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Van de redactie

We wensen u en uw familie een gezegend en
gezond 2014."
We wensen u goede dagen, omgeven door familie
en vrienden, vrij van ergernis en kritiek, verzoend
met wat geweest is en hoopvol voor de toekomst. "
De tijden veranderen zo snel dat het lijkt alsof de
menselijke waarden die zo lang onze cultuur
hebben bezield aan het afbrokkelen zijn.
Mededogen en liefde, solidariteit en vergeving,
worden overspoeld door de strijd om zelfbehoud.
We wensen een wedergeboorte van de geest van
eenheid en verbondenheid."
Een nieuw wereldbeeld is de laatste twintig jaar
ingetreden. De digitale revolutie heeft een andere
manier om met de werkelijkheid om te gaan teweeg
gebracht. De interpersoonlijke omgang – van mens
tot mens in plaats van computer tot computer –
heeft aan warmte en eenvoud verloren. De globale
nieuwe cultuur stelt eigenheid in vraag. We wensen
de kerk een nieuw elan."
Ik meen dat de geestelijke gemeenschap in de
toekomst zal getuigen van een creatieve omgang
met de traditie. Een onverkort vasthouden aan
historisch ontstane waarheden doet geen recht aan
de kern van de Bijbelse overlevering omdat de
boodschap wordt herleid tot ‘God was met ons’ De
evangelische boodschap zegt ‘God is met ons’. Zijn
liefde voor de wereld blijft. De aanwezigheid van
Zijn Koninkrijk is een feit. We wensen aan de
wereldwijde kerkelijke gemeenschap een levende
geloof.

Inhoud
"
Colofon
Van de redactie
Sussex
Rondom de erediensten
Preekteksten
Terugblik
Het Verdrag van Gent
Bibliotheek
Concert
Avondcontact
Bijbel aan huis
Gebedsweek
Leprazondag
Pastoraat
Jarigen
Verkiezingen
Eredienst op televisie
Mededelingen
Podcasts
Activiteitenkalender
Aankondiging boek
PRO
Dienstenrooster
Bijbelleesrooster

2
3
4
5
5
6
9
11
12
12
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20

"

Kerkbrief januari 2014

3

"

Voordracht op 2 februari 2014

Op 2 februari na de dienst in het PCC – 12 uur
Spreker : Francine Ongenae
Er wordt u een Engelse maaltijd aangeboden
door onze huiskok Phillippe
Prijs : 5 € (inschrijven noodzakelijk)

Teksten volgende Kerkbrief
Graag voor 20 januari
naar de onderstaande e-mailadressen: "
temmerman.j@skynet.be
j.hozee@zeelandnet.nl"
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Rondom de erediensten
Deze maand sluiten we op zondag 12 januari de
eerste cyclus van zeven weken van het kerkelijke
jaar af. Op de zevende zondag sinds het begin van
de Advent lezen we over de doop van Jezus in de
Jordaan. Nu gaan we andermaal zeven weken in.
Daarna begint de Lijdenstijd of de zeven weken
voor Pasen. Het leven van Jezus wordt op deze
wijze in vier cycli van zeven weken verdeeld, want
na Pasen is het nog eens zeven weken tot
Pinksteren. Na Pinksteren treedt een periode
zonder feesten in. Alles wordt dan ook verteld in 28
weken. "
Met de doop van Jezus begint zijn openbare leven.
Hij trekt rond met zijn leerlingen en vertelt parabels,
doet wonderen en interpreteert de wet van Mozes.
We krijgen tijdens deze periode zicht op de
geestelijke glans die de Mensenzoon overvloedig
verspreidt. Het begint met de roepingswoorden. De
latere leerlingen krijgen te horen dat men Jezus
volgde met de belofte dat ‘de hemel zich zal
openen en men engelen zal zien opstijgen en
neerdalen op de Zoon des mensen’ (Joh.1:52). Met
dit beeld vereenzelvigt Jezus zich met Jakob. Deze
aartsvader die later de naam Israël krijgt,
aanschouwde de trap met engelen tijdens een
droom (nachtvisioen). Daarmee wordt gezegd dat
men in Jezus kon zien wat God met Israël bedoelt.
Dit betekent evenzeer dat de cirkel van de traditie

rond is: het Koninkrijk van God is gekomen. Paulus
zal later schrijven: het oude is voorbijgegaan, het
nieuwe is gekomen. De wonderen die Jezus
volbrengt zijn tekenen van deze nieuwe schepping. "
Ik wil er de aandacht op vestigen dat een al te
strakke historische (feitelijke) lezing de spirituele
glans van deze tekenen maskeert. De wonderen
zijn met andere woorden niet lukraak gekozen,
alsof de ene zieke het ‘geluk’ had dat Jezus net
passeerde en de andere pech. Het Koninkrijk Gods
is immers een geestelijke realiteit en is, zoals alles
wat van God uit aan de wereld wordt gedaan,
tijdloos. De verkondiging dat het Koninkrijk Gods
gekomen is, wil dus zeggen dat het ook nu is. De
wonderen zijn daarvan een teken. De glans straalt
af tot vandaag. Ook wij kunnen dit geestelijke licht
‘zien’. "
Dit ‘zien’ zal tijdens de erediensten de volgende
zeven weken centraal staan. De liturgie is een
oefening in geestelijk schouwen. Dit is de glans van
de waarheid ontdekken. Eens dit wordt gegeven,
kan je niet anders meer dan eraan voldoen. Dan
volg je Jezus zoals de leerlingen deden:
onmiddellijk en spontaan. Tijdens de eredienst op
zondag kan je dus de hemel geopend zien en
engelen zien opstijgen en neerdalen op Jezus. Ik
ben zo vrij je daartoe uit te nodigen.

