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Van de predikant

We kunnen terugkijken naar een gezellige
Startzondag. Het weer was ons goed gezind, net
zoals Philippe met de heerlijke BBQ. In deze
Kerkbrief geven we enkele sfeerfoto’s en een
voortreffelijk verslag van de hand van Greta en
Huguette. Verder treffen we in deze Kerkbrief de
gangbare rubrieken. Tevens kunnen we merken dat
de redactie met enkele helpende handen is
uitgebreid. Dit stemt mij dankbaar. Net zoals de
aankondiging van de Doopdienst op zondag 27
oktober. We mogen dan Victor Van de Walle,
zoontje van Nele en Chris, de zegen van de
onvoorwaardelijke liefde toezeggen. Ook dit stemt
ons dankbaar.
We berichten tevens over de activiteiten die voor de
deur staan. Dit om allen te motiveren actief deel te
nemen aan het leven in en rond de kerk. Bijbel aan
h u i s o f Av o n d c o n t a c t z i j n v o o r i e d e r e e n
toegankelijk. Naast de zondagse liturgie en de zorg
voor de medemens, zijn deze activiteiten het
kloppende hart van de kerk. Zonder plaatselijke
werking heeft een groter kerkverband geen zin.
Toch hopen we in de toekomst tegemoet te kunnen
komen aan de verzuchtingen die op Startzondag
aan bod kwamen en zullen we waar mogelijk ook
melding maken van relevante activiteiten op
regionaal of landelijk vlak.
In de hoop met deze Kerkbrief een positief en
levend signaal te geven, ligt de toekomst van de
kerk in Gods handen. Het is deze toekomst die
deze maand en het komende seizoen centraal
staat. Tijdens de Bijbel aan huis zullen we ons
buigen over de Apocalyps van Johannes. Ook

daarin bemoedigd de apostel de jonge kerk en
overtuigt hij hen de moed niet te laten zakken. De
toekomst is immers in Gods handen.
Ik hoop jullie binnenkort te mogen begroeten bij één
of andere gelegenheid.
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Preekteksten
Zondag 13 oktober: 2KON. 24 : 29-34 en Luc. 17 : 11-19
Zondag 20 oktober: Gen. 32 : 22 – 31 en Luc. 18 : 1-8
(Oogstdienst)
Zondag 27 oktober: Jer. 14 : 7-9 en Luc. 18 : 9–17
(Doopdienst)
Zondag 3 november: Gen. 12 : 1-8 en Luc. 18 : 1-10

Teksten volgende Kerkbrief
Graag voor 14 oktober
naar de onderstaande e-mailadressen:
temmerman.j@skynet.be
j.hozee@zeelandnet.nl
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Rondom de erediensten
Het is onnodig te melden dat iedereen van harte
welkom is tijdens de erediensten op
zondagochtend. De wekelijkse liturgie beoogt
bezinning. Het is van oudsher een wekelijkse
oefening die de jonge christelijke gemeente van de
synagoge overnam. Helemaal in het begin
attendeerden christenen ook de Joodse eredienst
en kwamen een dag later (op zondag) nog eens
samen om de Gods Woord in het perspectief van
Jezus’ verkondiging en opstanding te interpreteren.
Tot nog niet zo lang geleden werd de zondagse
eredienst als een plicht gezien: men ‘moest’ naar de
kerk. Dit is verdwenen. Nu blijken er vooral
praktische bezwaren te zijn: geen
parkeermogelijkheid, geen tijd, te veel andere
zaken, enz. Ik heb geen enkele reden om te
twijfelen aan de juistheid van deze argumenten. Ik
begrijp eveneens dat daardoor bij sommigen een
grote nood ontstaat naar geestelijke oefening en
spiritualiteit. Vandaar dat wij ons willen engageren
om oplossingen te zoeken. Als het om vervoer of
parkeerproblemen gaat, kan je een seintje geven
aan de kerkenraad die dan een oplossing zoekt.
Wie zoekt, zal vinden. Verder staan maandelijks de
preekteksten in de kerkbrief afgedrukt. Dit biedt de
mogelijkheid om je voor te bereiden of om thuis op
zondagochtend deze teksten te lezen. Meestal
gebruikt men tijdens de kerkdiensten op teevee
dezelfde teksten, omdat ik het oecumenisch
preekrooster volg.

Deze maand houden twee bijzondere
erediensten.
Oogstdienst op 20 oktober
Het is een jaarlijkse gewoonte om na de zomer te
danken voor de oogst. Ook dit is een oude traditie
die we willen verderzetten. Toen de mensen nog
rechtstreeks afhankelijk waren van de vruchten van

de akker, was dankbaarheid heel nauw verbonden
met de natuur. Nu is er in de supermarkt jaar in jaar
uit groenten en fruit. In schril contrast met deze
overvloed is dankbaarheid erg schaars geworden.
Het is nochtans een diepe menselijke waarde om
dankbaar te zijn voor voedsel en kleding.
Op zondag 20 oktober zullen we tijdens de
eredienst deze waarde naar voor schuiven. We
kunnen allemaal deelnemen aan de liturgie door
iets mee te brengen. Ik merk op dat dit een
symbolische functie heeft. Dit hoeft niet groot of
veel te zijn, een kleinigheid is voldoende. De
symboliek wordt nog sterker als het meegebrachte
op de avondmaalstafel wordt verzameld. De
verzamelde bescheiden bijdragen van iedereen
toont de verbondenheid tussen mensen onderling.
Het is dezelfde verbondenheid die de vruchten van
de akker voortbrengt. Deze verbondenheid is door
God als dragende kracht in Zijn schepping gelegd.
We zullen na de oogstdienst de verzamelde
goederen aan de Antoniuskring bezorgen, waar het
aan behoeftige mensen wordt uitgedeeld. Een
belangrijke opmerking is om erop te letten geen
onmiddellijk bederfbaar voedsel mee te brengen.
De collecte van de oogstdienst zullen we
overmaken aan het Diaconaal-Sociaal Centrum te
Kuurne (DSC)

