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Kerkbrief "
Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België!
Gemeente Gent-Centrum!"

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)!
Indien niet bereikbaar kan u een van de ouderlingen contacteren:"

Predikant: Ds. Johan Temmerman Pontstraat 17, 9031 Drongen  
09/223.55.26

temmerman.j@skynet.be

Hulppredikant: Dhr. Jeroen Hozée 0499/28.02.18 j.hozee@zeelandnet.nl

Ouderlingen: 
 
 
Toegevoegd: 
Scriba: 
Diakenen:

Dhr. Daniël Van Steenkiste  
Mevr. Aletta Rambaut 
Mevr. Mini Schipholt 
Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne  
Mevr. Louise Hanappe-van ‘t Hooft 
Mevr. Rita Martens 
Mevr. Micheline Morel  
Dhr. Francis Van de Walle  
Mevr. Janny Muthert-Geluk 
Mevr. Martine De Jonge

09/253.01.83  
09/233.67.16  
09/222.02.68  
09/282.50.81  
09/386.25.57  
09/362.83.38  
09/224.21.26  
09/281.05.18  
09/265.19.06  
09/222.59.79

van.steenkiste-buysse@telenet.be  
aletta@rambaut.be  
lutke.schipholt-tuender@telenet.be  
marijke.kruyne@gmail.com 
louise@hanappe.com 
rita.martens@telenet.be  
mmorel26@yahoo.com 
fjvdwalle@gmail.com 
jkgeluk@skynet.be  
mar10.dejonge@telenet.be

Kinderkerk: Mevr. Martine De Jonge 09/222.59.79 mar10.dejonge@telenet.be

Organisten: Dhr. Jacobus van Heest 
Mevr. Aletta Rambaut 
Dhr. Charles-Henri Vanden Broucke

09/335.69.45  
09/233.67.16

hillechiena-jacobusd@telenet.be  
aletta@rambaut.be  
charleshenrivandenbroucke@hotmail.com

Koster: Dhr. Daniël Van Steenkiste   09/253.01.83 van.steenkiste-buysse@telenet.be

Kerkadres: 
Kerkdiensten: 
Protestants Cultureel Centrum (PCC):

Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te 9000 Gent 
Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam. 
Keizer Karelstraat 187 te 9000 Gent

Redactieraad van de Kerkbrief: 
 
Medewerkers: 
Website:

Ds. Johan Temmerman; mevr. Christa Beirnaert (09/251.71.94); 
Dhr. Christiaan Buysse (09/253.01.83 - van.steenkiste-buysse@telenet.be). 
Mevr. Mini Schipholt; dhr. Arnold De Jonge; mevr. Caroline François. 
Dhr. Nico van Belle; mevr. Jasmien van Belle. 

Financiële verrichtingen: 
Voor het kerkenwerk: 
 
Voor de Vlaamse Olijfberg:

 
IBAN BE75 0014 6208 6151  
BIC BPOTBEB1 van de Protestantse Kerk van Gent-Centrum 
IBAN BE10 6527 9979 6004  
BIC HBKABE22 van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

Predikant: 
 
Kerkadres: 
Diensten:

Ds. Marc Loos, Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem 
tel/fax: 09/253.29.00, e-mail: marc.loos@pandora.be  
Begijnhoflaan 31, 9000 Gent 
iedere zondag aanvang 10.00 uur.
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We beginnen aan een nieuw seizoen. In deze 
kerkbrief vindt je een overzicht van het programma 
van Avondcontact 2014-2015. Ook de hervatting 
van Bijbel aan Huis komt aan bod. Daarnaast lees 
je over het wel en wee van de gemeente en de 
landelijke kerk. "

De kerkbrief is het gevolg van de maandelijkse 
inzet van enkele mensen. Er valt al eens een 
onnauwkeurigheid of tikfout waar te nemen. We 
begrijpen dat dit erg vervelend is, maar durven toch 
om begrip te vragen. "

De vermelding van de zondagse preekteksten dient 
ter voorbereiding op de eredienst. Het dagelijks 
leesrooster vult deze Bijbelse gerichtheid aan. "

Er was eens een rijk man die aan het einde van zijn 
leven was gekomen. Hij maakte zich zorgen over 
zijn zoon, omdat deze de neiging had om met een 
gat in zijn hand te leven. Als ik hem mijn ganse 
bezit achterlaat, dacht de man, zal hij vast en zeker 
in zijn ongeluk lopen door er alles meteen door te 
jagen. Daarom verdeelde hij zijn bezit in twee 
delen, legde een deel op tafel en verborg de rest. 
Toen riep hij zijn zoon. Terwijl de jongeman de 
kamer binnenkwam, sprak vader: ‘Mijn zoon, je 
weet dat ik vele bezittingen heb. Omdat ik aan het 
einde van mijn leven ben gekomen en ik je niet in 
ongeduld wil laten wachten tot ik ben heen gegaan, 
schenk ik je nu reeds alles wat ik heb. Zie, hier is 
alles en het is voor jou’. De jongeman keek naar de 
bezittingen die op tafel lagen en trok een zuur 
gezicht. ‘Wat scheelt er’, vroeg vader, ‘ben je niet 
tevreden?’ ‘Tja’, zei de jongeman aarzelend, ‘hoe 
kan ik weten dat dit alles is wat je hebt?’ ‘Wil je dan 
werkelijk alles?’ vroeg vader zonder daarbij zijn 
teleurstelling te verbergen. ‘Wel, neem dan alles 
wat op tafel ligt en ga heen.’"

Deze parabel is te lezen in een oud middeleeuws 
geschrift en is overgeleverd door Joodse 
kabbalisten (Kabbala is de mystieke traditie van het 
Jodendom dat rond de 11e eeuw een hoge vlucht 
nam). Met dit verhaal geeft de mysticus aan dat 
God niet zomaar alles aan de mens schenkt en dat 

Hij nog een gedeelte van zijn rijkdom verborgen 
houdt voor hen die het zichtbare kunnen 
waarderen. Ik meen hierin een glanzende wijsheid 
voor deze tijd te herkennen. We hebben in ons deel 
van de wereld zo veel materiële welstand bereikt 
en sommigen worden steeds ontevredener. Het is 
zaak om eerst in het reine te komen met wat er is. 
Pas dan zullen we kunnen werken aan een betere 
wereld voor allen. Daarom schrijft koning Salomo in 
het Spreukenboek: Hoeveel beter is het verwerven 
van wijsheid dan bewerkt goud en het verwerven 
van inzicht is verkieslijker dan zilver (Spr. 16:16)."