Preekteksten

"
"
Zondag 12 januari – Doop van de Heer – Jesaja 42 : 1‐7 en Mattheüs 3 : 13‐17
"
Zondag 19 januari – Jesaja 62 : 1‐5 en Romeinen 4 : 1‐12
"
Zondag 26 januari – Jesaja 49 : 1‐7 en Mattheüs 4 : 12‐22
"
Zondag 2 februari – Zefanja 3 : 9‐13 en Mattheüs 5 : 1‐12"
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Terugblik
De decembermaand was traditioneel een ‘drukke’
maand. Naast de Advent zijn er de gangbare
concerten en feesten rond Kerst. Dit jaar hebben
we tijdens de dienst op 3e Adventszondag ook de
doop bediend aan de kleine Manraj, zoon van
Kumar en Speranta. "
Hierbij enkele foto’s van de Advent en Kerst 2013.
Tevens kan je een verslag lezen van de hand van
Huguette over het Seniorenkerstfeest.

6
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Senioren Kerstfeest 20 december 2013
De laatste weken van de maand december…; de
meest mysterieuze, intrigerende periode van het
jaar. Advent voor de gelovigen, hoop dat de
Messias zich openbaart in deze koude wereld.
Hectische dagen voor velen, koopjeszondagen,
nutteloze geschenken, kerstmarkten waar mensen
doelloos rondlopen. Oproepen tot solidariteit en
liefdadigheid. Familiefeesten en verdoken
eenzaamheid en armoede en, Kerst voor senioren.
Daar hebben onze senioren dankbaar gebruik van
gemaakt; verzameld in de zaal van het PCC zijn ze
talrijk gekomen om te genieten van geurige koffie,
heerlijke stollen en sandwiches, bezinning en
gezellig samenzijn met een gevoel van
samenhorigheid. De kerstboom stond te prijken in
volle glorie. Luther meende dat de kerstboom het
symbool is van de geboorte van Christus en het
hout is de voorafbeelding van de kruisdood. Zo
werd de boom, als eeuwenoude, heidense traditie
in de 16e eeuw in onze kerken en huiskamers
geïntroduceerd. De glinsterende bollen zijn de
verboden vruchten uit de tuin van Eden. "
Met heel veel dank aan de mensen die geholpen
hebben om dit gezellig samenzijn te organiseren en
met bijzondere dank aan onze predikant Johan die
voor een fijn bezinningsmoment zorgde.
Huguette

Advent
Soms staat er een muur tussen u en mij,
hij klimt als een ring van mist
langs de decemberschimmel van de winterslaap.
Dan worden de uren trager en kouder,
Wij kunnen elkander niet raken,
Er huilt iets in ons, de vleermuis
van het verdriet hangt aan de dakgoot
van het huis waarin wij heen en weer gaan
als blinden, met tastende handen,
De honden klagen aan het tuinhek
in de doodskou van december.
O Morgenster, breek door het donker
en graas de schimmel van de winterakker,
Begraaf de twijfelkoorts. Klokken en vogels
roep mij wakker.
(Pieter G.Buckinx)
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Het verdrag van Gent - 1814
Vrede van Gent- 24 december 1814.!
1814 was een beduidend jaar voor Europa.
Napoleon Bonaparte was verbannen naar Elba en
de Belgen die beurtelings Frans, Oostenrijks en
Frans geweest waren leefden opnieuw in de
onzekerheid; welke nationaliteit zouden de
politiekers in Wenen voor hen in petto hebben. In
dat jaar werd een voorlopige Belgische regering
opgericht met als waarnemend vorst, Willem van
Oranje. Dit is waarschijnlijk de politieke reden
waarom de Vrede van Gent plaats had in Gent. De
stad telde toen 63.000 inwoners. Het Zweedse
Göteborg werd ook vooropgesteld maar de
betrokken mogendheden oordeelden dat Gent een
neutrale plaats was en gemakkelijk te bereiken.
Zodoende arriveerden de delegaties van Groot
Brittannië en de Verenigde Staten in de
Arteveldestad in juni en augustus. De politici
moesten hun verblijf uit eigen zak betalen; ze
gingen op zoek naar een woning. De Engelsen
kwamen terecht in de voormalige ’Chartreuse ’aan
het Fratersplein. Dit gewezen klooster was door
Lieven Bauwens omgebouwd tot textielfabriek met
een prachtige woning en ongelooflijk fantastische
tuin. In 1814 was de eigenaar familie Bosschaert.
De onderhandelaars voor Engeland waren Henry
Goulburn en admiraal James Gambier. Amerika
was vertegenwoordigd door Albert Gallatin, Henry
Clay, John Holmes en John Quincy Adam. Hij was
ambassadeur in Zweden en in 1824 werd deze
integere man tot 6e president van de Verenigde
Staten verkozen. Hij onderhield een dagelijkse
briefwisseling met zijn echtgenote en zijn brieven
zijn een historische bron voor het leven in Gent. De
Amerikanen. huurden het herenhuis’ de
Lovendeghem’. Gelegen op de hoek van de
Veldstraat en de Volderstraat, strekte de woning
zich uit tot aan de Meir. Het optrekje was
buitengewoon maar, de eigenaar was vervelend
want hij kwam elke week het huurgeld ophalen."