Doopdienst op 27 oktober
De meeste van jullie weten ondertussen dat onze
dochter en schoonzoon deze zomer werden
gezegend met een flinke zoon. De jongste spruit
van de familie Van De Walle-Temmerman zal
(hopelijk) luisteren naar de naam Victor. We hebben
het genoegen om Victor in ons midden te mogen
dopen. We zullen dit doen op zondag 27 oktober.
Iedereen is hartelijk uitgenodigd om samen de
zegen over het jonge leven af te smeken.
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Terugblik op startzondag
Na een feestelijke engagementsdienst in de Kerk
met de mooie belevenis van het H. Avondmaal
begon de zon werkelijk door te breken in het kader
van de verse start op deze zondagse viering!
Aangekomen in de landelijke Pontstraat te
Drongen, de thuisbasis van onze dominee, viel
onmiddellijk het feeërieke decor op en het artistieke
talent van de hand van Caroline: Oost-Indische
kersbloemen als versiering op de mooi gedekte
tafels, zonnebloemen, een grote witte tent met
slingers als feestelijke tuinkamer, alles was zo
perfect georganiseerd en uitnodigend! En dit
allemaal onder een stralende hemel als welkom van
hierboven!
Het elfenbroertje van Nora lag guitige en
verwonderde gezichtjes te trekken in de armen van
zijn trotse mama. Ook Johan deed zijn ronde met
de 2 en 1/2 weken jonge spruit op zijn arm als
begroeting in het sprookjesachtige
nazomerevenement in eigen tuin.
De zon
omhelsde het gebeuren.
De saamhorigheid aan tafel is dan ook zo'n mooi en
intens gegeven om met de ogen van je ziel dieper
te kijken naar het kleurrijke wonder van de natuur
en het warme samenzijn.
Alles staat in de hoogste bloei en men keert zich
herboren terug naar binnen door zoveel stralend
Licht, overstelpt door een verrukte hemel.
De
schepping op haar mooist. Leven. Een droom van
een tuin waarin ook elk bloempje overloopt van
vreugde en voor een stille symfonie van tederheid
en vrede zorgt.
We zagen twee blauwe reigers overvliegen, weer
een teken van goedkeuring !
Begunstigd door de zon gaven we elkaar de ruimte
om te genieten, aan bod te komen en verwonderd
jezelf en de ander te ontmoeten in deze open lucht gewoon buiten en buitengewoon Geen verloren, maar gewonnen tijd.
Tijd vol
aandacht voor elkaar, je bent er mens voor, mens
levend en wel. Geen verbeelding, maar echt, met
een allesomvattend geloof, veel sprankeltjes hoop
en gebaren waarop een zegen rust en de spirituele
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band die in ons hart woont en versterkt wordt door
deze manier van samenzijn. Warm en koesterend
zoals de huizen schouder aan schouder.
Het was een mooie viering badend in het licht en
bestemd om elkaars meest nabije mens te zijn.
DANK voor zoveel glanzende, tintelende
werkelijkheid en geluk dit te kunnen delen !!!
Grote DANK aan Johan en Caroline die zo
ongedwongen de perfecte gastheer en gastvrouw
waren.
We hebben weer onvergetelijke en mooie
herinneringen gemaakt. En een bladzijde verder in
ons leven...

Gegroet,
Greta

Kennismaking met de ‘Piereput’ op zondag
16 september.
Achtenvijftig gemeenteleden hadden ingeschreven
voor de jaarlijkse startdag.
Het was geen schitterende nazomerse dag; er
hingen af en toe dreigende zware wolken boven de
Drongense Assels.. Een echte Vlaamse hemel ,
inspiratiebron voor onze Leieschilders.
Maar… het heeft niet geregend. Het was frisjes en
enkele koude pieten
waren onder de
beschermende tent gedoken. Het was voor velen
een eerste kennismaking met de ‘Piereput’, de
woning van Caroline en Johan. Bijna verscholen en
onvindbaar in het Leielanschap bevindt zich het
voormalige café. Wat betekent deze naam? Een
pier is in ons dialect een worm; het is dus een put
met wormen .Maar van die pieren is niet veel meer
zichtbaar, waarschijnlijk huizen ze in de tuin. De
huidige woning is aantrekkelijk; een uitzicht op de
groene weide aan de voor-en achterkant; een tuin
met prachtige planten.

