Bijbel staat. Er zijn dan ook door de 
eeuwen heen talloze interpretaties gegeven, zowel 
in kunst als literatuur. 

We zullen op  zoek gaan naar de historische wortels 
van de Openbaring. De tekst is geschreven na de 
Joodse Opstand in het jaar ’66, toen militaire Joden 
in Jeruzalem ten strijde trokken tegen de Romeinse 
bezetter van Judea. Deze opstand liep  uit op  een 
debacle. De Romeinen vernietigden stad en tempel 
en droegen de uitwendige tekenen van de Joodse 
cultus en de overgebleven Joodse strijders in 
processie naar Rome. Daarop  zag Johannes zijn 

visioen van de geopende hemel. Tussen de regels 
door kan men een vlammende aanklacht tegen de 
Romeinse barbarij lezen. Zo werd deze tekst een 
instrument tot mentaal verzet tegen alle vormen van 
overheersing en dictatuur. We zullen dan ook 
nagaan hoe en waarom de Openbaring van 
Johannes nog steeds tot de verbeelding spreekt. 

Iedereen is uitgenodigd om de eerste bijeenkomst 
van BIJBEL aan HUIS bij te wonen. Tot nader order 
blijft de datum vast op  de vierde vrijdag van elke 
mand. In september betekent dit: 

VRIJDAG  27 september om 14u30 bij Marleen 
(Keizer Karelstraat 195)

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

Allen hartelijk gefeliciteerd!

Astrid Van Der Haeghen
Mathias Lehmann
Marijke Schaefer-Kruyne
Thea Van Zuuren-Schaap
Francine Ongenae
Caroline Temmerman-François
Janneke Bytebier-Van Heest
Hannah Van den Hende
Gwenda Stevens
Elisabeth Aranyos-Nagy
Geertruida Martens-Bos
Georges Rambaut
Leni Jeddens
Hans-Christiaan Kint
Lubica Liptakova
Jacob De Schipper
Ingrid Rog-Van Kesteren

Laurent De Hainaut
Frank Van De Walle

01 september
01 september
06 september
06 september
07 september
10 september
10 september
12 september
14 september
17 september
17 september
18 september
19 september
23 september
28 september
29 september
30 september

01 oktober
04 oktober

Onze jarigen
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Avondcontact

We menen een goed gevuld programma voor het 
komende seizoen van AVONDCONTACT te hebben 
o p g e s t e l d . D e k o m e n d e p e r i o d e z u l l e n 
verscheidene herdenkingen plaatsgrijpen. Vooreerst 
de Wereldtentoonstelling van Gent dat in 1913 
doorging en dus haar honderdste verjaardag viert. 
Daarnaast zal 2014 ook het jaar van de herdenking 
van de Eerste Wereldoorlog zijn. De Grote Oorlog, 
die voornamelijk in ons land werd uitgevochten, zal 
dan eveneens honderd jaar geleden zi jn 
losgebarsten. Daarbij komt de herdenking van Het 
Verdrag van Gent uit 1814 (Treaty of Ghent) dat 
haar tweehonderdste verjaardag viert. We hebben 
de meest vooraanstaande geleerden bereid 
gevonden om hun licht over deze belangwekkende 
gebeurtenissen te laten schijnen. 

Di rk BONQUET, d i recteur van de d ienst 
Monumentenzorg en Architectuur van de stad Gent 
zal voor ons de Wereldtentoonstelling van 1913 uit 
de doeken doen. Hij bijt daarmee de spits af voor dit 
seizoen en wel op donderdag 17 oktober. 

Bruno DE WEVER, hoogleraar geschiedenis aan de 
UGent, zal in november de Eerste Wereldoorlog 
voor het voetlicht brengen en inzoemen op  de rol 
van de Vlaamse Beweging in het algemeen en de 
plek van het protestantisme, in de persoon van de 
predikant van onze gemeente in die periode 
Dominee Jan Derk Domela Nieuwenhuis, in het 
bijzonder. De broer van de spreker, een zekere 
Bart, geniet alom bekendheid als politicus. De 
lezing zal de louter historische gegevens en de 
we tenschappe l i j k bev ind ingen daa r rond 
behandelen. Deze an te bevelen avond gaat door 
op donderdag 21 november. 

En dan zijn we al 2014. We stippen de lezing in 
januari aan, enerzijds omwille van de eminente 
spreker en anderzijds omwille van het onderwerp. 
De voormalige gouverneur van Oost-Vlaanderen 
Herman BALTAZAR, tevens histor icus en 
hoogleraar, zal ons inwijden in de totstandkoming 
van het Verdrag van Gent (1814) die de oorlog 
tussen het Verenigde Koninkrijk en de Verenigde 
Staten moest beëindigen. Dit verdrag werd in de 
Veldstraat afgesloten. Prof. Baltazar zal ons 
daarover inlichten op donderdag 23 januari.

We sluiten het seizoen af met drie lezingen. Op  20 
februari zal Koenraad JONCKHEERE spreken over 
kunst in de 16e eeuw en daarbij voornamelijk 
focussen op  expressie in Calvinistische hoek na de 
Beeldenstorm. Een maand later, op  20 maart zal 
Klas SMELIK bij ons te gast zijn en ons de 
achtergronden van het fanatieke antisemitisme in 
Europa en daarbuiten schetsen. Daarin staat het 
gefingeerde geschrift De protocollen van de Wijzen 
van Zion centraal. Het seizoen wordt afgesloten 
door Nathalie DE VISSER die op 24 april zal 
spreken over archeologie in Zeeland, waarbij de 
restanten van de vroegste nederzettingen in onze 
streek naar voor zullen komen.

