
www.protestantsekerk-gentcentrum.be

 

Kerkbrief 
december 2014  
 
Nr. 11 
 

België - Belgique
P.B. - P.P.

9050 Ledeberg 1
3/5030

VPKB-gemeente Gent-Centrum
maandblad (11 x per jaar)
jaargang 2014
Afzendadres & 
verantwoordelijke uitgever:
J.A. De Jonge,
Patijntjestraat 214
9000 Gent
P209671

http://www.protestantsekerk-gentcentrum.be
http://www.protestantsekerk-gentcentrum.be


�        Kerkbrief december 20142

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:

Gemeente Gent-Noord (Rabotkerk)

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; 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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Er was eens een jongeling die hartstochtelijk 
verlangde naar wereldvrede. Hij had op school 
geleerd over veldslagen en oorlogen en dat geweld 
de ganse mensengeschiedenis bepaalt. Hoe is het 
mogelijk, dacht hij, dat een mens die zo zacht en 
teder ter wereld komt, uitgroeit tot een wezen dat in 
staat is zijn medemens te doden? In de les biologie 
leerde hij over de dieren en hun drang tot 
zelfbehoud. In het dierenrijk heerst het principe dat 
de sterkste overwint. In de wiskundeles leerde hij 
zijn verstand gebruiken, begrippen in symbolen 
uitdrukken om de banen van de planeten in de 
kosmos te berekenen. In de turnles stootte hij voor 
het eerst op zijn grenzen. Lenig was hij niet en een 
durver al evenmin. Gelukkig was er geschiedenis. 
Daarin ontlook zijn verlangen naar een betere 
wereld. Hij was nog bij de jongelui die op school 
iets over God en de Bijbel leerden. Een moeilijk 
boek, dat wel, maar de figuur van Jezus sprak tot 
zijn verbeelding. Ook Jezus bleek een groot 
verlangen naar wereldvrede te koesteren. Hij werd 
zelfs ter dood gebracht omdat hij daarover sprak. 
Rond de tijd van het jaar, die in de christelijke 
traditie Advent heet, vertelde de godsdienst-
leerkracht over de profeten en Johannes de Doper. 
Ze kondigden de komst van de Verlosser aan. Dan 
zou alles anders worden. Tegelijk woedde een erg 
gewelddadige wereld rond hem. In de tijd van 
Jezus fungeerden de Romeinen als alles 
overheersende macht die niet terugschrok voor 
dood en vernieling. Vandaag, zei de leerkracht, 
zien we dat deze draak vele hoofden heeft. 
Verscheidene brandhaarden worden door haar 
vuur aangestoken. In het Midden Oosten, aan de 
grenzen van Rusland en in Afrika. Sommigen 
beweren dat de ongelijke verdeling van rijkdom het 
lijf van de draak is. De jongeman begreep dat het 
kwaad de wereld in haar greep houdt. Zijn 
verlangen werd er niet door geblust, wel 
integendeel. Vader en moeder hadden ook geen 
antwoord en zegden dat hij daarover niet al te vaak 
moest nadenken, want hij kan er toch niets aan 
doen. Toen besloot hij zich tot God te richten. Hij 
vroeg Hem om wereldvrede: “Laat, Heer, de geest 
van eenheid en vrede in de wereld komen, niet 
straks, maar nu. Laat Kerst een feest van 
samenhorigheid zijn, van liefde en heelheid”. Zoals 
vaker biedt het gebed uitkomst. Naarmate hij het 