Een verrukkelijke barbecue, bereid door Philip en
geholpen door Joris wachtte het hongerige
gezelschap. Heerlijke geuren van koude groentjes
op de buffettafel scherpten onze smaakpapillen. Dit
lekkers overgoten door Spaanse wijnen bezorgd
door ‘someliers’
Martine en Nico. De taarten,
gebakken door enkele keukenprinsessen waren
een voortreffelijke afsluiter van het etentje.
Tussendoor werden door Johan en Francis enkele
kerkelijke plannen voor de komende maanden
besproken.
De opkomende, frisse wind jaagde het gezelschap
huiswaarts; enkele bereidwillige chauffeurs zorgen
er voor dat we veilig thuis kwamen.
We namen dankbaar afscheid van onze gastheer
Johan en zijn lieve echtgenote Carolien.
Voor herneming vatbaar !
Huguette
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Glasramen uit de contrareformatie
Het is algemeen bekend dat na de val van
Antwerpen in 1585 en de uittocht van de
intellectuelen naar de noordelijke Nederlanden
slechts een 40.000 inwoners overbleven. Maar met
de aartshertogen Albrecht en Isabella zal de
katholieke kerk een inhaalmanoeuvre doen. Zij
zullen optreden als mecenas door de financiering
van tal van kunstwerken voornamelijk in en rond
katholieke kerken. In dit kader zijn ook een aantal
gebrandschilderde glasramen tot stand gekomen.
Naast de restauratie van veel beschadigde of
volledig vernielde glasramen na de Beeldenstormen
(1566 en 1578) worden in de eerste helft van de
17de eeuw nieuwe glazen gerealiseerd.
De
ontwerpers en uitvoerders waren soms zeer nauw
verbonden met ‘het icoon’ van de 17de-eeuwse
Antwerpse schilderkunst, mn. Pieter Paul Rubens.
Niettegenstaande Rubens tal van ontwerpen
leverde voor triomfbogen nav. blijde intredes van
vorsten, tapijten, schilderijen, muurschilderijen,
altaren, enz. is tot op de dag van vandaag geen
enkel ontwerp voor een glasraam aan hem toe te
schrijven. Specialisten zijn hierover zeer
verwonderd.

bewaard gebleven die gemaakt waren tijdens de
19de-eeuwse restauratiecampagne. Bovendien zijn
in de aanloop van de Tweede Wereldoorlog in 1939
alle historische waardevolle glasramen in ons land
gedemonteerd. In 1942 werden de panelen dan
individueel gefotografeerd. Onnodig om te zeggen
dat deze bronnen interessante gegevens bevatten
bij confrontatie ervan met de huidige toestand van
de glasramen.
Vòòr de afronding van het onderzoek en de
definitieve terugplaatsing van de glazen willen we
iedere geïnteresseerde de mogelijkheid geven om
een 7tal panelen van dichtbij te ontdekken.
Glasramen zijn immers zelden van dichtbij te
a a n s c h o u w e n ! Vo o r d e g e l e g e n h e i d z i j n
interessante en mooie panelen uitgezocht. Die
panelen zullen worden tentoongesteld in het
Rubenianum (studiecentrum voor 16de-en 17de
eeuwse schilderkunst) vanaf 15 oktober – 25
oktober (weekdagen; gratis). Adres:
Kolveniersstraat 20 (zijstraat Meir) in Antwerpen. Er
wordt ook een voordracht over gehouden op vrijdag
18 oktober om 12:30.
Aletta

Voor de schaarse vertegenwoordiging van 17deeeuwse glasramen in onze kerken zijn een paar
redenen aan te geven. Naast de broosheid van het
materiaal glas heeft de desinteresse voor het
glasraam vanaf de tweede helft van de 17de eeuw
en bovendien de stijlbreuk hier mee te maken. In de
toen gangbare bouwstijl, mn de barok, was immers
geen plaats voor gekleurde glasramen waar het
blanke licht het interieur moest belichten. In ons
land zijn naast de Brusselse kathedraal, nog een
aantal glazen bewaard gebleven in de Onze-LieveVrouwe kathedraal en Sint-Jacobskerk te
Antwerpen.
Vijf (waarvan vier 17de eeuwse) glasramen uit die
laatste kerk zijn de laatste jaren onderzocht in
opdracht van het Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium. Nadat de 208 panelen
uitgehaald en naar het atelier waren overgebracht,
zijn ze gefotografeerd en in detail onderzocht. Alle
gebruikte materialen (glas, lood, enz), maar ook de
toegepaste technieken (glasschildering, graveren
en etsen, enz) en inscripties zijn met zorg
genoteerd. Hierdoor kon de restauratiegeschiedenis
van de glasramen gereconstrueerd worden. Twee
soorten iconografische bronnen konden onze
kennis over de geschiedenis van deze glazen
aanscherpen. In de eerste plaats zijn voor een deel
van de glasramen gedetailleerde restauratiekartons
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Avondcontact
Arch. Dirk Bonquet: Wereldtentoonstelling
van 1913 te Gent. Wat was haar impact?
Donderdag 17 oktober om 19u30 in het PCC

Dirk Bonquet is directeur van Monumentenzorg
(Gent) en architect van opleiding. Naast een
levendige belangstelling voor hedendaagse
architectuur en monumenten, is hij een
gepassioneerd onderzoeker van bouwhistorie. In dit
verband is hij de ideale persoon om ons in te lichten
over de Wereldtentoonstelling van 1913 te Gent.

Deze zogenaamde ‘Expo’ vormde het orgelpunt
van de Belle Epoque en was als zodanig een
vitrine van vroege moderniteit en een
ongebreideld geloof in vooruitgang. Maar wat was
de impact op langere termijn? Wat betekende de
Expo voor Gent? Dhr. Bonquet zal ons een
verhelderend antwoord op deze vragen bieden.