We wensen jullie het plezier van het lezen. "
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Van de redactie
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Teksten volgende Kerkbrief 

Graag voor 22 september 
naar de onderstaande e-mailadressen: "

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

Verjaardagen

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 
Ivan De Wilde  
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 
20 september 
23 september 
28 september 
29 september 
30 september 
 
01 oktober 
04 oktober 

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


Kerkbrief september 2014       � "5

Liturgisch jaar!

In september beginnen we aan de laatste fase van 
het kerkelijke jaar die eindigt op voleindi-
gingszondag. Met de eerste Advent begint een 
nieuw jaar. De voorbije maanden volgden we het 
Evangelie volgens Mattheüs. Naarmate de tekst 
vordert, wordt de toon grimmiger. Jezus vertelt 
steeds meer parabels over zijn heengaan en de 
daaraan verbonden eindtijd. Ook de discussie met 
de Farizeeën wordt scherper. "

De persoon die mij het Nieuwe Testament heeft 
leren lezen en begrijpen was wijlen professor 
Nielsen. Deze kloeke Fries, die een Doperse 
achtergrond had, legde de klemtoon op de nieuwe 
humane benadering van Mozes’ Wet die Jezus had 
gebracht. Uit deze benadering sprak een grote 
irenische geest (op vrede gericht). Soms ontlokte 
dit de opmerking uit de collegezaal dat Jezus 
tegenover de Farizeeën niet zo vredelievend was. 
Zijn opvolger Prof. Tomson wees erop dat we de 
‘Farizeeën’, zoals die in de Evangeliën voorkomen, 

niet mogen veralgemenen. Lang niet alle Farizeeën 
stelden zich in het verweer tegen Jezus. Prof. 
Tomson, die de rabbijnse traditie en geschriften als 
geen ander kent, diepte zelfs regelmatig 
gelijkaardige inzichten op uit de Misjna en de 
Talmoed (rabbijnse teksten uit de eerste eeuwen), 
woorden die ook Jezus kenmerkten. De categorie 
‘Farizeeën’ die in de Evangeliën wordt opgevoerd, 
is de radicale voorhoede uit de tijd van Jezus. Het 
is dit radicalisme dat Jezus in vraag stelt."

De Evangelisten onderstrepen deze bitsige 
discussie tussen Jezus en de Farizeeën om 
duidelijk te maken dat iets nieuws is begonnen. Het 
optreden van de Messias luidde het begin van het 
einde in. "

De parabels en wijsheden die we tijdens de 
eredienst in september horen, passen in deze 
context, nl. de aankondiging van het nakende 
einde."

Rondom de erediensten

Preekteksten!
 "

Zondag 7 september: Ez. 33:7-11 en Mat. 18: 15-20  "
Zondag 14 september: Exodus 32: 7-14 en Mat. 18: 21-35  "
Zondag 21 september: Jona 3: 10 – 4: 11 en Mat. 20: 1 - 16  "
Zondag 28 september: Ez. 18: 1-4 en Mat. 21: 23 - 32  
 
Zondag 5 oktober: Jes. 5: 1-7 en Mat. 21: 33-43



Volkscultuur en religie liggen niet zover uiteen 
als men denkt!

Met de eredienst in het Gents hebben we 
bovenstaande stelling willen illustreren. De 
belangstelling was andermaal groot. De waardering 
nadien eveneens. Met groot genoegen kon ik 
merken dat de volle kerk voor het grootste gedeelte 
was gevuld met mensen die amper van de Bijbel 
hadden gehoord en al zeker niet van het 
protestantisme. Dit gaf ons de gelegenheid om op 
heel eenvoudige wi jze het Evangel ie te 
verkondigen. Ik had de tekst van Johannes 
gekozen, omdat deze mij het meest toegankelijk 
overkomt. Ik zal hier niet de vele reacties 
neerpennen, maar een korte impressie geven. "

Ik ben ervan overtuigd dat onze cultuur diepe 
Bijbelse wortels heeft. Zelfs de mensen die zichzelf 
ongelovig noemen, putten regelmatig uit christelijke 
bron. Dit is helemaal zo als het gaat om waarden 
en het aan de kaak stellen van onrecht. Sinds de 
19e eeuw is de religie zich steeds meer en meer 
gaan distantiëren van de zogenaamde volkscultuur. 

Een belangrijk argument daartoe was het feit dat 
de kerk steeds meer openlijk werd aangesproken 
op het feit dat haar uiterl i jk vertoon en 
levenswandel niet altijd strookte met haar 
boodschap van eenvoud en armoede. De 
toenmalige clerus hielp de bezittende klasse om 
het groeiend aantal ‘gewone’ mensen onder de 
duim te houden. Zo werd de volkscultuur 
gaandeweg in het verdoemhoekje gezet en 
afgedaan als vulgair of gemeen. In Gent kende 
men de volkszanger Karel Waeri, die met zijn 
schelle stem en scherpe viool de toenmalige 
mistoestanden in grappige teksten en vrolijke 
melodieën goot. Daarbij spaarde hij de clerus niet. 
Een tragisch lot was hem beschoren. Op 12 maart 
1898, na een optreden in Klein Turkije, werd hij op 
de Koornmarkt door katholieke studenten in elkaar 
g e s l a g e n e n v o o r d o o d i n d e s n e e u w 
achtergelaten. Hij deed er een longontsteking op 
waaraan hij drie dagen later overleed. Hij was 
amper 56 jaar. Deze Karel Waeri en vooral zijn 
liedjesteksten waren een bron van inspiratie voor 
Walter De Buck, toen hij in de jaren zestig van 
vorige eeuw de Gentse volksmuziek nieuw leven 

