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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 BE12 0000 3264 0092  
BIC BPOTBEB1 Ten name van Protestantse kerk van België  
IBAN BE10 6527 9979 6004  
BIC HBKABE22 Ten name 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 begonnen het nieuwe seizoen onder een 
stralende hemel in de (h)eerlijke buitenlucht. Moge 
dit een teken zijn van wat komt. Maar we hebben 
niet alles in de hand. Zelfs de meest essentiële 
zaken ontsnappen aan onze controle. In het 
persoonlijke leven zijn geboorte en dood niet aan 
ons gegeven om te bepalen. Ook de wereldwijde 
ontwikkelingen van de geschiedenis gaan voor het 
grootste gedeelte aan onze maakbaarheid voorbij. 
Naast een druilerige oogstmaand werden we deze 
zomer ook geconfronteerd met een niet te stelpen 
opmars van gruwel in het Midden Oosten. Voor 
vele mensen in het Westen bevestigt de 
barbaarsheid, waar IS prat op gaat, hun afkeer van 
religie in het geheel. Soms vraag ik mij af 
waarheen dit alles leidt. Spontaan komt de 
gedachte op dat we in apocalyptische tijden leven. 
De bestudering van het laatste Bijbelboek vorig 
seizoen zal daar zeker mee te maken hebben. We 
lazen daarin een oproep tot alertheid, omdat de 
aanhangers van het beest een teken dragen dat 
erg lijkt op dat van de getrouwen. Het radicale 
kwaad voltrekt haar gruweldaden onder de 
pretentie in naam van God te handelen. Naast 
alertheid inspireert de Apocalyps van Johannes ook 
om juist in tumultueuze tijden, te herkennen aan de 
diepe duisternis die over de wereld neerdaalt, 
standvastig te blijven in het geloof in waarachtige 
vrede. Ook dit zullen we het komende seizoen ter 
harte nemen."

In september begonnen de gesprekskringen rond 
de Bijbel, beter gekend als Bijbel aan Huis. Ook de 
jongerencatechese begon. Deze maand gaat 
weerom een nieuw seizoen van Avondcontact van 
start. Daarover kan je in deze kerkbrief meer 
informatie lezen. Zoals gewoonlijk blikken we ook 
terug. De Buitendag wordt nog eens in herinnering 
gebracht, met dank aan Huguette die haar pen 
daartoe leende. We bevelen ook een volgende 

aflever ing van de gesch ieden is van de 
hulppredikanten aan, zoals steeds vaardig 
verwoord door Arnold.  "

Verder zien we vooruit en presenteren we een 
greep uit het markante nieuws in de landelijke kerk. 
We wensen jullie veel leesplezier."

 
Inhoud ""

Colofon  
Woordje vooraf 
Verjaardagen  
Rondom de erediensten  
Preekteksten  
Terugblik 
Avondcontact 
Bijbel aan huis 
Geschiedenis - hulppredikanten  
Nieuws uit de Gaspard  
Rondom Sarah  
Pastoraat 
In memoriam 
Nieuws uit de VPKB 
Boeken  
Week van de eenheid  
Activiteitenrooster 
Dienstenrooster 
Bijbelleesrooster 

2  
3  
4  
5  
5  
6  
7  
7   
8  

10  
10  
11  
11  
12  
13  
13  
15  
15  
16

Woordje vooraf
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Teksten volgende Kerkbrief 

Graag voor 20 oktober 
naar de onderstaande e-mailadressen: "

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

Verjaardagen

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  
Nico van Belle  
Jacob De Schipper 
John Debacker 
Catherine De Schipper 
Jeroen Hozée  
Pascal Dhont 

01 oktober 
04 oktober 
06 oktober 
08 oktober 
10 oktober 
16 oktober 
19 oktober 
20 oktober 
20 oktober 
21 oktober 
22 oktober 
29 oktober 
29 oktober  
30 oktober 
30 oktober 
02 november 
06 november 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Op zondag 12 oktober vieren we een dankdienst 
voor de oogst. Tijdens de dienst houden we een 
bijzondere collecte voor het DSC te Kuurne. We 
hopen dat onze samengebrachte ‘vruchten’ door 
Gods zegen mogen gedragen worden, zowel voor 
de behoeftigen als voor hen die ondersteuning 
bieden. In vroegere tijden bracht men etenswaren 
mee naar de kerk. Deze werden dan verdeeld 
onder behoeftigen. We menen dat het vandaag 
voor hulporganisaties zoals het DSC meer armslag 
biedt om zelf te bepalen waar de hoogste nood is. 
We worden daarin gesterkt door het besef dat er 
steeds een beroep kan worden gedaan op 
voedselbanken en dergelijke. Vandaar dat wij onze 

dankbaarheid voor de oogst met een bijzondere 
collecte uitdrukken.   "

Ook zondag 19 oktober is een bijzonder dienst. We 
hebben dan ds. Steven Fuite te gast. Hij is sinds 
enkele jaren voorzitter van de synodale raad van 
de VPKB. De synodale raad staat in voor het 
d a g e l i j k s b e s t u u r v a n o n z e k e r k e n 
vertegenwoordigt de gemeenten bij de overheid. 
We zijn verheugd dat de voorzitter bij ons in de 
dienst wil voorgaan. "