De Engelsen hebben hun indrukken over Gent
nagelaten. Ze beschrijven de stad als smerig,
onveilig en donker. De Amerikanen integendeel
waren begeesterd; leuke stad, 26 eilandjes
verbonden door 300 bruggen. Stad met veel
gefortuneerde inwoners en rijkelijk cultuuraanbod.
Zij waren dikwijls te gast bij de welgestelde
Gentenaars die tijdens de winter in hun
herenhuizen vertoefden en de zomermaanden
doorbrachten in hun kastelen op het platteland.
Bezoek aan de opera, bals en banketten stonden
regelmatig op het programma. De Amerikanen
waren populair in de stad; zij waren enkele weken
vroeger dan de Britten aangekomen en ze hadden
veel contact met de bevolking. Intussen gingen de
onderhandelingen door maar het verliep heel
stroef. Het was de processie van Echternach,
enkele stappen vooruit, enkele stappen achteruit.
Men ontmoette elkaar op sociale evenementen, er
werden nota’s uitgewisseld maar berichten uit het
thuisland verduisterden soms de sfeer. Eindelijk
kwam men in december tot een vergelijk. Engeland
had veel toegevingen gedaan. De overeenkomst
regelde o.a: de terugkomst van de krijgsgevangen,
stopzetting van de vijandelijkheden met de
Indianen, teruggave van de bezette gebieden,
afpaling der grenzen tussen Canada en de
Verenigde Staten, en stopzetting van de
slavenhandel. Het was december de 24e wanneeer
het verdrag werd ondertekend in het Karthuizenklooster. De afgevaardigden verlieten Gent in
januari nadat hen nog een galadiner werd
aangeboden. Alle prularia die hen hadden
toebehoord werden geveild; ook het inktpotje dat
door Quincy Adams gebruikt was ging onder de
hamer. Vriendschappen tussen de Amerikanen en
enige Gentenaars bleven een leven lang bestaan.
De vijandelijkheden duurden nog tot 1815 want de
berichten over de vrede waren in Washington nog
niet doorgedrongen."
Huguette

Waar ging het eigenlijk over? Engeland en de
Verenigde Staten waren sedert 1812 in oorlog; het
was de onafhankelijkheidsoorlog die het vervolg
was van een conflict dat in 1778-1782 beslecht
werd."
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Bibliotheek

VAN DE ACHTERFLAP!

"

""

Karen Armstrong, Een Geschiedenis van God
Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam. "
Uitgeverij Anthos, Baarn, 1993, 511 blz."

G.S. Westerouen van Meeteren : Goede Morgen,
een serie dagopeningen. Van Loghum Slaterus,
Arnhem. 1965,128 blz.

In dit belangrijke en controversiele boek beschrijft
Karen Armstrong niet een geschiedenis van God
zoals hij ?smaar een geschiedenis van God zoals
de mens in hem geloofd heeft. Vierduizend jaar
lang heeft het idee van EEN goddelijk wezen
bestaan, en Karen Armstrong onderzoekt het
ontstaan en de ontwikkeling van dit idee van de
ene God in het jodendom, het christendom en de
islam. Hoewel de drie geloven dikwijls in een staat
van dodelijke vijandigheid naast elkaar hebben
bestaan, zijn er verrassende en griezelige
overeenkomsten in hun ideeen over God (er
bestaan zelfs joodse en islamitische versies van de
Drieeenheid en de Menswording). Zo zijn er ook
sterk vergelijkbare veranderingen opgetreden in de
religies als reacties op de woelingen van de
geschiedenis."

Aan de lezer : Dit boekje bevat de tekst van een
aantal dagopeningen, in de achter ons liggende
jaren uitgesproken voor de VPRO-microfoon. Ik
heb daarin vooral getracht iets door te geven van
hetgeen mij zelf op een of andere wijze getroffen
had, in de hoop dat ook anderen daar iets aan
zouden kunnen hebben. (...) G.S.W.vM.

Is het idee van een God dan essentieel voor het
mensdom ? Waarom hebben de monotheistische
religies zo veel meer geweld en wreedheid
voortgebracht dan bijvoorbeeld de hindoeistische of
boeddhistische ideeen over de uiterste
werkelijkheid ? Wat is er zo bijzonder aan het
westerse christendom ? En waarom zien we in de
late twintigste eeuz in alle drie geloven het
fundamentalisme de kop opsteken ?