Volkscultuur en religie
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inblies. Aangezien Walter De Buck dit jaar gevierd 
werd – de man is 80 jaar geworden, maar erg ziek 
– besloot ik de brug met de culturele wortels te 
herstellen. "

Het eerste lied dat als opening van de dienst 
fungeerde is het tot een klassieker uitgroeiende 
tekst van Walter De Buck: ‘k zou zo gere wille 
leven. De tekstschrijver mag dan al de woorden op 
papier hebben gezet en de melodie op zijn gitaar 
hebben bedacht, de geest van het lied vond hij niet 
uit. Deze geest leeft al van oudsher in onze cultuur 
en is ten diepste Bijbels: het verlangen naar een 
betere wereld. Viool en piano speelden de melodie 
op de achtergrond en de voorganger vertolkte de 
tekst als een gebed: Vaoder, we zoun zo gere wille 
leven in ne wereld zonder haat, zonder geld en 
zonder streven, waor dat al van tzelve gaot."

Vervolgens gaven de muzikanten het thema van 
het kinderverhaal aan: in mijn straotse zijn het 
amaal kommère. In proper Nederlands betekent dit 
dat we allemaal wel te maken hebben met geroddel 
en dat al dat geklets veel kwaad kan aanrichten. In 
de Bijbel kunnen we lezen dat de tong als een vuur 
is die de gehele wereld in brand kan steken. Met 
een knipoog wordt in dit Gentse volkslied een diepe 
waarheid verkondigd: bedwing je tong."

Tijdens de overdenking kwam dan ook aan bod dat 
de toenmalige tegenstanders van Jezus allerlei 
geroddel over Hem verspreidden. Hij eet en drinkt 
met tollenaars, terwijl hij beter zou vasten. Hij 
maakt zich kwaad en ranselt mensen uit de tempel, 
zo iemand kan toch niet het woord van God 
brengen. Jezus kondigde dan ook aan dat hij zou 
gevangen gezet en gekruisigd worden. Maar het 
verlangen naar een betere wereld is nooit meer 
verdwenen. Evenzo de houding om ten aanzien 
van onrecht geen compromissen te sluiten. "

Tenslotte drukt de melodie van het alom bekende 
‘Vliegerke’ erg treffend de vreugde uit die het 
ontvangen van de waarheid met zich meebrengt. 
Het is alsof onze ziel vleugels krijgt, een weldaad is 
het besef dat God met zijn Geest bij ons is. Deze 
onvoorwaardelijke liefde geeft aan ons bestaan de 
glans der zaligheid."

Volkscultuur is niet vulgair en vormt geen 
gescheiden wereld van de religieuze cultuur. Is het 
afborstelen van minder ‘volmaakte’ mensen in 
naam van God niet gemeen? Aan ons om daarop 
een antwoord te formuleren.

Kerkbrief september 2014       � "7



Ga, stillen in de lande…!

 
Herdenking eerste Synodevergadering april 1839  
 

 
 
Op vrijdag 17 oktober 2014 wil de VPKB de 1ste 
synodevergadering van de protestantse kerk, 175 
geleden, herdenken. Het programma wordt voor 
het ogenblik door het moderamen van de Synodale 
Raad uitgewerkt met medewerking van de 
Brusselse predikanten. Zonder in details te treden, 
willen we al een tipje van de sluier lichten. De 
feestelijke herdenking begint in de namiddag in de 
Brusselse Museumkerk en eindigt ’s avonds in de 
Protestantse Kerk Brussel met een academische 
zitting. Houd de datum nu al vrij, want het wordt 
een heel origineel programma, zeker indien we 
voor bepaalde programma-onderdelen de 
gevraagde toestemming van de Brusselse 
burgemeester krijgen. Aan het moderamen van de 
Synodevergadering is gevraagd om op de 
komende vergadering van november 2014 bij de 
liturgie bijzondere aandacht te besteden aan de 
1ste synode."

"
"

De Bijbel in Gewone Taal  
 
Heeft u het al gehoord? Er komt een Bijbel in 
Gewone Taal uit! Dit jaar nog, in oktober. Wat?, 
zegt u nu misschien, wéér een bijbelvertaling erbij? 
Wat voegt dat toe? Lees meer erover op de 
website en www.bgt.nl voor info en voorproefjes - 
misschien krijgt u net als ik de smaak te pakken. 
Het mooie van deze vertaling is mijns inziens:  
" 1. dat die geen parafrase is maar een 
werkelijke, degelijke vertaling vanuit de bijbelse 
grondtalen  
" 2. dat de gewone taal zeer geschikt is voor 
mensen die het Nederlands of het lezen niet 
supermachtig zijn of die de taal van de NBV toch 
nog te moeilijk vinden: mensen met niet zo'n hoge 
opleiding, mensen voor wie Nederlands niet de 
eerste taal is, jongeren, mentaal gehandicapten, 
enzovoorts. 
" 3. dat de eenvoud van de taal niet ten 
koste gaat van de diepgang, maar integendeel nog 
rechtstreekser je ziel raakt.  
Kortom: een Bijbelvertaling (naast de andere) die 
voor iedereen waardevol is, aldus de initiatief-
nemers!"

 
Theologische Faculteit 
 
De faculteit te Brussel mag zich opmaken om in het 
najaar een visitatiecommissie te ontvangen. Deze 
driejaarlijkse doorlichting is sinds de her-
structurering van het universitair onderwijs in voege 
getreden. De zogenaamde BAMA-structuur beoogt 
de diploma’s in Europa op gelijkwaardige leest te 
schoeien. Gezien de pensionering en het vertrek 
van verschillende hoogleraren werd ik benoemd tot 
hoogleraar Systematische Theologie. Dit betekent 
dat ik vanaf volgend academiejaar mag instaan 
voor de vakken theologie, filosofie, ethiek, 
dogmatiek en hermeneutiek. Ik hoop dit naar best 
vermogen te doen. 
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Nieuws uit de VPKB
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Wat me nu is overkomen. 
Het toppunt van mijn mooiste dromen. 
Nooit dacht ik dit nog te ervaren, 
Zo een eer na al die jaren. 
‘k Ben gezegend met vijf telgen. 
Nu kuierend langs Vlaamse velden. 
Vrolijk maken ze ’t leven bont 
Met acht peuters is de zaak nu rond. 
Overgrootmoeder, wat een eer. 
’t Is om te juichen telkens weer."