Rondom de erediensten

Preekteksten "
 "

Zondag 12 oktober: Jes. 25: 1 – 9 en Mat. 22: 1 – 14  "
Zondag 19 oktober: Jes. 45: 1 – 7 en Mat. 22: 15 – 22  "
Zondag 26 oktober: Deut. 6: 1 – 9 en Mat. 22: 34 – 46  "
Zondag 2 november: Spreuken 9: 1 – 18 en Mat. 25: 1 - 13 



‘WAAR TWEE OF DRIE VERGADERD ZIJN IN 
MIJN NAAM DAAR BEN IK IN HUN MIDDEN’ (Mt.
18 : 20). Verslag van de Buitendag op 7 september. 
Toepasselijke woorden in het Evangelie van 
Matheus bij de startdag van het kerkelijk jaar; een 
zinvolle eredienst was het begin van de buitendag 
die, zoals vorige maal, mocht doorgaan in de 
Piereput bij Caroline en Johan. Een somber 
weerbericht voorspeldde buiig weer; het werd 
echter een stralende najaarsdag! Vijftig personen 
hadden zich gemeld. Er was fijne kost bereid door 
Jasmine, Joris en Philip Adams. Als de spijzen 
kunnen gegeten worden in leuk gezelschap, wat 
kan men nog meer verlangen?  
Omstreeks 16 uur werd aan ontspanning gedacht; 
Jeroen had enkele spelen bedacht en de 
liefhebbers van wandelen konden de benen 
rekken. Johan had een korte wandeling geor-
ganiseerd in de Assels. Wat betekent de naam 
Assels? De benaming komt voor in een charter van 
1397 en zou ‘hazelaar’ betekenen. Dat wijst er op 
dat het toenmalige gebied bosrijk was. De hazelaar 
behoort tot de berkenfamilie; de struik levert 
brandhout op en na enkele jaren kan men weer 
oogsten. Men beweert dat de staf van Mozes een 
hazelaar was. Wat is er met de Assels door de 
eeuwen heen gebeurd? Het gebied behoorde 
sedert de 10e eeuw toe aan de Sint-Pietersabdij en 
men weet dat monniken overal noeste arbeid 
verrichtten om onvruchtbare grond te ontginnen. 

Vermoedelijk is dit ook hier het geval geweest, 
maar door de ligging van de Assels tussen 
verschillende Leie- armen ontstond een meers-
gebied. Wel zou gerst hier goed gedijd hebben, 
want de aardbodem bestaat uit zware kleigrond.  
We ontdekten ook de echte Piereput. Het is een 
waterplas gevormd door een oude Leie-arm, amper 
0,1808 hectare groot, waar waterlelies welig 
bloeien, een paradijs voor watervogels. 
We wandelden verder tot aan de pont, het veer dat 
nog druk functioneert tussen Drongen en Afsnee. 
Peperdure boten glijden hier geruisloos over het 
water en aan de overkant van de Leie staat het 
Romaanse kerkje van Afsnee.  
Natuurpunt koopt stelselmatig nieuwe percelen 
aan, zodat het gebied ten zuiden van Gent een 
fantastisch natuurreservaat van 38 ha. geworden 
is.  
Bij een lekker stuk taart en koffie vergasten Johan 
en Chris ons op een muzikaal intermezzo;  enkele 
Gentse liedjes werden ten gehore gebracht. 
Begeleid door viool en gitaar  zong Johan, met veel 
talent  een paar bekende liedjes uit het Gentse 
repertoire. Heerlijke volkscultuur die deze fijne dag 
afsloot. 
De Bijbelse Tuin van Eden bevond zich in het 
vruchtbare driestromenland; onze Hof van Eden 
strekt zich uit tussen drie Leie-armen ten Zuiden 
van Gent."

Huguette

Terugblik
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Avondcontact

Dit seizoen belichten we markante vrouwen uit de 
Bijbel. We begonnen de cyclus met Eva. Een 
thematische aanpak laat toe om grote lijnen uit de 
Bijbel naar voor te halen en is een verademing ten 
opzichte van vorig seizoen, toen we een jaar lang 
over hetzelfde Bijbelboek gebogen bleven. Maar 
niet enkel inhoudelijk, ook vormelijk beproeven we 
dit seizoen een nieuwe methode. Voorheen gaf ik 
een (te) lange inleiding, waarna het gesprek 
doorgaans beperkt was, want alles was al gezegd 
en iedereen keek verlangend uit naar koffie of wijn. 
Dit seizoen krijgt elke deelnemer, indien hij of zij 
dat wenst, de kans om een bijdrage te leveren. Het 
is nog wat wennen, maar ik geloof dat het na 
enkele keren helemaal goed komt. Het zou leuk 
zijn indien men ook voorbereidingen treft en thuis 
één en ander opzoekt om met anderen te delen. 
Daarom vermeld ik bij de uitnodiging de vrouw uit 
de Bijbel die we de volgende keer in de kijker 
plaatsen. "

Vrijdag 24 oktober!

Bijbel aan huis over SARA!

Om 14u30 bij Marleen  
(Keizer Karelstraat 195)!