A l l e l ez i ngen z i j n voo r i ede reen 
toegankelijk en gaan door in het PCC. 

De toegang bedraagt 2€. Er zijn folders in 
de kerk ter beschikking.  
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Op 30 oktober is  het weer zover. Dan komen ze weer bij 
elkaar, christenen uit heel de wijde wereld, uit  1001 
verschillende kerken en gemeenschappen, grote en 
kleine,  oude en jonge, stijve en losse, traditionele en 
hippe: op de 10de assemblee van de Wereldraad van 
Kerken in Busan (Z-Korea). Mensen die zulke 
internationale conferenties hebben bijgewoond, getuigen 
vaak dat het een blijvende impact heeft gehad op  hun 
leven.  Sindsdien zien ze de Kerk, ook hun eigen kerk, 
anders.  Ze weten zich opgenomen in een groot verband. 
Om de thuisblijvers ook mee te nemen, heeft de 

Synodale Raad gevraagd om in Kerkmozaiek en 
Mosaïque ruim aandacht te schenken aan deze 
conferentie.  Door verschillende auteurs wordt er verteld 
wat  er op de agenda staat  en wordt onderstreept  wat er 
op het spel staat. Mocht het u wat zwaar vallen, dan kunt 
nog terecht bij nestor ds. Vanescote,  die herinneringen 
ophaalt aan de vorige conferentie. Wordt vervolgd of om 
in de sfeer te blijven: de pelgrimage gaat voort.

Namens de redactie,
Dick WURSTEN.



zondag 8 september 2013 om 10.00

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Mini Schipholt / Rita Martens
kerkenwerk / bloemen
Charles-Henri Vanden Broucke
Jeroen

zondag 15 september 2013 om 10.00 Startzondag 

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Aletta Rambaut / Janny Muthert
kerkenwerk / diakonie
Ko van Heest
Janneke

zondag 22 september 2013 om 10.00

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Dhr. Daniël Van Steenkiste
Marijke Schaefer / Francis Van De Walle
kerkenwerk / kerkbrief
Charles-Henri Vanden Broucke
Martine

zondag 29 september 2013 om 10.00

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Daniël Van Steenkiste / Micheline Morel
kerkenwerk / bloemen
Charles-Henri Vanden Broucke
Etty

zondag 6 oktober 2013 om 10.00

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Mini Schipholt / Rita Martens
kerkenwerk / diakonie
Ko van Heest
Janneke
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Bijbelleesrooster

September
zondag 1 september Hebreeën 13:1-8 Naastenliefde
maandag 2 september Hebreeën 13:9-24 Aansporingen
dinsdag 3 september Psalm 64 Verbaal geweld
woensdag 4 september Genesis 24:1-28 Vrouw gezocht
donderdag 5 september Genesis 24:29-54a Huwelijksaanzoek
vrijdag 6 september Genesis 24:54b-67 Troost voor Isaak
zaterdag 7 september Genesis 25:1-18 Vader van vele volken
zondag 8 september Amos 3:1-8 Oorzaak en gevolg
maandag 9 september Amos 3:9–4:3 Vernietigend oordeel
dinsdag 10 september Amos 4:4-13 Niet teruggekeerd, ondanks ellende
woensdag 11 september Amos 5:1-9 Zoek God en leef!
donderdag 12 september Amos 5:10-20 Geen ontsnappen mogelijk
vrijdag 13 september Amos 5:21-27 Schijnvroomheid
zaterdag 14 september Lucas 14:25-35 Prioriteit
zondag 15 september Lucas 15:1-10 Zorg
maandag 16 september Lucas 15:11-32 Een vader die uitkijkt
dinsdag 17 september Amos 6:1-7 Slechte leiders 
woensdag 18 september Amos 6:8-14 Hoogmoed komt voor de val
donderdag 19 september Amos 7:1-9 Medelijden
vrijdag 20 september Amos 7:10-17 Boerenprofeet
zaterdag 21 september Amos 8:1-8 Knoeiwerk
zondag 22 september Amos 8:9-14 Hongeren en dorsten
maandag 23 september Lucas 16:1-9 Creatief boekhouden
dinsdag 24 september Lucas 16:10-18 Maak een keuze
woensdag 25 september Lucas 16:19-31 Kloof
donderdag 26 september Amos 9:1-6 Geen ontkomen aan
vrijdag 27 september Amos 9:7-15 Eindelijk licht!
zaterdag 28 september 1 Koningen 16:23 – 17:6 Opbouw en afbraak
zondag 29 september 1 Koningen 17:7-24 Voedselhulp
maandag 30 september Psalm 73 Jaloersheid

Oktober
dinsdag 1 oktober Spreuken 14:1-11 Wat is wijsheid?
woensdag 2 oktober Spreuken 14:12-22 Goed en kwaad
donderdag 3 oktober Spreuken 14:23-35 Positief en negatief
vrijdag 4 oktober Psalm 35 Doe mij recht, HEER!
zaterdag 5 oktober 1 Koningen 18:1-19 Contact
zondag 6 oktober 1 Koningen 18:20-46 Vuur en water