Hoe werd Jozef onderkoning van Egypte ? Wat is
manna ? Wat was het geheim van de kracht van
Simson ? Wie was de grootste koning van Israel ?
Waar lagen de mijnen van Salomo ? Waarom
hebben de farizeeen zo'n hekel aan Jezus ?"
Op deze en nog vele andere vragen over de
bijbelse geschiedenis geeft dit boek een antwoord,
Over de profeten, de koningen en andere
personen, en over de zeden en gewoonten van de
Hebreeen.

"

"

"

Een geschiedenis van God zoekt door de eeuwen
heen naar een antwoord op deze vragen.
Armstrong gaat na waar God tegenwoordig is in
alle drie religies en stelt de vraag of God toekomst
heeft en, zo niet, of we een vervanging nodig
hebben. Op briljante wijze, met inzichten en
analyses uit het verleden, belicht dit boek de
huidige staat van de drie religies. Fascinerende
lectuur voor zowel atheisten als gelovigen."

***"
En voor jongere lezers (of ouderen die hun
bijbelweetjes met vraag en antwoord weer eens
willen oprakelen) :

"

Jeremy Miller (Nederlandse tekst van J.G. Steur) :
Antwoordenboek van de Bijbelse Geschie-denis.
Zuid-Nederlandse Uitgeverij/Centrale Uitgeverij,
Antwerpen/Harderwijk, 1974, 125 blz."

"

***"
Volgende afspraak in de bibliotheek : 12 januari
2014 (tweede zondag van de maand).

Louise
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Concert
Concert in Protestantse Kerk Kortrijk!
!
Barokconcert!
Zaterdag 25 januari!

"

"

Bach (en zoon), Telemann, Platti!

Raymond Honing: dwarsfluit (traverso)"
Cees van der Poel: Klavecimbel"

"

werken van de oude meesters. Speciaal voor dit
bijzondere concert, uitgevoerd op authentieke
instrumenten, komen ze naar Kortrijk met de
belofte van een meeslepende muziekervaring."

"

Plaats: Protestants Centrum Kortrijk,
Bloemistenstraat 2a te Kortrijk."
Aanvang: 19.30 uur (de deuren zijn open vanaf
19.00 uur)."
Prijs: € 7,50 (voorverkoop) / € 9,00 (aan de deur),
inclusief een consumptie op vertoon van ticket.

Twee zeer getalenteerde topmusici uit Nederland
spelen op deze avond prachtige en toegankelijke

Avondcontact

Tijdens de maand januari hebben we weerom een
markante gast in ons midden. Dr. Herman
Balthazar zal spreken over het Verdrag van Gent
(Treaty of Ghent)."
Herman Balthazar is Vlaams historicus en
hoogleraar van de Universiteit Gent. Hij was
gouverneur van Oost-Vlaanderen tussen 1985 en
2004. Het Verdrag van Gent (Treaty of Ghent) was
een overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk
(UK) en de Verenigde Staten (US) om de oorlog,
die beide landen al enkele jaren uitvocht, te
beëindigen. De vrede die hier te Gent tot stand
kwam, had ook gevolgen voor de rest van de
wereld, want na de nederlaag en verbanning van
Napoleon was er geen reden meer om het
handelsembargo tegen Frankrijk aan te houden. De

12
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Engelsen veranderden van koers. Het Verdrag van
Gent was daarvan het gevolg. Er is hier bij ons
geen betere spreker te vinden die ons over deze
boeiende periode uit de Wereldgeschiedenis beter
kan inlichten dan prof. Balthazar. "

AVONDCONTACT!
Donderdag 23 januari om 19u30 in PCC!
Prof. Dr. Herman Balthazar!
De betekenis van het Verdrag van Gent
(Treaty of Ghent) uit 1814!
Zie ook pagina 9 in deze Kerkbrief.

Bijbel aan huis
De leeuw van Juda!
Bijbel aan Huis stond vorige keer in het teken van
de troonzaal en de boekrol met zeven zegels. We
lazen dat Johannes van Patmos zicht krijgt op wat
eeuwig is. Hij ziet een troonzaal. Hij die op de troon
zat, zag eruit ‘als de stenen Jaspis en Sardius’. We
hebben dit beeld onderzocht en geconstateerd dat
de borstplaat van de Hogepriester in de tempel van
Salomo versierd was met 12 edelstenen. De eerste
was een jaspis, de laatste een sardius. De
schittering van God wordt gesymboliseerd met de
eenheid van het volk, want de edelstenen stellen
de twaalf stammen van Israël voor. Rond de troon
stonden nog eens 24 tronen opgesteld. Meer dan
waarschijnlijk ziet Johannes de representanten van
de twaalf stammen plus de twaalf apostelen.
Samen stellen ze de volledige mensheid voor. In de
eeuwigheid is de volledige mensheid verzameld
rond de troon van God. Maar dan krijgt de
openbaring een vreemde wending. Johannes ziet
in de rechterhand van diegene die op de troon zit
een verzegelde boekrol. En is evenwel niemand
om deze te openen. Johannes barst daarop in
tranen uit. Een ouderling troost hem en zegt dat ‘de
leeuw van Juda’ waardig is om over de glazen zee
te gaan, de boekrol te ontvangen en de zeven
zegels te openen. En dan verschijnt het Lam, ‘als
geslacht, met zeven horens en zeven ogen’. Het
Lam opent de zeven zegels en we zien de
tendensen die de geschiedenis beheersen. De
boekrol staat voor de wereldtijd die vanuit de
eeuwigheid als één geheel wordt gezien.
Als de lezer doorheen de bevreemdende beelden
en taferelen heen kijkt, krijgt hij of zij zicht op het
eeuwige. Dit is de bedoeling van Bijbel aan Huis.
Alle beelden en taferelen die Johannes in de
beschrijving van zijn visioen gebruikt, hebben hun
oorsprong in de rijke profetische traditie van Israël.
Zo wordt de zoektocht naar begrip van de
Openbaring van Johannes een inwijding in het
profetische denken en verbeelden van eeuwige
waarheid.
De term ‘leeuw van Juda’ verwijst, net als het
equivalent ‘wortel van David’, naar de Gezalfde
mens die in Israël zal opstaan. De Messias die
door God naar de wereld wordt gezonden om alle
volken te redden. Het symbool van deze mens was
het ‘geslachte lam’ omdat dit lam op de vooravond