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

     "

Teksten die over Sara vertellen, vinden we 
voornamelijk in het boek Genesis. Ze verschijnt 
voor het eerst aan de zijde van Abram in Gen. 12. 
Ze heette toen nog Saraï. Ze sterft in Gen. 23 en 
wordt begraven in Hebron. Maar ook Paulus heeft 
het over Sara, bijvoorbeeld in Romeinen 9 en 
Galaten 4. We hebben dus weerom genoeg stof om 
een boeiend gesprek te voeren. Kom en zie. 

Bijbel aan huis

Op de leestafel bij de inkom van de kerk liggen 
nieuwe folders van Avondcontact. Ook in het 
centrum kan je ze vinden. Het is de bedoeling dat 
we deze folders bij vrienden en kennissen 
verspreiden. Naast het informatieve gedeelte van 
de avonden, waarbij we in staan voor de gedegen 
vakkennis van de sprekers, biedt Avondcontact ook 
de gelegenheid om mensen te ontmoeten en hen 
van het bestaan van onze gemeenschap op de 
hoogte te brengen. Vanuit dit oogpunt nodigen we 
allen uit op:"

Donderdag 16 oktober om 19u30  
Prof. Dr. Guy Schrans!

Fredericq en co, een geslacht in licht en 
schaduw"

Guy Schrans is emeritus hoogleraar te Gent en 
advocaat. Hij schreef talloze studies over recht en 
verwierf een gedegen wetenschappelijke status. 

Verder publiceerde hij enkele historische studies, 
onder meer over de Vrijmetselarij te Gent. Deze 
historische interesse beoefent hij met passie en 
gedrevenheid. Dit jaar verscheen van zijn hand een 
studie over de familie Fredericq. Daarover zal de 
spreker ons verlichten. "

Fredericq & Co, een geslacht in licht en schaduw 
vertelt het gewone familieverhaal van een zeer 
ongewone Vlaamse liberale familie. Naast 
prestigieuze familieleden zoals Paul Fredericq, 
Virginie Loveling, Cyriel Buysse en Julius Mac 
Leod, passeren ook minder vermaarde neven en 
nichten de revue: winkeliers, landbouwers, dokters, 
leraren, rechters, bedienden, advocaten en 
burgemeesters. Prof. Schrans zal tevens de 
bijzondere band die de liberalen in de 19e eeuw in 
het algemeen en de familie Fredericq in het 
bijzonder met het protestantisme hadden belichten. 
Het verhaal begint rond 1770 en volgt de familie tot 
aan de Eerste Wereldoorlog.



De Hulppredikanten van Gent-Centrum – Deel 8.!

Na de noodkreet van ds. Pichal in november 1945 
(zie vorig artikel) zijn advertenties verschenen in 
N e d e r l a n d s e k r a n t e n v o o r e e n n i e u w e 
hulppredikant, daarop zijn niet minder dan 16 
reacties binnengekomen. Hieruit kiest de 
ke rken raad v i j f namen d ie een nadere 
kennismaking waard lijken. Ze worden alle vijf 
uitgenodigd om een dienst te komen leiden en 
nadien een gesprek te hebben met de kerkenraad. 
Uit deze gesprekken blijkt dat de wedde en 
vergoedingen die wij aanbieden nog niet zo slecht 
zijn in vergelijking met Nederland. De nabespreking 
op 23 maart 1946 herleidt dit tot twee personen en 
op 14 april valt de definitieve keuze op de heer 
Antonie-Jacobus Allan, uit Ferwerd, een dorp in 
het noorden van Friesland. "

In het pak briefwisseling uit deze periode ontbreekt 
uiteraard de sollicitatiebrief van Allan (wat 
interessant is, vind je nooit terug in de archieven). 
We moeten ons dus een beeld vormen aan de 
hand van de aanbevelingsbrieven. En die zijn 
ronduit indrukwekkend, je zou haast bang worden 
van zo een ideaal kandidaat. Hij is 34 jaar en 
afkomstig uit Amsterdam. Hij heeft een HBS-
opleiding (atheneum) achter de rug wat hem al 
meteen op een hoger vlak plaatst dan zijn 
voorgangers hier in Gent. Hij heeft het gewenste 
diploma van godsdienstonderwijzer, waarschijnlijk 
heeft hij dat beroep in Amsterdam uitgeoefend. Hij 
is Evangelisch-Luthers gediplomeerd, in die tijd een 
flinke handicap voor aanstellingen binnen de Ned. 
Herv. Kerk. Maar zo wettisch zijn wij niet in 
Vlaanderen. In 1943 is hij moeten onderduiken in 
Friesland waar hij bij een orgelbouwer gewerkt 
heeft of nog werkt. In die laatste periode heeft hij 
zich in de hervormde kerk van Ferwerd niet alleen 
geïntegreerd maar zich een plaatsje veroverd als 
evangelist onder leiding van de predikant. Hij doet 
ook mee aan jeugdwerk, speelt voortreffelijk orgel, 
leidt verschillende kerkkoren. Theologisch-
dogmatisch is hij niet erg diepgaand (wat wil je, hij 
heeft geen universiteit gedaan – ADJ) maar zijn 
preken worden zeer gesmaakt door het brede 

publiek. Hij past zich makkelijk aan bij nieuwe 
werkomstandigheden (van klein dorp naar grote 
stad!), werkt graag met jeugd maar krijgt ook 
contact met ouderen."