gebed herhaalde en volhield, ervoer hij gaandeweg 
minder nood aan zelfbehoud. Hij leerde van het 
gebed dat de vrede gekomen is en dat het 
voortaan een zaak van toewijding is. Mensen 
missen hun doel door oorlog te voeren, omdat ze 
gericht zijn op uitwendige toestanden: land, 
rijkdom, macht en prestige. Deze lessen, die hij 
leerde door te bidden, plaatsten de biologie in een 
ander daglicht. Er is inderdaad een natuurlijke strijd 
om zelfbehoud, maar er is ook sprake van evolutie 
binnenin de mens. Het door de wiskunde verfijnde 
verstand kon hij aanwenden om te voorzien in het 
essentiële en de rest af te zonderen. Het gebed 
leerde de jongeman soberheid. En jawel, ook de 
geschiedenis vertoonde een voortgang naar meer 
vrede en eenheid. Hij besloot zich daarvoor in te 
zetten. Kerst baadde dat jaar in het licht van zijn 
gebed. Zo vroeg de jongeman vergeving aan wie 
hij tekort had gedaan. Hij deed dit biddend en vulde 
aan dat hij alles zou doen om dit niet te herhalen. 
Het werd hem gegeven. Vrede is gekomen, dacht 
de jongeman, hier van binnen eerst. 

Vrede op aarde voor alle mensen van goede wil!

Inhoud 
Van de redactie  
Verjaardagen  
Rondom de erediensten  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Geschiedenis - hulppredikanten  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Diaconie  
Musical in de Gaspard  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Van de redactie
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Teksten volgende Kerkbrief 

Graag voor 22 december 
naar de onderstaande e-mailadressen: 

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

Willem Lorein  
Yvonne Servaes-Merchiers 
Myriam Furquim d’Almeida-Hoste  
Erika Ehrhardt 
Johan Temmerman  
Kaiya Frans 
Andrea Bruynooghe-Bral  
Herman Kint 
Paul Van Meersche  
Lucie Van Den Berghe-Cornel  
Regina Lehmann  
Rebecca De Jonge  
Maurits Bytebier 
Melanie Voorham 
 
Ada Wynsouw-De Jong  
Tine Verbrugghe

06 december 
06 december 
08 december 
09 december 
14 december 
18 december 
23 december 
24 december 
24 december 
26 december 
27 december 
28 december 
29 december 
30 december 
 
02 januari  
06 januari

Jarigen

Mochten er namen op de verjaardagslijsten ontbreken, gelieve dit mede te delen aan de redactie van de 
kerkbrief. We zullen ze graag invoegen. Het is de bedoeling dat we niemand vergeten. 

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

We zijn een nieuw kerkelijk jaar begonnen. Vanaf 
Advent tot Voleindigingszondag volgen we Marcus. 
Marcus is het oudste evangelie dat ons bekend is. 
Dit betekent dat zijn relaas het dichtste bij de 
oorspronkelijke overlevering staat. Historisch 
onderzoek wijst uit dat Marcus zijn Evangelie te 
Rome schreef. Hij was een Jood en zou naar 
Rome zijn afgereisd in het gezelschap van Petrus, 
voor wie hij tolkte. Achter het Colosseum te Rome 
ligt een oude basiliek, Lateraan de San Clemente 
genaamd. In de crypte zijn nog fresco’s bewaard uit 
de eerste eeuwen. We kunnen daarop een tafereel 
u i t de Mithrascul tus z ien. Di t Romeinse 
mysterieritueel was erg populair bij soldaten. De 
fresco’s zijn goed bewaard. Boven de afbeeldingen 
op het gewelf staat een jongeman in witte toga en 
felrode stola. Volgens de overlevering zou deze 
man, die met geheven arm de ruimte zegenend 
inkijkt, de evangelist Marcus zijn. Een vinger aan 
zijn rechterhand is verminkt. Daarom noemt men 
Marcus ‘de man met de stompvinger’. Een bijnaam 
werd in de oudheid veel gebruikt, omdat meerdere 
mensen dezelfde (voor)naam droegen, die werd 
aangevuld met de afkomst (familie of plaats). 
Gezien deze tweede naam niet altijd gemakkelijk 
uit te spreken was, vulde men de naam aan met 
een specifieke eigenschap. De bekendste Marcus 
uit de oudheid is Marcus Tullius, van de familie 
Tulli, maar iedereen kent hem als Cicero omdat hij 
klein en rond was (‘cicero’ betekent ‘erwtje’). Zo 