Maar dat is dan ook te wijten; 
Hoe zoons en dochters hun leven kwijten. 
Zo blijven steeds de ranken bloeien. 
Zou de maan zich daarmee moeien?  
Elke avond lacht ze ons toe  
Vermaakt zich gul met ons gedoe. 
Ze kan ook grijnzend, spottend blinken, 
Laat ook de sterren vrolijk pinken. 
Oh, wat een wonderlijke nacht, 
Nevel waakt over ’t viergeslacht."

Zo zit de schepping in elkaar. 
Een fijn gevoel, een teer gebaar. 
Zoveel heil ons toch gegeven, 
Wat we dankbaar nu beleven. 
Moge ranken weelderig groeien, 
Vaders met hun zonen stoeien. 
Moeders zetten de boel op punt 
Na telkens een gewaagde stunt. 
Zo zijn toch familiebanden, 
Noch broer, noch zus zullen stranden."

Al mijn schatten, groot en klein; 
Heerlijk, MOEKE, OMA, OMA-PLUS te zijn! 
Harten bijeen in zielsverband, 
Hou stevig de familieband. 
Een samenkomst van rijp en jong, 
Van polka of van charleston. 
Ieder tijdperk is toegestaan, 
Ook gekke kronkel, heel spontaan. 
Laat weergalmen die familiezangen, 
Ver weg over zwoele landen."

Van Gentse Leie tot Safari, 
Van Brugse rei naar Kalahari, 
Waar verwanten ’t geluk gaan zoeken; 
Hier alleen te vinden in de boeken. 
Joost, wij weergalmen het Vlaamse lied, 
Tot ver over dat warm gebied. 
Afrika wordt hier bezongen  
Het spijzigt telkens onze longen. 
Het EMIEL HULLEBROEKKOOR paraat, 
Het Vlaamse lied vol goudbrokaat."

Aan al mijn nakomelingen  
Van: MOEKE, OMA, OMA-PLUS 

Hoelang die titel me nog eert 
Weet HIJ alleen die ’t al regeert."

Antoinette"

Een bijzondere gunst



De Hulppredikanten van Gent-Centrum – Deel 7.!

Na het tumultueuze vertrek van de heer Visser in 
de nazomer van 1942 laat de kerkenraad er maar 
weinig gras over groeien: eind november heeft men 
al een tweetal sollicitanten. De meest interessante 
hiervan is de heer W. van Kekem, evangelist te 
Mechelen. Men acht hem een ernstig kandidaat 
maar kan hij wel evangeliseren en met de jeugd 
omgaan? Uiteindelijk draait dit op niets uit: van 
Kekem blijft in Mechelen en hij zal na de oorlog 
gedurende 20 jaar een gewaardeerd hulppredikant 
zijn in Brussel. Een gemiste kans?"

Dan duurt het meer dan zes maand eer de 
kerkenraad nog eens bijeenkomt. Ds. Pichal heeft 
in tussen de heer Schut te a l meermaals 
gecontacteerd. Schutte is de voorganger van 
Brugge, hij werkt daar nu ruim een jaar met succes. 
Hoewel Brugge nog altijd een bijpost is van Gent 
en onze kerk dus het peterschap uitoefent, ziet 
Pichal er geen graten in om hem daar weg te 
halen. Maar uiteindelijk gaat Schutte er niet op in. 
Hij blijft in Brugge tot in 1950, gaat dan naar 
Knokke en komt tenslotte in 1959 in Antwerpen 
terecht."

De volgende kandidaat is Armand De Zeeuw. Hij 
solliciteert op 7 augustus 1943 op briefpapier van 
een nogal mysterieuze Vri j Evangel ische 
Vereeniging uit Brussel die ik nergens anders 
terugvind. Hij is pas 25 jaar, tot 1940 was hij bij de 
Methodisten waar hij om persoonlijke redenen is 
weggegaan. Hij heeft twee jaar lessen gevolgd in 
de Bijbelschool van de Belgische Evangelische 
Zending en ook theologie gestudeerd aan het 
Institut St.-Louis (klinkt nogal katholiek?); hij heeft 
echter gaan diploma’s. Hij geeft niet minder dan 
zeven namen op van mensen uit Brussel 
(predikanten en kerkenraadsleden) waar men mag 
inlichtingen vragen. Hij noemt zichzelf onervaren in 
het Evangelisatiewerk in het Vlaamsche land maar 
durft de heerlijke taak die hem zou worden 
toevertrouwd in ’s Heeren wijngaard, met ijver 
aannemen, zich ganschelijk aan de leiding Gods 

onderwerpend. Is het deze ronkende verklaring of 
de positieve referenties uit Brussel die de 
kerkenraad doen besluiten om het met deze man te 
wagen? Of heeft het nu al lang genoeg geduurd 
zonder hulpkracht? In één vergadering worden de 
ontvangen brieven besproken, is er een onderhoud 
met de kandidaat en wordt het besluit genomen om 
hem voor één jaar te benoemen op proef, voorlopig 
niet als hulppredikant (hij krijgt wel de wedde) maar 
als evangelist.  "

De Kerkenraad geeft hem opdracht om zich bij te 
werken in de onderwerpen nederlandse taal en 
kerkgeschiedenis. Hij zal hierover geëxamineerd 
worden door de kerkenraad. Ouderling Blondeel 
(onderwijzer in de Van Monckhovenschool) geeft 
hem lessen nederlands maar zal dit na enkele 
weken stopzetten omdat zijn student er veel te 
weinig voor doet, zelfs niet op afspraken verschijnt."

Na vier maand duiken al de eerste wrijvingen op: 
we hoorden al dat hij niet voldoende studeert en 
verder is hij bezig met zaken die niet tot zijn 
opdracht behoren. Hij zal voortaan moeten 
dagelijkse rapporten opmaken en zich intensief 
bezighouden met de kerstlijst (we zijn dan al 21 
december, dus het wordt hoogtijd!), de verkoop van 
kalenders en de eraan gekoppelde huisbezoeken. "

Twee maand later hetzelfde liedje: hij doet te 
weinig, studeert onvoldoende en neemt teveel 
verlof."