Zijn proefbezoek heeft heel wat voeten in de aarde: 
hij raakt moeilijk aan een paspoort want als 
onderduiker is hij destijds door een vriend 
veiligheidshalve uit alle registers geschrapt. Ook 
kan hij geen geld wisselen zodat hij de afstand 
Brussel-Zuid/Noord zal moeten te voet afleggen 
(geen Belgisch geld voor tram!). Wat een tijden, 
toch al bijna een jaar na de oorlog!"

Op 19 mei 1946 wordt hij in zijn ambt bevestigd. In 
de tussentijd is hij nog gauw getrouwd met mej. 
Elisabeth Vogelzang en daarmee voldoet hij ook 
aan die wens van de kerkenraad."

En hoe verloopt zijn Gentse periode? !

Uit de notulen van juni ‘46 blijkt dat hij zou kunnen 
godsdienstlessen krijgen in Ronse, maar de 
kerkenraad gaat niet akkoord: er is meer dan 
genoeg werk in eigen kring! Hij is intussen al 
begonnen met het werk onder de jeugd en hij zorgt 
voor de heropstart van de zangvereniging die 
voortaan kerkkoor zal heten; het koor zal de 
nieuwe zangbundel bij de gemeente introduceren."

In oktober krijgt hij de opdracht om te zorgen voor 
nieuwe liedborden. Hij moet zich actief met de 
jeugd bezighouden, in het b i jzonder op 
zondagavond(!) Kan hij ook het orgel eens 
stemmen want dat is al vijf jaar geleden?"

In november heeft ds. Pichal 6 uur godsdienst-
lessen op het Atheneum afgestaan aan Allan; 
daarnaast krijgt hij ook 4 uur op de Middelbare 
School."

In het volgende voorjaar vraagt de kerkenraad zich 
af of ook de VZW De Vlaamse Olijfberg moet 
tussenkomen in de huishuurvergoeding van de 
hulppredikant?"

In mei ‘48 is Allan is aanwezig op dat gedeelte van 
de KKR-zitting waar nieuwe lidmaten worden 
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ontvangen. Dit is hoogst uitzonderlijk; ten tijde van 
Pichal zijn de hulppredikanten duidelijk niet op hun 
plaats in dit hoge gezelschap."

In september ’48 wordt gemeld dat, in verband met 
de mogelijke benoeming (in cumul) van ds. Pichal 
tot godsdienstinspecteur, de heer Allan zijn 
schoollessen zou laten vallen en gevangeniswerk 
in de plaats krijgen. Dit is althans een voorstel van 
de kerkenraad, Allan  zelf weet het misschien nog 
niet.#

In februari ‘49 neemt Pichal ontslag  om fulltime 
godsdienstinspecteur te worden; daarnaast wordt 
hij ook directeur van het Silowerk en gaat hij 
lesgeven aan de faculteit. Ds. de Haan uit 
Antwerpen wordt consulent."

Dan volgt een stille periode in de notulen, het 
volgende verslag is van 13 oktober 1949. Intussen 
is ds. van Stipriaan verkozen en aangesteld tot 
predikant. Vanaf deze datum zal Allan regelmatig 
aanwezig zijn in de vergaderingen van de 
kerkenraad (met raadgevende stem): een 
bevordering?"

In 1948 wordt in de Beheerraad gesproken over de 
mogelijkheid om een tweede hulppredikant aan te 
stellen; dit mag voor niemand geldelijk nadeel 
veroorzaken maar enkele maanden later wordt 
deze zaak geklasseerd aangezien Brussel geen 
definitieve besluiten heeft genomen."

We lezen verder nog dat Allan samen met een 
kerkenraadslid de gemeente vertegenwoordigt op 
de bevestiging van ds. De Vries te Roeselare, dat 
hij bezig is met de zondagschool, verslagen schrijft 
over het gevangeniswerk, een Bach-avond 
organiseert met een zangeres en een organist als 
gasten en dat hij met de jeugd gaat kamperen in 
Horebeke."

Begin 1950 gaat koster Vandenhende er een punt 
achter zetten. De Beheerraad overweegt om 
ingeval de Kristoffelstraat zou vrijkomen, Allan daar 
te huisvesten; de huurvergoeding die hem door de 
Beheerraad wordt uitbetaald, zou daardoor veel 
verlichten."

Na de oorlog verschijnt de “Kerkbode van Gent” 
nog maar uitzonderlijk. Ofwel is de inktpot van ds. 
Pichal uitgedroogd, ofwel heeft hij naast al zijn 
andere bezigheden echt geen tijd meer voor zijn 