van de uittocht uit Egypte werd geslacht en het
bloed van dit lam op de deurlijst werd gesmeerd ter
redding of bescherming. In de Openbaring van
Johannes zijn dit allemaal beelden van Jezus.
De aanduiding ‘leeuw van Juda’ brengt ons bij het
sterfbed van Jakob. In Gen. 49 zegent Jakob zijn
zonen. We lezen dat hij zijn zoon Juda een
leeuwenwelp noemt die zich van zijn prooi opricht
en neerlegt als een leeuw. Bijbelvertalingen laten
hier jammer genoeg nogal wat steken vallen. Hoe
recenter de vertaling, hoe meer steken men laat
liggen. De eerste vertaling is nog steeds de beste:
“Juda is een leeuwenwelp, gij zijt van den roof
opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt
zich neder als een leeuw en als een oude leeuw.
Wie zal hem doen opstaan?”
Alleen ‘opklimmen’ is in deze Statenvertaling een
moeilijkheid. Het Hebreeuwse woord is ‘opgaan’ en
wordt gebruikt om naar Jeruzalem te gaan.
Jeruzalem is namelijk het hart van de landstreek
Juda en bevindt zich rond de rots Sion. Het
opklimmen naar Jeruzalem of pelgrimeren naar de
Tempel, dit is gericht zijn op God, maakt van Juda
een leeuw, eerder dan stoer zijn prooi te
verslinden. De leeuw van Juda is bijgevolg een
trefzeker beeld om de Gezalfde mens aan te
duiden – de mens naar Gods beeld en gelijkenis:
het is de mens die zich op God richt en niet naar de
prooi of de zwakte aan zijn voeten. Dit is de
waarheid voor alle tijden, vast en onveranderlijk:
alleen diegene die de zwakte van een ander niet
gebruikt om hem of haar te verslinden, maar zich
integendeel opricht en kracht in God zoekt, mag
zich een volgeling van het Lam of van de leeuw
van Juda noemen.
De Openbaring van Johannes is een wonderlijk
boek. Hoe meer ik mij in de tekst verdiep, des te
overtuigender ik ben dat dit Gods Woord is en dus
eeuwige waarheid vertelt.
Volgende maand komen de hoofdstukken 8 tot 11
aan bod. Daarin horen we de zeven bazuinen. We
zullen opnieuw een draai op de wenteltrap nemen
en kijken naar dezelfde eeuwige waarheid (de
kern), staande op een ander niveau.
We nodigen je uit om deze verdere verdieping bij te
wonen. Vrijdag 31 januari om 14u30 bij Marleen
(Keizer Karelstraat 195) en om 19u30 bij Ann en
Francis (Keistraat 173 te De Pinte).
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Gebedsweek
Gebedsweek voor de eenheid onder
christen!
Naar jaarlijkse gewoonte zal in januari de
gebedsweek voor de eenheid plaats vinden. Deze
week loopt van 18 tot 25 januari. Het thema is uit
de Eerste Brief van Paulus aan de Corinthiërs
genomen: Is Christus dan verdeeld?"
Te Gent zal de oecumenische dienst zoals
gewoonlijk doorgaan in de crypte van St. Baafs op
zondag 19 januari om 17u. "
Nog in de bidweek wordt er op zaterdag 18 januari
van 10.30 tot 12.30 in de Rabotkerk een
debatavond georganiseerd rond ‘Waardig Sterven’.
De toegang is gratis.