Er komt weinig verbetering en in juni wordt beslist 
om het bij dit proefjaar te laten. De Zeeuw krijgt zijn 
ontslag per aangetekend schrijven. Eind september 
valt het doek over een totaal mislukt experiment. 
Wat er verder van deze man is geworden, is mij 
niet bekend."

September 1944 is een zeer bewogen maand voor 
Gent: eindelijk na meer dan vier jaar Duitse 
bezetting wordt de stad bevrijd door de geallieerde 
troepen. Deze heuglijke gebeurtenis wordt meteen 
gevolgd door repressie en epuratie (zeg maar: de 
jacht op de zwarten) en heel wat schuldigen en 
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minder schuldigen belanden in gevangenissen en 
kampen. Een aantal onder hen (protestanten en 
anderen) willen wel eens bezoek ontvangen van 
een dominee voor geestelijke bijstand en (vooral?) 
bemiddeling. Dat brengt voor ds. Pichal veel extra 
werk mee. En door alle drukte wordt geen werk 
gemaakt van de aanwerving van een nieuwe 
hulppredikant."

In de kerkenraad van 16 november 1945 zal ds. 
Pichal zijn gemoed luchten: de predikant drukt zijn 
leedwezen uit dat hij sinds het op pensioen stellen 
van wijlen de heer Van Kesteren, in November 
1937, de volledige hulp van een bekwamen helper 
moest missen. Dat is nadeelig én voor de 
gemeente, én voor den predikant. Er dient 
uitgezien in Nederland naar een hulpprediker, wijl 
er in België geen candidaten voor deze post te 
vinden zijn. Wenschelijk ware een gehuwd iemand 
v a n r o n d d e 3 0 j a a r , m e t a k t e 
“godsdienstonderwijzer”. Men zal dus advertenties 
plaatsen in een paar Nederlandse kerkelijke bladen 
en ook via persoonlijke relaties op zoek gaan naar 
een geschikt iemand. "

En passant wordt vermeld dat het gevangeniswerk 
erg tijdrovend is geworden nu er zoveel politieke 

gevangenen dienen bezocht te worden. De 
voorganger vraagt een financiële tegemoetkoming 
voor het aanschaffen van een nieuwe fiets, daar hij 
zijn werk te voet onmogelijk af kan doen. In een 
latere vergadering laat Pichal horen dat hij niet 
alleen Gent maar ook Brugge, Oudenaarde, 
Dendermonde en het interneringskamp te Lokeren 
bedient. Dit nuttig en belangrijk werk wordt ten 
koste van het eigen gemeentewerk verricht. 
Eigenlijk zouden hiervoor hetzij hulppredikers uit de 
buurt, hetzij vaste krachten  moeten aangesteld 
worden. Een vrome wens waarvan de vervulling 
nog een hele tijd zal uitblijven."

Ook zou men de zangvereniging moeten 
heropstarten; dat zou nuttig zijn in verband met de 
introductie van de nieuwe liedbundel (in 1938 in 
N e d e r l a n d v e r s c h e n e n m a a r d o o r d e 
oorlogsomstandigheden nog niet tot Vlaanderen 
doorgedrongen)."

Kortom: de tijd dringt!"

Arnold De Jonge.

Volgende maand begint Avondcontact, de 
maandelijkse lezingencyclus in het PCC. Zoals al 
vele jaren het geval is, gaan de lezingen door op 
de derde donderdag van de ma"a n d ( t u s s e n 
oktober en april, met uitzondering van december). 
Hieronder een overzicht van de lezingen, zodat we 
de betreffende avond in de agenda kunnen 
aankruisen. Er zijn folders in de kerk beschikbaar."

"
Donderdag 16 oktober: Prof. Dr. Guy Schrans - 
Fredericq en co, een geslacht in licht en schaduw  
Donderdag 20 november: Paul Bruynooghe- De 
Eerste Wereldoorlog en de gebeurtenissen in bezet 
Gent 

Donderdag 22 januari: Nienke Roelants - 
Wetenschap met de Bijbel in de hand: over 
astronomie en religie in de 16e eeuw 
Donderdag 19 februari: Mieke Felix - Een 
Liefdeslied – Vertelling rond de Mattheüspassie van 
J.S. Bach  
Donderdag 19 maart: Sas van Rouveroy - De 
Universiteit van Gent: instituut in transitie  
Donderdag 23 april: Prof Dr. Els Witte - Het 
verloren koninkrijk: Willem I en het orangisme  
 
De lezingen starten om 19u30. De inkom is 2 euro. "

Avondcontact
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Bijbel aan huis

Het opengaan van Gods Woord geeft licht en 
schenkt de eenvoudige inzicht.!

Vers 130 van Psalm 119 geeft de inzet van Bijbel 
aan Huis goed aan. Gods Woord dat opengaat 
geeft licht. Het is een oude zegswijze uit de Joodse 
traditie dat de Geest werkzaam is als minstens 
twee mensen samen de Schriften lezen. Dan klaart 
de hemel op tussen hen. Samen zoeken naar 
inzicht en wijsheid is fitness voor ons bewustzijn. "

Zoals bij het einde van vorig seizoen is beloofd, 
zullen we dit jaar een erg eenvoudige insteek voor 
de Bijbelstudie hanteren. Na enkele jaren van 
kennisnemen van verborgen en nieuw ontdekte 
geschriften, met als klap op de vuurpijl de 
ontsluiting van de Apocalyps van Johannes vorig 
seizoen, zijn we nu terug bij de basis. We blijven 
immers allemaal te allen tijde leerling. "