ellenlange artikels. Het is dan ook een buitenkansje 
als we in het voorjaar van 1947 een paar artikels 
vinden van onze hulppredikant onder de titels: 
Kerkgang en Wat gebeurt er in de Kerk? In het 
eerste artikel heeft hij het vooral over de mensen 
die de kerkgang verwaarlozen, blijkbaar geen 
verschijnsel van de 21ste eeuw alleen. – In de 
volgende artikels wil hij een studie maken van de 
liturgie. In het mei-nummer behandelt hij de periode 
vóór de aanvang van de dienst; we kunnen eruit 
leren dat er in die tijd nogal wat te laat gekomen 
werd. Maar dat hindert niet, rustig wandelen we de 
hele kerk door. Ook moet de organist het 
stemgeroes proberen te overstemmen. Als hij dat 
dan ook nog doet door operamuziek te spelen, dan 
is het wel helemaal mis. Kortom: de gemiddelde 
kerkganger bereidt zich tijdens deze minuten niet 
voor op dat wat meteen komen gaat via bijbellezing 
of persoonlijke meditatie. – Dan komen we tot het 
eerste lied. De schrijver heeft het over hen die een 
halve of een hele noot nà het orgel komen. Hij 
geeft meteen een paar richtlijnen voor het zingen 
van de psalmen in het ritme van het nieuwe 
liedboek. - Dan duurt het tot Kerst voor er weer een 
kerkbode verschijnt. Hierin komt de liturgie aan bod 
tot aan de schriftlezing met tussenin een 
zijsprongetje naar het kerkelijk jaar. – In de 
zeldzame Kerkbodes uit 1948-49 zoeken we 
vergeefs naar het vervolg. Heeft hij op te veel zere 
tenen getrapt?"

En dan vernemen we plotseling in september ‘51 
dat, in verband met het vertrek van de heer Allan, 
iemand anders de Kerkbode zal moeten afdrukken 
(stencilwerk). Hoezo? Gaat hij weg, wanneer, 
waarheen, waarom? Wat interessant is, vind je 
nooit terug in de archieven, ook de kerkbladen uit 
de tijd van ds. Van Stipriaan niet. In ieder geval is 
er een afscheidsdienst gehouden op 30 september. 
We kunnen alleen maar veronderstellen dat het 
echtpaar Allan teruggekeerd is naar Nederland, 
iemand meent dat hij daar een gemeente heeft 
gekregen. Hier in Vlaanderen horen we er niets 
meer over. "

Wat ik nog van ooggetuigen heb gehoord, klinkt 
alleen maar positief. Niet alleen meneer maar ook 
mevrouw Allan hebben duidelijk een leegte 
achtergelaten."

Arnold De Jonge.
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Nieuws uit de Gaspard

Het schooljaar is weer een maand oud en 
iedereen, jong en oud, kon na een welverdiende 
vakantie terug aan de slag. Het hele schoolgebouw 
werd schoon gepoetst en door de aankoop van het 
huis een paar maand eerder besloten we als 
bestuur om de jaarlijkse opknapbeurt van een 
klaslokaal uit te stellen naar de volgende grote 
vakantie."

Wij zijn nu volop aan het plannen, enerzijds om de 
tuin van onze nieuwe woning te integreren bij de 
speelplaats. Er zijn natuurlijk verschillende opties 
mogelijk, gaande van een volledig egaliseren van 
de tuin en het doortrekken met tegels van de 
speelplaats. Maar een andere optie is om de muur 
tot op een zekere hoogte af te breken, om het gras 
gras te laten en vervolgens bankjes te installeren 
op de resten van de muur. "

Anderzijds plannen we aan de straatzijde van de 
Rijsenbergstraat een nieuwbouw waardoor onze 
school een echt gezicht krijgt in het straatbeeld. 
Vaak krijgen we te horen: ja de Gaspard de 
Colignyschool kennen we maar ligt die echt in de 

Rijsenbergstraat, we wisten niet dat daar een 
school is! Daar willen we aan werken! De fondsen 
van Agion in Brussel zijn al voor ons gereserveerd, 
maar nu zullen we een paar creatieve architecten 
aan het ontwerpen zetten om uit die resultaten dan 
een geslaagd ontwerp te kunnen kiezen. Daarvoor 
hebben we de gewaardeerde medewerking 
gekregen van de stadarchitect Jo Lefebure, een 
goede vriend van een paar bestuursleden, wat 
altijd wel een handje helpt."

Graag nodigen we u uit om een bezoekje te 
brengen aan de jaarlijkse fancy fair op zaterdag 11 
oktober van 11tot 20u. Het thema dit jaar is 
Zweden. Het is er steeds een gezellige sfeer met 
spelletjes, rondhollende kinderen, actieve ouders 
en leerkrachten, enz. Van harte welkom!"

Op dinsdag 21 oktober organiseren we dan de 
tweede avond van de Vriendenkring van de school. 
We combineren een gezellig etentje, met een 
gewaardeerde spreker die ons zal onderhouden 
over een interessant onderwerp. Deze keer hebben 
we ir. Willy Van den Bossche bereid gevonden te 
komen praten over zijn passie, zijn collectie, 
namelijk flessen. Willy verzamelt al sinds 1967 
gebruiksglas en kon als glasingenieur van zijn 
passie, zijn beroep maken. U kan zich opgeven bij 
Johan of mezelf. De kostprijs voor de avond is €65. 
De opbrengst gaat integraal naar de school."

Meer informatie over het reilen en zeilen op school 
kan u vinden op de website: www.mijnschool.be"

Aletta

Woensdag 8 oktober: 14.00 gemeenschapsdansen in de St. Pauluskring."
Woensdag 15 oktober : 14.30 Optreden in rusthuis Helianthus  in Melle."
Dinsdag 21 oktober : 14.30 Optreden in rusthuis in Scheldewindeke."
Woensdag 22 oktober: 14.00 gemeenschapsdansen  in de St.Pauluskring. 