Leprazondag
Traditioneel wordt in januari het werk onder leprapatiënten ondersteund. Ook wij zullen ons
bescheiden steentje bijdragen op zondag 26
januari. "
2014 is een bijzonder jaar voor de Leprazending:
het is precies 140 jaar geleden dat Wellesley
Bailey, een Ierse protestantse zendeling die actief
was in Noord-Indië, de christelijke organisatie
Mission to Lepers in het leven riep (1874).
Tegenwoordig heet die organisatie The Leprosy
Mission (TLM)."
Leprazending-België is een zelfstandige vzw die
TLM in België vertegenwoordigt. In 2014 is TLM
actief met zo’n 200 projecten in 25 landen waar
lepra nog steeds woekert, en werkt daartoe nauw
samen met de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) en ILEP."
Dat de strijd tegen deze vreselijke ziekte nog lang
niet is gewonnen, blijkt uit het feit dat ook in 2014
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er om de 2 minuten nog een nieuw geval van lepra
wordt ontdekt. En dan moeten we bovendien
beseffen dat we er lang niet in slagen om alle
nieuwe gevallen van lepra"
op te sporen, omdat tot op vandaag in vele
leefgemeenschappen deze ziekte nog steeds"
weggemoffeld wordt: lepralijders worden nogal
eens uitgestoten naar afgelegen gebieden, ver uit
het zicht, zonder enige hulp, zonder dak, zonder
drinkbaar water, zonder elektriciteit of verwarming,
zonder gezonde voeding. Daarom blijft de Leprazending op u rekenen om met gebed en giften haar
werk te blijven steunen, ook op deze zestigste
Wereld Lepra Dag. De Leprazending in België heeft
een nauwe verbondenheid met onze gemeente. Na
jarenlange inzet van ds. en mw. Simons is nu ook
Francis bij het werk betrokken. We zullen de
Leprazending ondersteunen tijdens de dienst op
zondag 26 januari.

Pastoraat
Tijdens de Advent bedachten we de ouderen met
een nieuwjaarskalender. Deze traditie is een goede
gewoonte. Onze aandacht en ons gebed gaat ook
uit naar hen die het moeilijk hebben."
Naar verluidt loopt het herstel van mw. Truus
Martens-Bos al bij al voorspoedig. We bidden haar
en haar familie moed en volharding toe. Ook mw.
Margriet Jonckheere-Renard is herstellende. Ook
haar bidden we wijsheid en Gods nabijheid toe."
Mw. Betty de Schipper-de Jonge en haar man Jaap
missen we al enkele weken op zondag in de kerk.
We bidden haar van ganser harte de nodige rust en
zekerheid toe. Met de bemoediging dat God blijft
uitzien naar zijn getrouwen, mogen we onze blik

richten op de toekomst. Dat Hij zijn zegen laat
rusten bij Betty en Jaap is ons aanhoudend gebed."
We vergeten hen die in een rusthuis verblijven of
aan huis zijn gekluisterd niet. We plannen de
komende weken een aantal bezoeken. Niet alleen
de ouderen, maar alle mensen in en om de
gemeente die graag bezoek hebben, geef gerust
een seintje.

"

Je kan ons steeds bereiken op onderstaande
nummers:"
Dominee (Johan) : 0498 54 46 60
en/of hulppredikant (Jeroen): 0499 28 02 18

Jarigen
Felicitaties voor de jarigen.
Ada Wynsouw-De Jong
Tine Verbrugghe
Camille Van den Boer
Jeanine Hoste-Larno
Roel Wauters
Jean-Paul Claessens
Marleen Vandevijvere
Jacomina (Ina)Pesch-Beye
Marije Wauters
Sara De Jonge-Blommaert
Cees Van Leeuwen
Wim Jeddens
Wilma Bier
Quinten Furquim D’Almeida
Beatrice Smetryns-Baetens
Josine De Vloed-Nathon

02 januari
06 januari
09 januari
09 januari
10 januari
13 januari
18 januari
21 januari
22 januari
25 januari
26 januari
28 januari
30 januari
30 januari
02 februari
04 februari
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Verkiezingen
Verkiezingen voor kerkenraad en
bestuursraad!
Voorjaar 2014 is wordt de ‘moeder aller
verkiezingen’ genoemd, omdat Europese, federale
en deelstaatverkiezingen samenvallen. Daar komt
nu ook nog eens ‘onze’ verkiezingen bovenop. Om
de twee jaar houden we in onze gemeente
verkiezingen voor kerkenraadsleden. Om de drie
jaar voor de bestuursraad. Dit voorjaar is het weer
zover. Twee leden van de kerkenraad zijn aan het
einde van hun mandaat, nl. Micheline Morel en
Francis Van De Walle. Beide zijn herverkiesbaar.
Ons reglement voorziet dat er ook kandidaten
vanuit de gemeente kunnen voorgesteld worden.
Het spreekt vanzelf dat de voorgestelde kandidaat
belijdend lid van onze kerk moet zijn. De
kandidatuur dient te worden voorgesteld door ten
minste drie leden."
Reglementen zijn er om te eerbiedigen. Het
gemeentereglement is door de jaren beproefd en
ook doordacht opgesteld. De focus ligt op

evenwicht en continuïteit. Maar nog belangrijker is
engagement. Een kerkgemeenschap heeft een
spiritueel uitgangspunt. Spiritualiteit of ‘geestelijke
bewogenheid’ groeit door middel van engagement.
Onze cultuurfase, waarin iedereen zo veel mogelijk
terugplooit op zichzelf met het oog op staande te
blijven, is dan ook spiritueel een arme periode. De
cohesie is zo goed als verdwenen uit de
samenleving, waardoor mensen zich heel vaak aan
hun lot overgelaten voelen. Engagement maakt
weerbaar en schept verbondenheid. Ik doe daarom
een oproep aan de belijdende leden van onze
gemeente (ook aan hen die dit nog niet zijn om het
te worden) om de terughoudendheid te laten varen
en een functie in de gemeente op te nemen. Er is
nooit teveel man/vrouwkracht."
Kandidaturen voor de kerkenraad kunnen zich
melden vóór 1 maart. "
De voorstellen voor de bestuursraad zullen in de
volgende kerkbrief uit de doeken worden gedaan.