Bijbel aan huis
We zijn een nieuw seizoen begonnen. Dit jaar lezen
we de Openbaring van Johannes. Vorige maand
hebben we de grote lijnen van dit bijzondere
Bijbelboek uiteengezet. We gaven ook een
overzicht van wat ons tijdens de lectuur en de
bijeenkomsten van Bijbel aan huis te wachten staat.
Na een persoonlijke introductie bespraken we de
vele vraagstukken die zich rond dit Bijbelboek door
de eeuwen heen hebben opgestapeld. Daarnaast is
het ongetwijfeld het meest geïllustreerde
Bijbelboek. Vele kerken spreken nooit over dit boek,
andere kunnen er niet over zwijgen. Zelfs Maarten
Luther wilde aanvankelijk het boek uit de canon,
‘omdat er geen Christus in is’, tot hij zich
realiseerde dat hij de krachtige beeldspraak kon
gebruiken in zijn strijd tegen de katholieke kerk.
Verdedigers van de katholieke leer gebruikten de
visioenen van Johannes dan weer in hun strijd
tegen de protestanten. Gelukkig zijn we daar
voorbij. Vandaag blijken nogal wat ‘evangelische’
christenen deze tekst te gebruiken tegen de
goddeloze moderne wereld, die vanuit Amerika de
mensheid in haar greep houdt. Dit is heel

merkwaardig aangezien de eerste Europese
kolonisten Amerika hebben gesticht als de Nieuwe
Wereld die in de Apocalyps van Johannes wordt
aangekondigd. Nog steeds is de politieke retoriek in
de VS doordrongen van hun ‘roeping’ om het
duizendjarig vredesrijk te stichten. Het is de
bedoeling om dit seizoen helderheid te verschaffen
omtrent deze tekst. Dit betekent dat we op zoek
gaan naar een genuanceerde en verantwoorde
interpretatie van de Openbaring van Johannes. We
zullen op deze wijze kunnen genieten van de
enorme rijkdom van de spirituele verbeelding die
Johannes in zijn visioen te beurt viel.
Tijdens de bijeenkomst in oktober zullen de brieven
aan de zeven gemeenten lezen. Dit zijn de
hoofdstukken 2 en 3.
We komen samen op vrijdag 25 oktober om 14u30
bij Marleen (Keizer Karelstraat 195)
en om 19u30 bij Ann en Francis (Keistraat 173 te
De Pinte).
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Zingen rondom het orgel
Op startzondag werd de vraag gesteld om de nog steeds niet zo goed gekende liederen uit het liedboek, of
een aantal andere mooie liederen in te oefenen met wie daar zin in heeft. We willen werken met een “lied
van de maand”. Het oefengroepje kan dan mooi ondersteuning geven aan de gemeente tijdens de dienst!
We zouden beginnen met…. Psalm1!
We spreken wekelijks af, vanaf zondag 6 oktober om 9u30, aan het orgel.
Mvg, Martine

Zaalvoetbaltoernooi
Op 1 november gaat het jaarlijkse zaalvoetbaltornooi van de VPKB door, ditmaal in Oudenaarde.
Momenteel hebben we nog niet meer details, maar, wie weet, kunnen we nog een ploegje samenstellen en
meedoen? Wie heeft zin en kan zich op 1 november vrijmaken?? Je kunt je opgeven bij Joris van Belle:
jorisvanbelle@hotmail.be of 09.222.59.79

!

Voetbaltornooi
ProJOP(VPKB) 01/11/13
‘t Sportkot Oudenaarde
Sompelplein 39, 9700 Oudenaarde – 10 u. – 17 u.

Verzamel nu je team van min. 5 pers. en
schrijf je in: projopvpkb@gmail.com
Inschrijvingsgeld: €50,- per groep

kijk voor alle info op www.projop.be

10

Kerkbrief oktober 2013

Nieuws van de Gaspard
De vakantiemaanden zijn steeds een uitgelezen
gelegenheid om opfrissingswerken uit te voeren in
de verschillende klaslokalen. Dankzij een beurtrol
komt elke klas wel eens aan de beurt. Dit jaar
werden beperkte schilderwerken uitgevoerd in L1
en werd de vloerbedekking vernieuwd in L4. De
laatste retouches verstoppen nu ook de sporen van
de inbraak van december ll.
Op maandag 2 september startten jong en oud na
een welverdiende vakantie aan een nieuw
schooljaar. Om twee redenen was het een
bijzondere start: voor de kinderen in het eerste
leerjaar betekende het nu echt stilzitten op de
schoolbanken, en voor meester Erwin omdat hij als
kersvers directeur vanaf nu aan het roer staat van
een bijzondere schip. Zo deed hij als directeur voor
de eerste keer ‘de opening’ in de grote zaal. Het
enthousiasme bij de aanwezigen was groot. Dit was
merkbaar aan het groot aantal opgekomen ouders,
die de nieuwe directeur van hun kind graag aan het
woord hoorden. Na een hartelijke verwelkoming van
jong en oud stond hij stil bij het jaarthema: ‘Treaty of
Ghent’ (een vredesverdrag dat 200 jaar geleden in
Gent werd gesloten tussen Engeland en de
Verenigde Staten van Amerika). Daar zal het
komende jaar op school en in Gent heel wat om te
doen zijn. De organisatie die alles op poten heeft
gezet, nodigde een aantal Gentse scholen uit om
hieraan te participeren. ‘De leading lady Sonja Van
de Walle (oud-leerlinge van onze school) vroeg de
Gaspard als enige lagere school om mee in dit
project te stappen. Deze opportuniteit laten we best
niet liggen, en na overleg met de leerkrachten werd
een akkoord tot deelname gesloten. De kinderen
van àlle klassen zullen, elk op hun eigen manier en
niveau, kennis opdoen over allerlei aspecten van dit
internationale pact. Zo zal er onder andere gewerkt
worden rond ‘vrede’! Meer informatie kan u vinden
op volgende website: www.treatyofghent.org