Rondom Sarah

http://www.mijnschool.be
http://www.mijnschool.be
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Zieken!

Pascal D’hont sukkelt al een tijdje met de rug. Nu 
blijkt dat een ingreep nodig zal zijn. Ondertussen 
verbijt Pascal de pijn. We wensen hem moed en 
volharding toe en hopen op en een voorspoedig 
herstel."

Meerdere oudere mensen kampen met kwalen en 
gezondheidsproblemen. Het gebed kan zowel een 
troost als een ondersteuning zijn. We betuigen als 
gemeenschap solidariteit in woord en daad. Als 
iemand een bezoekje wenst of op een andere wijze 
contact betrokken wil zijn, gelieve dan een seintje 
te geven. Je kan de predikant altijd bereiken. Het 
vast telefoonnummer is niet altijd beantwoordbaar, 
maar de gsm doet bij wijze van spreken wonderen, 

gezien je altijd een boodschap kan achterlaten, 
waarna vrij snel kan teruggebeld worden. Ook onze 
hulppredikant is te bereiken. De telefoonnummers 
zijn:"

Johan – 0498 54 46 60"

Jeroen – 0499 28 02 18"

Geboorte!

Ons kerkenraadslid Rita Martens is nog een keer 
oma geworden. De blijde gebeurtenis van een 
geboorte viel Hannah te beurt. Het kind zal later 
luisteren naar de naam Oona. We wensen oma, 
mama, papa en ook kleine broertje Elias, van harte 
proficiat. 

Pastoraat

In  memoriam    

Eunice  L.  Jones  

2/8/1920  –  21/9/2014  

"
In  de  gezegende  lee)ijd  van  94  jaar  is  Eunice  van  ons  heengegaan.  We  kenden  haar  als  een  
uitermate   vriendelijke   en   toegankelijke   dame.   Door   haar   huwelijk   verhuisde   ze   midden  
vorige   eeuw   vanuit   Wales   naar   Vlaanderen.   Ze   voelde   zich   hier   helemaal   thuis.   Tot   het  
einde  verzorgde  Eunice  haar  zoon  Brain.  Ze  was  een  sterke  vrouw  die  steeds  posiCef  naar  
anderen   toe   nooit   klaagde.  We   dankbaar   dat  we   haar   kenden   en   namen   afscheid   in   het  
crematorium  met  een  short  service,  zoals  ze  het  wenste.  Moge  ze  veilig  in  Jezus’  armen  in  
het  Vaderhuis  vertoeven.  We  bidden  de  familie  troost  en  sterkte  toe.    



Nieuws uit de VPKB

Viering 175 jaar Synode: 17 oktober 2014!
Het programma voor de viering van 175 jaar 
Synode krijgt, mede dankzij de medewerking van 
een werkgroep, vaste vorm. We beginnen vrijdag 
17 oktober om 14:30u. in de Museumkerk te 
Brussel met een concert. Daarna wordt aan de 
Museumkerk te Brussel een stoet gevormd door 
al le aanwezigen en door al le aanwezige 
predikanten in zwarte toga. De stoet begeeft zich 
dan – uiteraard via Lombardstraat 11, het huis waar 
in 1839 zestien kerkenraden zich tot een Synode 
verenigden - naar het Stadhuis van Brussel, om 
aldaar ontvangen te worden door de burgemeester. 
Vervolgens trekken we, eveneens in stoet naar de 
Protestantse kerk Brussel (Nieuwe Graanmarkt), 
waar om 19:00 een academische zitting en een 
viering begint, die rond 20:30 gevolgd wordt door 
een receptie."
De oorspronkelijk oprichtingsakte werd terug-
gevonden en zal op vakkundige wijze ingekaderd 
worden."
Tevens wordt er een nieuwe akte voorbereid, die in 
de Protestantse Kerk Brussel aan alle aanwezige 

predikanten én ouderlingen ter ondertekening 
aangeboden wordt."
De voorzitter van de Synodale Raad heeft een 
aud iënt ie b i j Z i jne Majes te i t de Kon ing 
aangevraagd en zal hem bij die gelegenheid een 
Geuzenpenning overhandigen."
Vanaf 17 oktober zullen VPKB-leden of andere 
geïnteresseerden zich kunnen inschrijven voor het 
aankopen van een in goedkoper materiaal 
geslagen penning. Pas na de sluitingsdatum van 
de inschrijving en dus wanneer het benodigde 
aantal bekend is, zullen de penningen worden 
vervaardigd."
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Op zaterdag 15 en zondag 16 november vindt de 
jaarlijkse synodevergadering plaats in La Foresta te 
Vaalbeek.  Ds. Johan Visser fungeerde op de 
Synodevergadering 2013 als één van de 
Nederlandstalige secretarissen naast Jeroen 
Hozée. Om familiale redenen zal hij zich op de 
Synodevergadering niet van deze taak kunnen 
kwijten. Daarom zoekt het moderamen van de 
Synodevergader ing dr ingend een nieuwe 
Nederlandstalige secretaris."