Eredienst op televisie
Uitzending eredienst op Een!
We willen nu reeds de aandacht vestigen op de
uitzending van de eredienst door de VRT vanuit
ons kerkgebouw op zondag 9 maart. Het is lang
niet de eerste keer dat dit gebeurd. De meeste
onder ons weten dat een rechtstreekse uitzending
veel voorbereiding vraagt. Maar essentieel voor het
welslagen is de aanwezigheid van de
gemeenteleden, niet in het minst voor de
samenzang. Daarom mijn vraag om zondag 9
maart en eventueel ook zaterdagmiddag 8 maart
(repetitie) vrij te houden. "
Mensen die willen meewerken aan de inhoud van
de dienst, kunnen zich opgeven bij mij (Johan). We
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zullen dan vooraf samenkomen om de
mogelijkheden te bespreken en een toegankelijke
liturgie samenstellen.

"
Schrijf alvast met rood in je agenda:"

Rechtstreekse TV-UITZENDING!
Zondag 9 maart om 10u!
(repetitie zaterdagmiddag)

Mededelingen
Gezien de actualiteit lijkt het ons zinvol om in het
voorjaar een namiddag te plannen rond
euthanasie. De verruiming van de wetgeving ter
zake heeft weerom de gemoederen rond dit thema
beroerd. Het lijkt de kerkenraad een goed idee om
over dit precaire thema eens van gedachten te
wisselen. In de goede geest en in alle openheid

kunnen we daarover de Bijbel en traditie bevragen.
Daarbij zullen ook de maatschappelijke
verschuiving inzake zingeving en ethiek aan de
orde worden gesteld. De precieze datum zal nog
volgen. We plannen deze bijeenkomst in mei of
juni.

Podcasts
Een bijeenkomst zoals hierboven vermeld zou
geschikt kunnen zijn om een podcast te maken met
een samenvattend verslag van deze middag.
Hierdoor kunnen we bij een veel groter publiek dan
slechts onze vaste kerkgangers onszelf als
kerkgemeenschap profileren en kenbaar maken.
U vraagt zich nu misschien af wat een podcast is
en wat we ermee moeten beginnen.
Ik wil u hier een korte uitleg geven over podcasts.
We kennen allemaal de gewone radio. Verschillende zenders maken allerlei programma’s:
muziekprogramma’s, praatprogramma’s, nieuwsberichten. Wanneer men vroeger een programma
interessant vond, dan kon men het opnemen op
een
cassettebandje terwijl het programma uitgezonden werd.
Tegenwoordig bieden veel radiozenders via hun
websites de programma’s gratis aan als digitale
bestanden. De luisteraar kan zo onderweg in de
trein, of waar dan ook, luisteren naar zijn of haar
favoriete programma op een tijdstip dat hem of
haar het beste uitkomt.
Het woord podcast is een samenvoeging van ipod
(een populaire mp3-speler) en het Engelse woord

voor uitzending: broadcast. De programma’s die als
digitale bestanden via internet vaak te verkrijgen
zijn, dat zijn podcasts.
Omdat veel luisteraars op deze manier zelf hun
programma’s bij elkaar zoeken kan een interessante podcast een doelgroep vinden zelfs als
deze door amateurs gemaakt is. "
Men hoeft dus als men een idee heeft voor een
goed radioprogramma niet aan te kloppen bij
verschillende zenders. Moderne digitale technologie maakt het relatief eenvoudig.
Voor ons zou het een manier kunnen zijn om af en
toe een mening te laten horen in het moderne
publieke debat. "
We hebben genoeg kennis en materiaal in huis om
een goede podcast te maken.
En zeker niet onbelangrijk, we hebben, meen ik,
iets zinnigs toe te voegen aan het publieke debat.
In de komende maanden kunt u meer nieuws
hierover verwachten.
Jeroen
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Activiteitenkalender
Zondag 5 januari na de dienst: "

Nieuwjaarsreceptie in het PCC

Woensdag 15 januari om 19u30: "

Kerkenraadsvergadering bij Micheline

Zaterdag 18 januari om 10u30:"

‘Waardig sterven’ in Rabotkerk

Zondag 19 januari om 17u:"
"
"
"
"

"
"

Oecumenische Gebedsdienst in de crypte van " "
St. Baafs

Maandag 20 januari:" "

"

Redactie van de Kerkbrief

"
"
"
"
"

Donderdag 23 januari om 19u30: "