hand van de bemerkingen van de brandweer aan
een veiligheidsplan die ons veel verder zal leiden
dan we voor ogen hadden. Maar dit is noodzakelijk
om aan de normen te voldoen. We kunnen nu al
meegeven dat om in orde te zijn voor de brandweer
een compartimentering van de trapzaal
noodzakelijk is. Dit betekent concreet dat de hele
trapzaal in geval van evacuatie moet afgesloten
kunnen worden van de rest van het gebouw (de
lokalen). Na overleg met de brandweercommandant
kon de architect al een eerste voorstel formuleren.
Dit voorstel wordt nu bijgesteld waarna een eerste
deel van de werken kan uitgevoerd worden. U zult
begrijpen dat dit een ingewikkelde en dure zaak zal
worden, die we bovendien niet hadden begroot.
Maar om de brandveiligheid kunnen we nu eenmaal
niet heen! Veiligheid van de kinderen en het
personeel staat bovenaan de agenda en moet altijd
primeren!
Tot slot willen we u nog meegeven dat we ter
voorbereiding van de (mogelijke) uitbreiding van de
school we op 2 juli ll. de compromis voor de
aankoop van het huis Rijsenbergstraat 40 hebben
ondertekend (met een aantal opschortende
voorwaarden). Nu wordt het dossier door de dienst
aankopen van Agion onderzocht en hopen we
binnenkort u hierover te berichten.
We blijven hopen en bidden om voorzienigheid van
onze God dat hij de kinderen en al wat op hun pad
komt, mag beschermen en behoeden.
Foto’s en nieuws over de school vindt u op de
schoolwebsite: www.mijnschool.be
Aletta

De komende ‘fancy fair' op zaterdag 19 oktober
aanstaande staat volledig in het jaarthema met als
thema ‘Amerika’. Alles zal die dag een
internationale sfeer oproepen. U bent van harte
welkom tussen 10 en 20u om samen met de
kinderen te genieten van een hapje en een drankje,
en dat in de gekende ongedwongen sfeer in onze
grote Gaspard-familie.
Het bestuur is de afgelopen weken en komende tijd
aan de slag gegaan met het in orde brengen van de
opmerkingen die in het brandweerverslag van een
aantal jaren geleden waren opgenomen. Onze
nieuwe architect Geert De Groote werkt aan de

Kerkbrief oktober 2013

11

Meditatie
Leren zwijgen
Druk op de melk brengt boter voort, druk op de
neus brengt bloed voort en druk van toorn brengt
onenigheid voort. (Spreuken 30:33)
Bovenstaande spreuk zijn woorden om over na te
denken. In het Spreukenboek zijn wijsheden
verzameld van overal. Deze compilatie van antieke
zegswijzen doorstaat evenwel moeiteloos de test
van de tijd. Meteen valt op dat deze verzameling
spreuken anders is dan hedendaagse wijsheden,
bijvoorbeeld van de Bond Zonder Naam. Er is niets
mis met deze laatste spreukenbron, maar de
Bijbelse spreuken vragen meer meditatie. Ze
bieden stof tot nadenken en zijn niet vlot
‘consumeerbaar’. In eerste instantie klinken de
meeste spreuken zelfs vreemd en onbegrijpelijk.
Zoals bovenstaande spreuk.
Het begint eenvoudig: druk op de melk brengt boter
voort. Het volgende gedeelte van de spreuk
verschuift de toepassing van de zuivelproductie
naar het menselijk lichaam: druk op de neus brengt
bloed voort. Een bloedneus is het gevolg van
hevige druk of een klap. Alles is nog duidelijk. Maar
het derde deel of de conclusie luidt: druk van toorn
brengt onenigheid voort. De toepassing is nog eens
verschoven en wel naar het geestelijk aspect. Wat
kunnen we begrijpen onder ‘druk van toorn’?
De voorafgaande spreuk geeft soelaas. Daarin
wordt geconstateerd dat ‘dwazen’ hun fouten niet
kunnen toegeven. Nu maken we allemaal wel eens
een verkeerde inschatting. Je zegt of doet iets en
het blijkt volledig averechts uit te draaien. Op zo’n
moment, aldus de Salomo, is het een zaak om de
vingers op de lippen te leggen. Zwijgen dus.
Waarom niet gewoon de fout toegeven? Omdat
‘sorry’ nogal gemakkelijk wordt gezegd. Houd liever
je hand op de mond, raadt Salomo aan, de stilte
spreekt dan boekdelen. Een al dan niet gemeende
‘sorry’ wordt doorgaans gevolgd door een hele
uitleg over de goede bedoelingen doe je eigenlijk
had, maar om deze of gene reden is het anders
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uitgedraaid. Laat dit allemaal maar zitten, want aan
je zelfrechtvaardiging heeft de persoon die je
verkeerd inschatte niets. Integendeel, want als
iemand in uw nadeel een verkeerde inschatting
maakt, is zijn of haar zelfrechtvaardiging – men zegt
dan ‘ik bedoelde het eigenlijk niet zo’ – als olie op
het vuur. Dit is ‘druk van toorn’: het zit al fout en
daar komt nog eens bovenop dat de bedoeling
goed was. Het enige wat deze houding voortbrengt
is onenigheid. Wij zouden zeggen dat zoets blijft
hangen.
Deze antieke spreuk verwoordt een waarheid die
van alle tijden is. Deze waarheid luidt:
zelfrechtvaardiging is de eerste reflex als iets
verkeerd gaat waardoor ruzie ontstaat. Omdat
onenigheid dus van alle tijden is, stelt de Bijbel er
de gerechtigheid Gods tegenover. Hoed je voor
zelfrechtvaardiging en baseer je op de
gerechtigheid van Gods. Van deze wijsheid heeft
Paulus de leidraad van zijn brief aan de Romeinen
gemaakt. Onomwonden schrijft Paulus dat hij
regelmatig in de fout gaat en dat hij dit op de koop
toe nog weet ook: niet wat ik wil doe ik, maar wat ik
haat (7:15). Paulus is dus vol goede bedoelingen,
maar beseft dat hij heel regelmatig fouten maakt.
Hij ziet daarin een principe: als ik het goede wil, is
het kwaad heel nabij (7:21). Het kwaad huist in de
materiële en dus uitwendige of lichamelijke
toestand waarin we ons bevinden. God zij dank heb
ik mijn verstand, schrijft Paulus, waarmee ik de wet
van God kan dienen. Mijn lichaam blijft beperkt en
dus blijft mijn lichamelijke inzet onderhevig aan
fouten (7:26).
We kunnen dus in materiële zin niet voorkomen dat
goede bedoelingen verkeerd uitpakken, maar we
kunnen er wel rekening mee houden. Daarvoor
hebben we wijsheid gekregen, ons verstand.
Gebruik dus je verstand om ‘naar de Geest te
wandelen’. In de Geest, die ons door Jezus
gegeven is, is geen woede of ergernis, noch toorn
of zelfrechtvaardiging. Als ik naar de geest wandel