Namens het district Oost en West Vlaanderen, 
waar onze gemeente deel van uitmaakt en 
waarvan de predikant voorzitter is, zal ds. Marc 
Loos worden voorgedragen als afgevaardigde naar 
de synodale raad. Als plaatsvervanger koos het 
district dhr. Rudy Liagre. 
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Week van de eenheid onder christenen "
Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken’ (Joh. 4:7)"
De Wereldraad van Kerken kondigt aan dat de Week van de eenheid onder christenen zal gevierd worden 
van 18 tot 25 januari 2015. Meer informatie over de teksten voor deze Week: http://www.oikoumene.org

Oog in oog met het vroegrabbijnse jodendom – 
een boek van Gerard F. Willems  "
Het joodse volk heeft in de loop der tijden veel 
rampen gekend. Toch is het niet ten onder gegaan 
en verdwenen uit de wereldgeschiedenis. Dit 
overleven dankt het vooral aan de wereld der 
rabbijnen die in het bijzonder na 70 (val van 
Jeruzalem en de Tempel) en 135 (neerslaan van de 
opstand van Bar Kochba) er de spirit in hebben 
kunnen houden. Over die vroege rabbijnen vindt 
men weinig of niets in de courante naslagwerken. 
Het eerste deel van di t boek geeft hun 
levensbeschrijvingen tot ongeveer het jaar 200. Het 
tweede deel preciseert nader die spirit van het 
rabbijnse jodendom. De oudste gebeden en het 
lezen en uitleggen van de Schrift en de 613 
geboden, komen aan de orde. Ook de vraag: Hoe 
stonden de joden en de Romeinen tegenover het 
opduiken van Jezus en de eerste christenen? Wat 
betekenen de zeven geboden van Noach voor 
hen? Het hele boek is gefundeerd op een 
zorgvuldige studie van alle gekende historische 
bronnen. Zij worden nauwkeurig vermeld en 
aangehaald."
Gerard F. WILLEMS, studeerde te Brussel en te 
Jeruzalem (Hebrew University) en promoveerde in 
1983 met een proefschrift over Rabbi Tarfon le père 
de tout Israël. Hij is steeds bezig geweest met de 
joodschristelijke dialoog en is lid van allerlei 
organisaties op dat vlak. Zo was hij o.a. secretaris 

van het Overlegorgaan van Christenen en Joden in 
België (OCJB) en redactielid van het tijdschrift Ter 
Herkenning (Boekencentrum ’s-Gravenhage). 
Naast artikels in allerlei tijdschriften in binnen en 
buitenland publiceerde de auteur Elie le prophète 
(red. 1988 Institutum Iudaicum Leuven), Jezus en 
de chassidim van zijn dagen"
(1996 Ten Have Baarn) en Pelgrims van de eindtijd 
(2002 VPKB)."
ISBN 978-90-317-3844-1 416 p. € 29,90"
uitgeverij altiora averbode,  
www.averbode.be/religie

Boeken

Week van de eenheid

http://www.averbode.be/religie
http://www.oikoumene.org
http://www.oikoumene.org
http://www.averbode.be/religie
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Oktober  2014 
"
Uit  de  redac4e:  

175  jaar  synode  

Op   vrijdag   17   oktober   trekken   predikanten   in   toga   en   vertegenwoordigers   van   de   VPKB   door   de   binnenstad   van  
Brussel.  Van  de  Museumkerk  via  het  stadhuis  op  de  Grote  Markt  naar  de  Protestantse  Kerk  Brussel  aan  de  Graanmarkt.  
Dit  alles  ter  herdenking  van  het  feit  dat  175  jaar  geleden  de  eerste  synode  plaatsvond  van  de  Bond  van  Protestants-‐
Evangelische   Kerken   van   het   Koninkrijk   België.   Koning   Leopold   I   erkende   de   synode   vrijwel   direct   als   enig   officiële  
autoriteit   van   de   Belgische   protestantse   kerken   en   daarmee   werd   het   protestanCsme   na   een   geschiedenis   van  
vervolging  eindelijk  een  volwaardige  religieuze  stroming  in  België. 
HonderdvijfenzevenCg  jaar  na  dato  trekt  die  stoet  dus  door  de  straten  en   langs  de  pleinen  van  de  stad.  Langs  al  die  
plaatsen   waar   het   geloof   bij   uitstek   vertaald   kan   worden   in   barmharCgheid   en   medemenselijkheid.   In   steden   en  
dorpen,  en  in  alle  hoeken  en  gaten  van  de  wereld  waar  de  roep  klinkt  om  gerechCgheid  en  vrede.  "
Namens  de  redac8e,  
Annet  Sinnema

VRT, zondag 9 november 2014!
Eén 9.40 u!
Canvas : laat avond!
Detty Verreydt!
Schrijfster tussen fantasie en werkelijkheid "
Sinds haar studententijd woont Detty in Leuven. Ze 
heeft een dertigtal kinder- en jeugdboeken op haar 
naam staan, gelauwerd met de “Boekenleeuw” ."