Avondcontact in het PCC met Prof. Dr. Herman "
Balthazar over het Verdrag van Gent

Zaterdag 25 januari om 14u: " "
"
"
"
"
"
"
om 17u:"
"
"
"
Vrijdag 31 januari om 14u30: ""
"
om 19u30:"
"
"

Districtsvergadering van Oost-West Vlaanderen "
in PCC"
Catechese voor jongeren in consistoriekamer

Zondag 2 februari om 12u:"

Gezamenlijke maaltijd en info Sussex in PCC

"

"

"

"

"

Bijbel aan Huis bij Marleen "
Bijbel aan huis bij Ann en Francis

Aankondiging boek
In februari zal een boek van mijn hand verschijnen
bij uitgeverij LanooCampus. De titel luidt: De
onderstroom van religie en atheïsme.#
Het is een cultuurhistorische studie waarin ik op
zoek ga naar de wortels van ons huidig
wereldbeeld. Ik constateer dat de verscheidenheid
aan levensbeschouwingen vandaag een
gemeenschappelijke oorsprong hebben. Deze bron
of ‘onderstroom’ noem ik het verlangen naar
coherentie of samenhang. "
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Verder breng ik, naast een beschrijving van
ontstaan en grondbeginselen van de Bijbelse
spiritualiteit, enkele ‘verborgen’ tradities in onze
cultuur voor het voetlicht; zoals mystiek, gnostiek,
hermetisme en vrijmetselarij. Deze stromingen
wijzen op de dynamiek van de onderstroom. Het
boek sluit af met een (auto)biografische schets."
Vanaf februari ligt het boek in de boekhandel.
Johan

PRO radio en televisie
Januari !

Februari!

woensdag 15 januari
Radio 1 om 20.03
Mens voor de mensen zijn: Vrienden.
Frank Marivoet

woensdag 19 februari
Radio 1 om 20.03
Mens voor de mensen zijn:
Thermometer of thermostaat?
Frank Marivoet

"

Dienstenrooster
zondag 12 januari 2014 om 10.00

Doop van Jezus - Viering H. Avondmaal

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Aletta Rambaut / Rita Martens
kerkenwerk / diakonie
Ko van Heest
Etty

zondag 19 januari 2014 om 10.00
voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Mw. Els Maassen
Mini Schipholt / Micheline Morel
kerkenwerk / bloemen
Charles-Henri Vanden Broucke
Janneke

zondag 26 januari 2014 om 10.00
voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

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

zondag 2 februari 2014 om 10.00

Gezamenlijke maaltijd en info over Sussex

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Aletta Rambaut / Janny Muthert
kerkenwerk / kerkbrief
Ko van Heest
Martine
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Bijbelleesrooster
Januari!
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
Vrijdag

"

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

Jeremia 31:35-40
Jeremia 32:1-15
Jeremia 32:16-25
Jeremia 32:26-44
Matteüs 2:1-12
Matteüs 2:13-23
Psalm 136
Jeremia 33:1-11
Jeremia 33:12-26
Jeremia 34:1-7
Jeremia 34:8-22
Matteüs 3:1-17
Jeremia 35:1-11
Jeremia 35:12-19
Jeremia 36:1-19
Jeremia 36:20-32
Psalm 115
Leviticus 8:1-17
Leviticus 8:18-30
Leviticus 8:31–9:6
Leviticus 9:7-24
Leviticus 10:1-11
Leviticus 10:12-20
Psalm 132
Matteüs 4:1-11
Matteüs 4:12-22
Spreuken 1:1-19
Spreuken 1:20-33
Spreuken 2:1-22
Spreuken 3:1-12
Spreuken 4:13-26

Er is toekomst!
Vastgelegd
Het lijkt zinloos ...
... maar de HEER maakt het mogelijk
Ster van Betlehem
Rachel huilt
Hoopvol refrein
Veelbelovend
Voor eeuwig verbonden
Heengaan in vrede
Niet vrijblijvend
Roepende in de woestijn
Nee durven zeggen
Voorbeeld van gehoorzaamheid
Wie schrijft die blijft (niet)
Vlammende woorden
De HEER leeft
Bloedritueel
Geheiligd
Ontmoeting
Precies volgens opdracht
Aäron zweeg
Overtuiging
Vaste woon- en verblijfplaats
Confrontatie
Vissers van mensen
Wees geen meeloper
Wijs wijsheid niet af
Bron van wijsheid
Onderwijsheid
De goede weg

1 februari
2 februari
3 februari
4 februari
5 februari
6 februari
7 februari
8 februari
9 februari

Spreuken 3:27-35
Leviticus 12:1-8
Psalm 111
Leviticus 13:1-17
Leviticus 13:18-28
Psalm 112
Leviticus 13:29-46
Leviticus 13:47-59
Psalm 95

Stel niet uit tot morgen
Jongens of meisjes
Daadkracht
Let op huid en haar
Zorgvuldige controle
Het goede leven
Hoofd en baard
Rein en onrein
Luister en jubel

Februari"
zaterdag
Zondag
maandag
Dinsdag
woensdag
donderdag
Vrijdag
zaterdag
Zondag
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