hoef ik mijzelf niet goed te praten door bij hoog en
laag uit te roepen dat mijn bedoelingen goed zijn.
Volgens Paulus betekent ‘naar de Geest wandelen’
eenvoudig dat je alle rechtvaardiging van God
verwacht. Het is mij genoeg, schrijft Paulus, dat
God mijn bedoelingen kent.

Paulus doet daar nog een schepje bovenop en
schrijft dat je dit goddelijk zwijgen volbrengt door de
beoordeling van je eigen intentie of deze van een
ander, aan God over te laten. Paulus is er immers
van overtuigd dat Christus bij God pleit voor
diegene die in de Geest wandelt.

Het Woord Gods zegt dat, als er fouten worden
gemaakt (door jezelf of door anderen), we moeten
leren zwijgen. Dit is iets om over na te denken.

Als er zich problemen voordoen, denk aan melk en
druk er niet op.

Debatavond

Catechese

Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van
Moslims (VOEM)
De maand oktober is uitgeroepen tot ‘Maand van de
Spiritualiteit’. Naar aanleiding van dit initiatief heeft
de boven vermelde vereniging inspiratie gevonden
om een debat over interreligieuze solidariteit op te
zetten. Een aantal sprekers uit verschillende religies
zullen aan bod komen. Ondergetekende zal
namens de protestantse beleving over het
onderwerp refereren. Verder zijn er ook sprekers uit
katholieke en islamitische hoek. Er zal ruimschoots
gelegenheid zijn om een eigen bijdrage te leveren.
De debatavond gaat door in het PCC op woensdag
23 oktober vanaf 19u. en is voor iedereen vrij
toegankelijk.

Ook dit seizoen is er de mogelijkheid voor jonge
mensen om zich te informeren en te spreken over
de Bijbel en het christelijk geloof. Alle jongeren
vanaf pakweg tienerleeftijd zijn welkom. We maken
de eerste afspraak op zaterdag 26 oktober om 17u
i n d e c o n s i s t o r i e k a m e r. M e t e v e n t u e e l
geïnteresseerden neem ik graag vooraf contact op.
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Pastoraat
Zieken
Op haar verjaardag is mw. Truus Martens-Bos ten
val gekomen. Ze liep daarbij ernstige complicaties
op aan het dijbeen. Ze werd naar Maria Middelares
gebracht en moest een lange operatie doorstaan.
Ondertussen is ze op de kamer. Er zal een
behoorlijke revalidatie volgen. We bidden en hopen
dat het herstel voorspoedig verloopt.

Op 27 augustus werd Victor Van De Walle geboren,
zoon van Nele en Chris Van De Walle-Temmerman,
broertje van Nora. De spruit woog bij zijn geboorte
3, 235 kg en was 48 cm klein.
Bij de erediensten hebben we vermeld dat Victor zal
worden gedoopt op zondag 27 oktober. We wensen
de jonge ouders alvast veel zegen.

Daniël van Belle is op Startzondag onwel
geworden. Er was de volgende dagen geen
beterschap. De huisarts besloot om hem in de
spoedafdeling van Jan Palfijn te laten opnemen.
Daniël verbleef dan enkele dagen op intensieve
zorgen, maar is nu op een kamer. De toestand blijft
zorgwekkend, al is het niet helemaal duidelijk wat er
nu precies aan de hand is. We bidden Daniël en zijn
mama Isabelle voldoende moed en volharding toe,
zodat de situatie zich kan normaliseren.
Zoals steeds wil ik vanop deze plaats onze steun in
het gebed toezeggen aan hen die in een rusthuis
verblijven of thuis moeilijk uit de voeten geraken.