Voor haar laatste jeugdboek “Niet Welkom” 
verzamelde ze familieverhalen uit de eerste 
wereldoorlog en dook ze in de oude doos voor 
foto’s en postkaarten ."
Haar fantasie put ze uit de werkelijkheid met haar 
kinderen, maar ook uit de confrontatie met verlies 
en ziekte en uit haar contacten met mensen in 
armoede."
Een vrolijk verhaal van een optimistische schrijfster. "
Realisatie: David De Decker, 
david@dddproductions.be tel 0495 412 473"
Productie: Antoinette Panhuis, 
antoinette.panhuis@outlook.be tel 02 230 52 22

mailto:david@dddproductions.be
mailto:antoinette.panhuis@outlook.be
mailto:david@dddproductions.be
mailto:antoinette.panhuis@outlook.be


zondag 12 oktober 2014 om 10.00 Oogstdienst

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman  
Mini Schipholt / Micheline Morel  
kerkenwerk / PSC Kuurne  
Charles-Henri Vanden Broucke  
Martine

zondag 19 oktober 2014 om 10.00

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas

Ds. S. Fuite  
Daniël Van Steenkiste / Rita Martens 
kerkenwerk / kerkbrief 
Ko van Heest 
Janneke

zondag 26 oktober 2014 om 10.00

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman  
Marijke Schaefer / Francis Van De Walle  
kerkenwerk / diaconie  
Charles-Henri Vanden Broucke  
Jeroen

zondag 2 november 2014 om 10.00

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman  
Aletta Rambaut / Janny Muthert 
kerkenwerk / bloemen  
Ko van Heest 
Etty
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Dienstenrooster

Activiteitenrooster

Woensdag 8 oktober om 14u 
gemeenschapsdansen in de St. Pauluskring."
Donderdag 9 oktober om 17u  
Opening van het academisch jaar FPG-Brussel"
Zaterdag 11 oktober vanaf 11u  
Fancy-Fair Gaspard de Colignyschool"
Woensdag 15 oktober om 14.30  
Optreden dansgroep in rusthuis Helianthus in Melle"
Woensdag 15 oktober om 19u30  
Kerkenraadsvergadering bij Janny"
Donderdag 16 oktober om 19u30  
Avondcontact Prof. Guy Schrans in PCC"

Vrijdag 17 oktober om 14u  
Herdenking Eerste Synodevergadering te Brussel"
Maandag 20 oktober om 19u30 
Districtsvergadering in het PCC"
Dinsdag 21 oktober om 14.30  
Optreden dansgroep in rusthuis in Scheldewindeke"
Woensdag 22 oktober om 14.00 
gemeenschapsdansen  in de St.Pauluskring."
Vrijdag 24 oktober om 14u30  
Bijbel aan Huis bij Marleen"
Vrijdag 24 oktober om 19u30  
Bijbel aan Huis bij Ann en Francis



Bijbelleesrooster

Oktober
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
vrijdag 10 oktober Psalm 102:1-12 Noodkreet
zaterdag 11 oktober Psalm 102:13-29 Vertrouwen
zondag 12 oktober Ezechiël 23:1-10 Overspelige dochters
maandag 13 oktober Ezechiël 23:11-20 Mannengek
dinsdag 14 oktober Ezechiël 23:21-35 Gevolgen
woensdag 15 oktober Ezechiël 23:36-49 Het einde van Ohola en Oholiba
donderdag 16 oktober Ezechiël 24:1-14 Kookpot
vrijdag 17 oktober Ezechiël 24:15-27 Zware slag
zaterdag 18 oktober Psalm 17 Gebed om recht
zondag 19 oktober Efeziërs 4:1-6 Liefde en verdraagzaamheid
maandag 20 oktober Efeziërs 4:7-16 Lichaamskracht
dinsdag 21 oktober Efeziërs 4:17-24 Word nieuw
woensdag 22 oktober Efeziërs 4:25-5:2 Verandering
donderdag 23 oktober Efeziërs 5:3-20 Positieve houding
vrijdag 24 oktober Deuteronomium 4:44–5:5a Onderwijs van Mozes
zaterdag 25 oktober Deuteronomium 5:5b-21 Herhaling van de wet
zondag 26 oktober Deuteronomium 5:22–6:3 Reactie gevraagd
maandag 27 oktober Deuteronomium 6:4-25 Doorgeven
dinsdag 28 oktober Deuteronomium 7:1-11 Bijzondere positie
woensdag 29 oktober Deuteronomium 7:12-26 De HEER zal strijden
donderdag 30 oktober Deuteronomium 8:1-6 Niet van brood alleen
vrijdag 31 oktober Deuteronomium 8:7-20 Het beloofde land

zaterdag 1 november Deuteronomium 9:1-24 Wees niet trots
zondag 2 november Psalm 131 Veiligheid
maandag 3 november Deuteronomium 9:25–10:11 Tweede wet
dinsdag 4 november Deuteronomium 10:12–11:9 Gehoorzaam uit liefde
woensdag 5 november Deuteronomium 11:10-32 Maak een keuze
donderdag 6 november Efeziërs 5:21-33 De basis is liefde
vrijdag 7 november Efeziërs 6:1-9 Ken je plaats
zaterdag 8 november Efeziërs 6:10-17 Wapenrusting
zondag 9 november Efeziërs 6:18-24 Gebedsoproep
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November