was de evangelist Marcus gekend als 'kolob-
daktulos’, dit betekent ‘stompvinger’. Oude 
kerkvaders uit de 3e en 4e eeuw verklaarden deze 
bijnaam. Marcus was een Jood van geboorte en 
was ofwel met een stompe vinger geboren ofwel 
had hij als kind iets voorgehad. Hij was evenwel 
bijzonder intelligent, beheerste meerdere talen en 
kende de Schriften goed. Maar omwille van zijn 
stompe vinger kon hij niet in aanmerking komen om 
in de Tempel als priester te dienen. Daarom zou 
Petrus hem hebben opgevist als vertaler en tolk. 
Petrus sprak enkel Aramees en het was eigen aan 
de mensen rond Jezus dat ze geen onderscheid 
maakten. Vandaar dat Marcus, uitgesloten door de 
Tempelelite, door de apostelen werd opgevangen. 
Na de dood van Petrus schreef hij zijn Evangelie.

Deze tekst is het eerste schriftelijke relaas over 
Jezus’ leven en werk. De andere evangelisten 
hebben deze tekst gebruikt. Het Marcusevangelie 
is een bijzondere tekst. Het is de vroegste getuige 
van de christelijke verkondiging. Het is Marcus die 
schrijft over de vier broers van Jezus en hun naam 
doorgeeft: Jakobus, Joses, Judas en Simon (Mc. 
6:3). Deze en vele andere gegevens schetsen een 
bijzonder beeld van Jezus. Dit zullen we het 
komende jaar tijdens de zondagse eredienst 
ontvouwen.          

Rondom de erediensten

Preekteksten
 

Zondag 14 december, Derde Advent: Jesaja 65: 17 – 25 en Johannes 3: 22 - 30
Zondag 21december, Vierde Advent: 2 Samuël 7: 4 – 16 en Lucas 1: 26 - 38
Donderdag 25 december, KERSTFEEST – Midden in de winter
Zondag 28 december: Jeremia 31: 15 – 17 en Mattheüs 2: 13 - 18
Zondag 4 januari: Jesaja 60: 1 – 6 en Mattheüs 2: 1 – 12



Op vrijdag 19 december vieren we het jaarlijkse 
Kerstfeest voor Senioren. Alle gegadigden zijn 
uitgenodigd vanaf 14u30 in het PCC. Zoals ieder 
jaar houden we eerst een korte liturgie met 
Kerstverhaal. De aanvang is gepland rond 15u. Na 
de viering genieten we samen van koffie en 
broodjes. Dit Seniorenkerstfeest is niet uitsluitend 
voor mensen uit ons midden. Iedereen is welkom. 
We komen samen in de geest van vrede en 
solidariteit. Getrouw aan de evangelische 

boodschap richten we ons ook op eenzame 
mensen. Nodig dus gerust diegenen uit van wie je 
denkt dat ze er iets aan hebben. Kerstfeest is ook 
getuigenis, vandaar. 

Seniorenkerst vrijdag 19 december in PCC

Ontvangst vanaf 14u30

Seniorenkerst

�        Kerkbrief december 20146

Oude Vlaamse kerstliedjes in een barok kleedje
zondag 4 januari 2015 om 15u00  
 
In 2011 selecteerde Erik Van Nevel (dirigent van 
het barok-ensemble Currende) een aantal Oud-
Nederlandse kerstliederen en vroeg Piet Stryckers 
en Wi l lem Ceuleers om h iervan n ieuwe 
arrangementen te schrijven in de stijl van barokke 
meesters als Bach, Telemann, Buxtehude en 
Handel. Dit leidde tot een Kerst-CD: O Kerstnacht 
schooner dan de daegen (met als zanger Jan De 
Wilde). In dit concert herneemt Willem Ceuleers 

met instrumentisten en zangers van het Antwerps 
Collegium Musicum (A.C.M.) dit sfeervolle 
kerstprogramma, dat nog aangevuld wordt met 
enkele nieuwe arrangementen geschreven door 
leden van het A.C.M.
 