Geef bloed!
Beste gemeenteleden, beste vrienden,
Mag ik even uw aandacht voor het volgende :
In ons land heeft 70 % van de bevolking min. 1 keer
in zijn leven bloed of plasma nodig (bij ongeval,
operatie enz.). Maar slechts 3 % van de bevolking
is donor! Dit is een grote wanverhouding en heel
zorgwekkend.
Door het feit dat er vaak donoren moeten stoppen
wegens te hoge leeftijd, of gezondheidsproblemen,
heeft het Rode Kruis steeds nieuwe donoren nodig.
De enige voorwaarden zijn dat je gezond bent en
dat je geen risicogedrag (HIV e.a.) vertoont.
Als je nog niet geregistreerd bent als donor mag je
ermee starten tot je 65 jaar bent. De
minimumleeftijd is 18 jaar.
Als je reeds donor bent mag je geven tot 70 jaar. Je
krijgt een cadeautje na elke bloed- of plasmagift. Je
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kan ook bloedplaatjes geven. Je mag ook bloed-,
plasma- en plaatjesgeven combineren.
Ikzelf ben plasmadonor. Ik streef naar min. 1 keer in
de maand doneren. Akkoord, het kost je een paar
uurtjes van je tijd, maar het besef dat door jouw gift
een mens geholpen en misschien gered wordt,
geeft een heel goed gevoel. Je ondergaat iedere
keer een medisch onderzoek en je wordt heel goed
opgevolgd door de arts van het
Bloedtransfusiecentrum.
Daarom : doe zoals ik en start vandaag nog met
bloed en/of plasma geven!
Vriendelijke groet,
Evie

In memoriam

Rudy BLONDEEL
Gent, juli 1932 en aldaar overleden op 7 september 2013
Dhr. Rudy Blondeel is vorige maand overleden na een slepende ziekte. Hij was de zoon van de
voormalige organist van onze kerk. De moeder van Rudy was tevens de dochter van onze eerste
hulppredikant dhr. Benjamin Van Kesteren. Rudy zelf was in het Gentse gekend als muzikant.
Jarenlang speelde hij contrabas in de begeleidingsgroep van Walter De Buck. Na zijn jeugdjaren was
hij vervreemd van de kerkgemeenschap. De laatste vier jaar verbleef hij in een rusthuis, tot hij vorige
maand overleed.

In memoriam
Henk ALOY
Kortrijk 18 januari 1929 – Gent, 18 september 2013
Tijdens een begrafenisdienst in het uitvaartcentrum te De Pinte namen we op 24 september afscheid
van dhr. Henk Aloy. Dhr. Aloy was opgevoed in de Methodistische traditie en tijdens zijn jeugd nauw
verbonden met de Protestantse Kerk te Kortrijk, die was gesticht door Engelse vlashandelaren. In de
vroege jaren vijftig verhuisde hij naar Gent en werd lid van onze kerk. De methodistische eenvoud en
zachtmoedigheid kenmerkte dhr. Henk Aloy. Samen met zijn vrouw Marcella Goeteyn kregen ze een
tweeling, Geert en Ann. Hij is vredig heengegaan, trouw aan zijn geloof. We bidden de familie Aloy
moed en sterkte toe.
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Kinderkerk
Hallo lieve kinderen! Weet je wel hoe leuk het is in
de kinderkerk? Nee? Nou, kom dan maar eens
kijken, hoe meer zielen, hoe meer vreugde!
Op startzondag zijn we al begonnen met knutselen,
we willen graag mooie versieringen maken voor
Kerst!
We kregen ook een uitnodiging om weer mee te
doen aan de “schoenendozenactie”. Hebben jullie
zin om ook een schoenendoos te versieren en te
vullen met leuke spullen voor kinderen die het heel
wat minder goed hebben, laat dat dan weten! De
dozen moeten tegen einde oktober klaar zijn!
Tot gauw!
Etty, Janneke, Jeroen en Martine

Onze jarigen
Allen hartelijk gefeliciteerd!
Laurent De Hainaut
Frank Van De Walle
Orpha Vanderhaegen
Danielle Van Damme
Cedric Van De Walle
Jasmien van Belle
Paul Bruynooghe
Merel Parlevliet
Annie Vandenabeele-Toupy
Rebekka Rogier
Daniël van Belle
Leonie (Tieke) Kamp
Nico van Belle
Jacob De Schipper
John Debacker
Catherine De Schipper
Jeroen Hozée
Pascal Dhont
Rita Martens
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01 oktober
04 oktober
06 oktober
08 oktober
10 oktober
16 oktober
19 oktober
20 oktober
20 oktober
21 oktober
22 oktober
28 oktober
29 oktober
29 oktober
30 oktober
30 oktober
02 november
06 november
09 november

Festival van Vlaanderen
Zaterdag 28 september was onze kerk een van de
haltes op het evenement Ode Gand by night van
het Festival van Vlaanderen.
Doorheen de stad waren er optredens van zes
gerenommeerde muzikanten.
Bij ons in de kerk waren er drie optredens van
Powerplant. Op de folder van het festival was hier
het volgende over te lezen:
Powerplant is het multimedia-project van de
virtuoze Britse percussionist Joby Burgess,
sounddesigner en componist Matthew Fairclough
en videokunstenares Kathy Hinde. Op debuutalbum
Electronic Counterpoint (2008) herinterpreteert
Powerplant klassiekers van Kraftwerk en Steve
Reich met behulp van een strijkkwartet. Voor de
opvolger Import/Export (2010) ging de groep in zee
met de gereputeerde componist en producer
Gabriel Prokofiev. En het jongste album 24 Lies Per
Second (2012) bevat samples van onder meer Max