Ik stel mij voor dat we dit seizoen ook van elkaar 
zullen leren. Daarin zie ik voortgang. Niet zozeer 
het steriel doorgeven van gedachten en inzichten, 
maar vooral verschillende meningen naast elkaar 
kunnen bewaren. Er overvalt mij vaak een grote 
onmacht of zelfs minachting als ik word 
geconfronteerd met een – in mijn ogen – doldwaze 
opvatting. Laatst vertelde mij iemand dat hij er 
rotsvast van overtuigd was dat er meer dan zes 
duizend jaren geleden geen mensen op aarde 
leefden, simpelweg omdat de aarde nog niet 
bestond. Hoezo, vroeg ik hem. In de Bijbel staat 
het klaar en duidelijk, zei hij, en dus is het zo. Ja 
maar, er is toch een skelet gevonden in Oost-Afrika 
dat ongeveer 3 miljoen jaar oud is. Gezien de 
mensachtige figuur een vrouw is gaven ze haar de 
naam Lucy. Heb je er nooit van gehoord? Mijn 
gesprekspartner wuifde met een breed gebaar mijn 
woorden weg en zei dat dit allemaal misleidingen 
van de duivel zijn. Gans de wetenschap trouwens, 
zei hij met een blik als had hij het allemaal door. 
Enkele dagen later kreeg ik een karrenvracht 
emails met verwijzingen naar websites die zijn 
opvatting bevestigde. Eentje heb ik er bekeken, de 

rest rust in mijn prullenbak. Woordeloze onmacht 
en niet gewilde minachting, wat doe ik ermee? "

Ik geloof dat Gods Woord mij kan helpen, net zoals 
we elkaar kunnen ondersteunen. Daarom zie ik uit 
naar een nieuw seizoen van Bijbel aan Huis. We 
hopen de getrouwen samen met enkele nieuwe 
gezichten te mogen verwelkomen. "

Aangezien we vorig seizoen naast verschillende 
interessante passages als omkaderend thema 
‘Vrouwen in de Bijbel’ hebben geopperd, stel ik 
voor om te beginnen met de eerste vrouw: Eva. Dit 
betekent dat we Genesis 2 zullen lezen en er 
vooral over van mening zullen verschillen ☺."

"
"
"
Bijbel aan Huis:!

Vrijdag 26 september om 14u30 bij 
Marleen (Keizer Karelstraat 195)  
 
en om 19u30 bij Ann en Francis 
(Keistraat 173 in De Pinte)."
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In een fijnzinnig boekje van Jonathan Rosen, 
getiteld De Talmoed en het internet, vertelt de 
auteur een waargebeurd verhaal. Hij herinnert zich 
zijn huwelijksceremonie als de dag van gisteren. 
Niet omdat het allemaal zo vreugdevol en gezellig 
was, maar omdat zijn vader hem een raad heeft 
gegeven die hij nooit vergat. De meesten kennen 
het Joodse ritueel bij een huwelijk. De bruidegom 
wordt gevraagd om een glas, dat onder een doekje 
is gelegd, met zijn voet te verbrijzelen. Het is een 
zeer oud gebruik. In de Talmoed wordt verteld dat 
een bekende rabbijn een huwelijksfeest, dat uit de 
hand dreigde te lopen, opschrikte door met zijn 
voet een zeer dure beker te breken. Daarop vroeg 
hij de aanwezige feestvierders om er steeds aan te 
denken dat de tempel te Jeruzalem tot tweemaal 
toe is vernietigd en bijgevolg de feestvreugde op 
gepaste wijze te temperen. Sindsdien breekt men 
een glas bij een huwelijk en wel na het voorlezen 
van de akte en het uitspreken van de zegen. Dit ter 
herinnering aan de verwoesting van de tempel."

Het bijzondere aan het verhaal van Jonathan 
Rosen is dat zijn vader op de ochtend van zijn 
huwelijk een onverwachte interpretatie van dit 
ritueel gaf. Hij zei tot zijn zoon: ‘Als je straks op het 
glas trapt, moet je je voorstellen dat alle angsten en 
twijfels van je kindertijd daarin zitten en dat je die 
ook stuktrapt’. De jonge Jonathan was verrast met 
deze raad en werd meteen bevreesd, omdat hij ooit 
als kind tijdens zo een ritueel het glas vanonder het 
witte doek had zien springen. De bruidegom had er 
blijkbaar te aarzelend op getrapt. Enkele uren later 
balde Jonathan al zijn energie en woede, angst en 
vrees, samen in die ene trap op het glas, om er 
zeker van te zijn dat het zou breken. Het werd een 
verlossende stap, zo getuigt Jonathan in zijn 
boekje. "

Later vroeg de gelukkig getrouwde schrijver van 
het boek aan zijn vader waar hij deze wijze raad 
vandaan had gehaald. Dit maakte het nog mooier. 
Zijn huwelijksdag bleek op 10 november plaats te 

hebben gegrepen, precies op de dag dat in 1938 
de kristalnacht plaatsvond en bijgevolg de sjoa 
(beter gekend als holocaust) begon. Deze ramp 
had een flink deel van vaders familie weggevaagd. 
Als dertienjarige was hij naar Amerika kunnen 
vluchten. Aangezien zijn vader niet veel vertelde 
over deze donkere periode had Jonathan er geen 
erg in dat het precies dezelfde datum was waarop 
hij in het huwelijk stapte. Het breken van het glas 
had dus voor de vader meer betekenis dan voor de 
bruidegom zelf. "

Sindsdien, zo vertelt de auteur verder, heeft hij 
geleerd met opwellende woede en frustraties om te 
gaan. Hij weet zich ook verbonden met het 
verleden en beseft dat hij het verschil kan maken 
zodat dergelijke rampen nooit meer zouden 
gebeuren. Nu hij zelf een kind heeft, vraagt hij zich 
af hoe hij haar zal leren het evenwicht te vinden 
tussen vaak tegenstrijdige impulsen. Ik vermoed 
dat hem op haar bruiloft een inval van wijsheid zal 
toevallen. Een laatste bevrijdende woord van de 
vader. !

Het laatste woord



Zomerproject

Het is met grote k inderen moei l i jker 
communiceren dan met de kleintjes!