Meer info:
www.a-c-m.be
www.ceuleers.eu
 
inkom vrij / vrije bijdrage

Driekoningenconcert

De Kerstdienst op 25 december belooft een feest 
voor jong en oud te worden. 
“Welkom in de naam van de kinderen en 
volwassenen in deze kerk! Welkom bij de viering 
van de geboorte van Jezus. Horen jullie de 
kerst l iederen op het orgel en de blaas-
instrumenten? Zien jullie alle mensen feestelijk 
binnen komen? Dat betekent dat het feest gaat 
beginnen!”  
Dit zijn de eerste zinnen uit het bijzonder Kerstspel 
dat dit jaar zal doorgaan in onze kerk: “Midden in 
de winter”. U zult opkijken van de bijzondere 
acteurs die dit jaar meedoen! U zult de mooie 

boodschap horen en u zult hopelijk mee genieten 
van het decor, de kostuums en de liederen!

Iedereen is welkom, jong en oud!

We wensen u licht en vrede toe, in deze dagen en 
ook daarna! 
Namens de kinderkerk. 
Kerstfeest op 25 december om 10u in de kerk

MIDDEN IN DE WINTER

Uitgevoerd door en voor JONG en OUD

Kerstfeest

http://www.a-c-m.be/
http://www.ceuleers.eu/
http://www.a-c-m.be/
http://www.ceuleers.eu/
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Kerstconcert
Het meisjeskoor Amaranthe uit Oudenaarde, brengt 
u op 26 december een sfeervol kerstconcert.   Het 
programma is opgebouwd rond de kerstcyclus A 
Ceremony of Carols van de Britse componist 
Benjamin Britten, met werk van Britse en 
Amerikaanse componisten zoals John Rutter en 
Eric Whitacre. 

Bij het componeren van A Ceremony of Carols 
heeft Britten zich laten inspireren door The English 
Galaxy of Shorter Poems, een bloemlezing van 

middeleeuwse en vroeg Engelse literatuur die in 
1942 werd uitgegeven Gerald Bullet. Britten 
schreef dit werk toen hij samen met zijn partner per 
boot terugreisde van de Verenigde Staten naar 
Engeland. De dichtbundel schafte hij aan tijdens 
een tussenstop. De eerste uitvoering van A 
Ceremony of Carols vond plaats op 5 december 
1942 in Norwich Castle, Norfolk. Amaranthe (olv 
Johannes Dewilde) brengt de originele versie voor 
damesstemmen en harp (Dieter Dewilde).

aCeremony        of
CAROLS
Ceremony        
CAROLS

Meisjeskoor Amaranthe Oudenaarde
olv Johannes Dewilde ~ harp: Dieter Dewilde

werk van oa Britten en Rutter

www.amarantheoudenaarde.be

Zondag 21 december 2014 
15u in de Sint-Walburgakerk Oudenaarde (Markt)

Vrijdag 26 december 2014 
20u in de Protestantse kerk Gent, Brabantdam

VVK: € 10 en -12j: € 5 ADD: € 12 - Kaarten: 0494/78.64.76 (Elise),
amarantheoudenaarde@gmail.com of bij de koorleden van Amaranthe



De Hulppredikanten van Gent-Centrum - Deel 10

We hebben vorige maand vastgesteld dat bij het 
vertrek van hulppredikant Blom de gemeente 
borrelt van de activiteiten. Er is niet alleen de jeugd 
en al datgene waarbij Blom specifiek betrokken 
was, er is ook nog het koor, een damesvereniging, 
de kerkdiensten voor belangstellenden en 
buitenkerkelijken; ik zal nog wel wat over het hoofd 
zien. Er moet dus niet te lang gewacht worden voor 
de opvolging. We hebben ook gelezen over de 
contacten met twee jonge theologen: Boudin en 
Beukenhorst, contacten die op niets zijn uitgelopen.

Intussen is iemand langs een z i jdeurt je 
binnengeglipt: mej. Frederica (genaamd Frieda) 
van ’t Land is aangesteld als lerares protestantse 
godsdienst aan het lyceum. Zij wil zich aansluiten 
bij onze gemeente en zal meteen het meisjes-
jeugdwerk op zich nemen. In de volgende 
kerkenraadsvergadering wordt zij al aangesteld tot 
jeugdpredikante en jeugdleidster. Vanwaar haar 
wedde komt, is niet duidelijk. Of doet zij het 
vrijwillig naast haar job als lerares?