de Wardener en Graham Fitkin, en is geïnspireerd
op de films van de beroemde Oostenrijkse
regisseur Michael Haneke. Verwacht een fusie
tussen minimalistische elektronica en live video zónder laptops maar mét live percussie.
Zondagmorgen waren de wegwijzers van het
festival met daarop: ‘protestantse kerk’ nog te
vinden in de buurt van de Brabantdam.
Vaak horen we in de stad dat er mensen zijn die
onze kerk niet eens weten te vinden. Na
zaterdagavond zijn er minstens een paar honderd
mensen meer in Gent die weten dat we bestaan.
En daarvoor stellen we toch onze deuren open. Als
er van al deze bezoekers een iemand is die na
deze zaterdag denkt over het geloof en daarbij aan
ons denkt, dan hebben we succesvol gezaaid.
Jeroen
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“Een blij mens”
Portret van de nieuwe Synodevoorzitter
van de Protestantse Kerk
VRT, zondag 10 november 2013,
Eén: 9.40, Canvas: laat avond
Sinds 1 januari van dit jaar is ds. Steven Fuite de
nieuwe synodevoorzitter van de Verenigde
Protestantse Kerk in België.
Afkomstig uit Nederland, ontmoet hij als tiener zijn
geliefde in Ronse en wordt hij ook verliefd op de
Protestantse Kerk in ons land.
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Na zijn theologiestudie is Steven Fuite 15 jaar
dominee in Mechelen en 7 jaar in Brussel.
Als prille 50-er is hij dan nu verkozen tot dit hoogste
ambt in de kerk.
Een warm en gedreven mens, verankerd in de kerk,
zijn gezin èn de muziek.
Realisatie: David De Decker,
david@dddproductions.be tel: 0495 412 473
Productie: Antoinette Panhuis,
antoinette.panhuis@swing.be tel: 02 230 52 22

Activiteitenkalender
Woensdag 9 oktober, 14.00:
gemeenschapsdansen in de St.Pauluskring.
Woensdag 9 oktober, 19.30:
kerkenraadsvergadering bij Janny
Vrijdag 11 oktober, 20.00: vergadering kinderkerk
bij Martine
Woensdag 15 oktober: Optreden in het rusthuis in
Melle.
Donderdag 17 oktober, 19.30: Avondcontact,
architect Dirk Bonquet zal spreken over de
Wereldtentoonstelling te Gent

Zaterdag 19 oktober vanaf 10.00: Fancy Fair in de
Gaspard de Colignyschool
Woensdag 23 oktober, 14.00:
gemeenschapsdansen in de St.Pauluskring.
Woensdag 23 oktober, 19.00: Debat over
interreligieuze solidariteit in het PCC
(organisatie VOEM)
Vrijdag 25 oktober: Bijbel aan huis,
om 14.30 bij Marleen en om 19.30 bij Francis
Zaterdag 26 oktober, 17.00: catechese in de
consistoriekamer

Dienstenrooster
zondag 13 oktober 2013 om 10.00
voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Dhr. Harry Sinnaghel
Aletta Rambaut / Janny Muthert
kerkenwerk / bloemen
Charles-Henri Vanden Broucke
Martine

zondag 20 oktober 2013 om 10.00

Oogstdienst

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Marijke Schaefer / Rita Martens
kerkenwerk / DSC Kuurne
Ko van Heest
Janneke

zondag 27 oktober 2013 om 10.00

Doopdienst voor Victor Van De Walle

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

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

zondag 3 november 2013 om 10.00
voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

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

Oktober
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
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

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

Spreuken 14:1-11
Spreuken 14:12-22
Spreuken 14:23-35
Psalm 35
1 Koningen 18:1-19
1 Koningen 18:20-46
1 Koningen 19:1-21
Psalm 36
2 Timoteüs 1:1-10
2 Timoteüs 1:11-18
Psalm 37
Lucas 17:1-10
Lucas 17:11-19
Lucas 17:20-37
Lucas 18:1-8
Psalm 39
2 Timoteüs 2:1-13
2 Timoteüs 2:14-26
2 Timoteüs 3:1-9
2 Timoteüs 3:10-17
Psalm 94
2 Timoteüs 4:1-8
2 Timoteüs 4:9-22
Psalm 99
1 Koningen 20:1-22
1 Koningen 20:23-43
1 Koningen 21:1-29
1 Koningen 22:1-12
1 Koningen 22:13-28
1 Koningen 22:29-40
1 Koningen 22:41-54

November
vrijdag
1 november 2 Koningen 1:1-18
zaterdag
2 november 2 Koningen 2:1-18
zondag
3 november 2 Koningen 2:19-25
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Wat is wijsheid?
Goed en kwaad
Positief en negatief
Doe mij recht, HEER!
Contact
Vuur en water
Bemoediging
Kostbare liefde
Volhouden
Heilzame woorden
Blijf vertrouwen
Vergeven en geloven
Echt genezen
De komst van de Mensenzoon
De aanhouder wint
Klein voor God
Niet te vangen
Houd de waarheid voor ogen
Zware dagen
Inspiratie
De HEER is trouw
Waarheid en niets dan de waarheid
Concrete opdrachten
Koninklijke waardigheid
Wending
Oorlogsverhaal
Machtsmisbruik
Raadgeving
Harde waarheid
Toevalstreffer?
Regeringsperioden

Fatale val
Opvolging
Elisa treedt op