Deze zomer werd het kerkgebouw andermaal open 
gesteld voor brede culturele interesses. Het 
jongerencollectief KAPOW kreeg de vrijheid om 
hun Exodusproject, n.a.v. 50 jaar migratie, voor het 
voetlicht te brengen. Tijdens de openingsavond op 
Midzomernacht brachten ze vele jongeren op de 
been . De ten toons te l l i ng ze l f was een 
fortoreportage van hun reis naar Marokko en hun 
contact met p laatsel i jke mensen aldaar, 
geflankeerd door een exposi t ie van hun 
skateboardcollectie. De favellahut die in het midden 
van de kerk was opgesteld, bleef niet onbesproken. 
Het is inderdaad een schandaal dat een gans gezin 
in zo een schamele woning van afbraakmateriaal 
moet leven."

Tijdens de Gentse Feesten kregen we een 
gemiddeld aantal bezoekers over de vloer. De 
vooravondconcerten waren smaakvol, maar 
konden beter worden bevolkt. Op de laatste dag 
organiseerde KAPOW een finnisage. Met een voor 
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hen kenmerkende dosis enthousiasme hadden de 
jongeren een Afrikaanse groep muzikanten 
uitgenodigd. Ze speelden in de poort, terwijl 
mensen zich op het pleintje ritmisch vermaakten. 
Toen brak de regen los. Binnen in de kerk werd 
aanvankelijk sereen en ingetogen gezongen door 
een verdienstelijke zangeres, nadien gaf een 
Peruaanse gitarist het beste van zichzelf, maar 
toen de Afrikaanse groep nog een laatste 
slotakkoord uitbracht, steeg het volume weerom de 
hoogte in. Uiteindelijk werd alles in goede orde 
afgesloten. Oef. "

Deze formule heeft mij veel bijgebracht en dit in 
alle richtingen. Het is bijvoorbeeld niet evident om 
met jongeren een eind onderweg te gaan. Ze willen 
zo graag en zo veel. Dit maakt de dialoog vaak erg 
eenzijdig. Met heel veel geduld en gebed valt er 
wel tot een gesprek te komen, maar het valt niet te 
ontkennen dat deze inzet veel energie vraagt. Nu 
ja, er zal inderdaad nog veel geduld en gebed 
nodig zijn voor we vrede zullen vinden in deze 
wereld. In die zin was het een goede oefening. 
Niet? "

Ik wil op deze plaats mijn dank uitspreken voor de 
b l i j vende onders teun ing en het kordate 
uithoudingsvermogen van Jeroen, die stilaan maar 
zeker de titel ‘hulppredikant’ ontgroeit. Respect! "
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Eenvoud

Afgelopen weken, bij het opkuisen van de 
boekenkast, kwam ik een oud boek tegen met werk 
van M.C.Escher. Geboren op 17 juni 1898 in 
Leeuwarden, spendeerde hij zijn jeugd in Arnhem, 
waarna hij in Haarlem architectuur studeerde. 
Grafische kunst bleek echter zijn talent en hij 
studeerde verder onder de leiding van Jessurun de 
Mesquita van 1919 tot 1922. Hij leefde van 1923 tot 
1935 in Rome. Na een verhuis in 1937 naar Ukkel 
bij Brussel, vestigde hij zich in 1941 in het 
Nederlandse Baarn. In 1970 verhuisde hij naar 
Laren waar hij op 27 maart 1972 stierf. In zijn werk 
kunnen we twee perioden duidelijk onderscheiden: 
werk gedaan voor 1937 en het werk na 1937. De 
eerste groep is voornamelijk het afbeelden van de 
zichtbare werkelijkheid, geïnspireerd door het 
Italiaanse landschap waar hij leefde en reisde. De 
tweede periode wordt gedomineerd door werk dat 
ontspruit uit zijn binnenwereld, zijn verbeelding."

Wat mij boeit zijn zijn werken uit zijn tweede 
periode waar hij speelt met voorgrond en 
achtergrond, figuur en landschap. Wij zijn geneigd 
de voorgrond te laten domineren als belangrijkste 
element. De achtergrond is dikwijls bijzaak, het 
decor. Bij Escher krijgt de achtergrond gelijke 
status. In zijn werk ‘Reptielen’ kruipt wat in de 
achtergrond zit, letterlijk naar op de voorgrond om 
daarna weer te verdwijnen in de achtergrond.""
Soms is het zelf niet meer duidelijk wat achtergrond 
en voorgrond is. Ze vloeien in elkaar over zoals bij 
zijn werk ‘Metamorfose III’.""
Dit brengt mij bij de bedenking waar in het leven we 
onze voorgrond en achtergrond leggen. Wat, 
vinden we, heeft voorrang en wat is bijzaak. In de 
eerste levenshelft ligt, zoals bij Escher, ons werk 
veelal in de uiterlijke wereld. We stappen de wereld 
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in met jeugdig enthousiasme, zoeken ons een weg, 
bouwen aan ons carrièrepad en beginnen een 
gezin. De wereld is duidelijk op de voorgrond en 
heeft onze aandacht. Via Facebook, Twitter, 
LinkedIn en het internet ligt hij (of is het zij?) aan 
onze voeten. De binnenkant is achtergrond 
geworden. Ons levensproject wordt gestuurd door 
de eisen van het dagdagelijkse. In deze drukte blijft 
weinig tijd over voor het wezenlijke. Een cursus 
time management of een uurtje mindfulness zorgt 
voor een korte verademing maar behoudt 
fundamenteel het, op termijn wankele, status quo.""
Een reusachtige boom die zijn stam verwaarloost 
zodat enkel schors overblijft, is echter kwetsbaar. 
De uitdaging waar we voor staan is de zorg voor de 
binnenkant. Zijn we innerlijk weerbaar genoeg? De 
uiterlijke beleving van ons menszijn kan niet 
duurzaam zonder de innerlijke beleving. Kunnen 
we nog op weg gaan zoals Abraham in de Brief aan 
de Hebreeën “zonder te weten waar hij zou komen” 
en “in geloof dat Hij er is en dat Hij beloont wie 
Hem zoeken”? Deze zorg voor de binnenkant 
vereist dat we tijd en ruimte maken voor het zoeken 
naar onze eigen identiteit. Dat we nieuwe 
prioriteiten durven te stellen. Kortom dat we, wat 
eens achtergrond was tot voorgrond maken en wat 
voorgrond was tot achtergrond. Een ommekeer. 
Toegegeven, het vergt moed om een buitenbeentje 
te durven zijn en waarden na te leven die haaks 
staan op datgene waar je gewone omgeving 
belang aan hecht. Vandaar het belang van een 
biotoop, een plaats van stilte waar je kan luisteren 
naar wat leeft in de achtergrond."

Dit brengt mij bij het werk van Escher met de twee 
handen die elkaar tekenen. Voorgrond en 
achtergrond, het geestelijke en het materiële, staan 
niet in tegenstelling tot elkaar. Het gaat om een 
integratie van de menselijke waarden in het 
geestelijke. Er is een overstijgen maar geen 
ontkennen. Het geestelijk leven verwaarloost het 
menselijke niet maar vervolmaakt het: “ora et 
labora” zoals de monniken weten. Gebed en arbeid 
die elkaar vorm geven, twee handen die elkaar 
iedere dag opnieuw scheppen.""
Als je de komende periode toevallig in Den Haag 
bent, kan je misschien eens binnenwandelen in het 
Escher Museum (http://www.escherinhetpaleis.nl) 
en je onderdompelen in deze wondere wereld. Heel 
even kan dan misschien voorgrond en achtergrond 
verdwijnen en je herinneren aan de grond van jouw 
bestaan. ""
“Het geloof is een vaste grond van de dingen die 
men hoopt, en een bewijs van de zaken die men 
niet ziet.” (Hebr. 11,1) Moge het nieuwe kerkjaar je 
binnenkant versterken en je buitenkant schoonheid 
laten uitstralen tot vreugde van jezelf, je medemens 
en God.""
“Het belangrijkste is niet of men in een klooster of 
in de wereld leeft, maar wel of men al dan niet leeft 
als een ware leerling van Christus” (Thomas 
Merton)""
Peter Van Damme
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September  2014



zondag 14 september 2014 om 10.00

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas 

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

zondag 21 september 2014 om 10.00

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas 

Ds. J. Temmerman  
Aletta Rambaut / Martine De Jonge  
kerkenwerk / Protestantse Solidariteit 
Ko van Heest 
Martine

zondag 28 september 2014 om 10.00

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas 

Dhr. J.F. Tollenaar 
Marijke Schaefer / Francis Van De Walle  
kerkenwerk / diaconie  
Charles-Henri Vanden Broucke  
Jeroen

zondag 5 oktober 2014 om 10.00

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas 

Ds. J. Temmerman  
Daniël Van Steenkiste / Rita Martens 
kerkenwerk / bloemen  
Ko van Heest 
Janneke
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Dienstenrooster

Activiteitenrooster

Woensdag 3 september om 19u30: kerkenraadsvergadering bij Johan in Drongen  
Zondag 7 september vanaf 10u: BUITENDAG (dienst en aansluitend BBQ) 
Zaterdag 20 september om 14u: Districtsvergadering te Brugge  
Vrijdag 26 september om 14u30: Bijbel een Huis bij Marleen  
" 19u30: Bijbel aan Huis bij Ann en Francis



Bijbelleesrooster

September

maandag 1 september Spreuken 6:12-19 Wees betrouwbaar
dinsdag 2 september Spreuken 6:20-35 Vreemdgaan is gevaarlijk
woensdag 3 september Spreuken 7:1-27 Laat je niet verleiden
donderdag 4 september Psalm 119:81-88 Smachten naar redding
vrijdag 5 september Matteüs 17:1-8 Feest van herkenning
zaterdag 6 september Matteüs 17:9-13 Elia en Johannes
zondag 7 september Matteüs 17:14-23 Zwakte en kracht
maandag 8 september Matteüs 17:24-27 Belasting betaald
dinsdag 9 september Matteüs 18:1-9 Belangrijkheid
woensdag 10 september Matteüs 18:10-20 Bereiken en aanspreken
donderdag 11 september Psalm 119:89-96 (On)eindigheid
vrijdag 12 september Matteüs 18:21-35 Vergevingsgezindheid                                    
zaterdag 13 september Matteüs 19:1-9 Huwelijksbescherming
zondag 14 september Matteüs 19:10-15 Kinderzegen
maandag 15 september Efeziërs 1:1-6 Voorbestemd
dinsdag 16 september Efeziërs 1:7-14 Gemerkt
woensdag 17 september Efeziërs 1:15-23 Dankbaarheid
donderdag 18 september Matteüs 19:16-22 Hoe word je rijk?
vrijdag 19 september Matteüs 19:23-30 Door het oog van een naald
zaterdag 20 september Matteüs 20:1-16 Ter elfder ure 
zondag 21 september Matteüs 20:17-34 Omgaan met macht
maandag 22 september Efeziërs 2:1-10 Opstanding
dinsdag 23 september Efeziërs 2:11-22 Medeburgers en gezinsleden
woensdag 24 september Efeziërs 3:1-13 Vrije toegang
donderdag 25 september Efeziërs 3:14-21 Perspectief
vrijdag 26 september Ezechiël 18:1-13 Eigen verantwoordelijkheid
zaterdag 27 september Ezechiël 18:14-20 (On)geloof is geen erfgoed
zondag 28 september Ezechiël 18:21-32 Wie is onrechtvaardig?
maandag 29 september Ezechiël 19:1-14 Leeuwin en wijnstok
dinsdag 30 september Ezechiël 20:1-12 Goede raad is duur

woensdag 1 oktober Ezechiël 20:13-26 Israel in de woestijn
donderdag 2 oktober Ezechiël 20:27-38 De maat is vol
vrijdag 3 oktober Ezechiël 20:39-44 Ooit komt het inzicht
zaterdag 4 oktober Ezechiël 21:1-12 Te vuur en te zwaard
zondag 5 oktober Ezechiël 21:13-22 Zwaardmacht
maandag 6 oktober Ezechiël 21:23-32 Twee wegen
dinsdag 7 oktober Ezechiël 21:33-37 De straf van het zwaard
woensdag 8 oktober Ezechiël 22:1-16 Bloedstad
donderdag 9 oktober Ezechiël 22:17-31 Afval
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