Uit de notulen krijgt men de indruk dat de 
godsdienstleraars in Gent onder toezicht staan van 
de Brabantdamgemeente. Blijkbaar werkt de 
invloed van de inspecteur, ds. Pichal, nog steeds 
door. Sommigen krijgen zelfs een soort van 
kerkelijke bevestiging in hun les-opdrachten in 
onze kerk, alhoewel de kerkenraad daar later weer 
op terugkomt.

En een week later zijn de heer en mevr. Ollieuz te 
gast bij de kerkenraad. Hij is al enkele jaren 
godsdienstleraar en evangelist in Oostduinkerke. 
Nog in dezelfde vergadering volgt de beslissing om 
met deze man verder te gaan. Op 1 januari 1954 
volgt de heer Bernard Ollieuz de heer Blom op als 
(officieel) hulppredikant. Hij krijgt meteen een 
resem opdrachten (die we al kennen): hulp in het 
pastoraat, evangelisatie, schoollessen aan de 
oefenschool, gevangenis- en ziekenhuisbezoek in 
overleg met de predikant, administratie van de 
Kerkbode, een deel van de catechese en tenslotte 
jeugdwerk bij de jongens. Leiding van kerkdiensten 
wordt niet genoemd maar dat komt er in de praktijk 
wel bij.

Dat betekent dat binnen drie maand na het vertrek 
van Blom alle gaatjes weer zijn opgevuld. Het kan 
de gemeente maar ten goede komen! In deze 
tussenperiode zijn de bijbelkringen wel ter ziele 
gegaan, niet bij gebrek aan leiding maar bij gebrek 
aan belangstelling.

Beide nieuwe krachten zullen uitgenodigd worden 
op de vergaderingen van de kerkenraad, met 
raadgevende stem.

We vragen ons natuurlijk af hoe dat alles in de 
praktijk verloopt en ik moet u teleurstellen. De 
kerkenraad vergadert ongeveer iedere maand, het 
zijn vaak lange vergaderingen en de secretaris 
schrijft lange verslagen. Maar over het functioneren 
van de hulp- en jeugdpredikant horen we heel 
weinig. Ik moet dus kort zijn:

Frederica (Frieda) van ’t Land   is geboren in 
1928 en komt uit Nederland. Haar ambtsperiode 
begint op 1 november 1953. Zij wordt in de notulen 
genoemd als “ jeugdpredikante” , n iet a ls 
“hulppredikante”. Ze houdt nu en dan jeugd-
diensten (geen vast schema) en verzorgt een 
aantal catecheselessen. Op de vergaderingen van 
de kerkenraad laat ze zich vaak verontschuldigen. 
In oktober ’55 zal met haar goedvinden uitgezien 
worden naar een jeugdleider (nog al iemand voor 
de jeugd?). Men denkt aan Gerard Couvreur die 
het vorige jaar met ons gemeentelid Orpha 
Vanderhaegen is getrouwd. In februari ’56 wordt 
zijn naam nog een keer genoemd en daar blijft het 
bij. 

Bernard Emile Ollieuz  is geboren in 1922; ik 
veronderstel dat hij van katholieke afkomst was. Als 
hulppredikant neemt hij maandelijks een kerkdienst 
voor zijn rekening. Ook hij houdt catechese en hij 
wordt vaak genoemd in verband met het 
jeugdwerk. Hij laat onze jongens aansluiten bij de 
Marine-scouts waar ze kunnen profiteren van de 
mogelijkheden van een grotere organisatie maar 
waar hun protestantse eigenheid wel wordt 
gegarandeerd.

In de zomer van ’56 loopt een en ander mis. Ollieuz 
moet ineens maandverslagen opstellen (vaak een 
slecht teken) die door de kerkenraad als 
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Geschiedenis - De hulppredikanten
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onbevredigend worden beschouwd. Tijdens de 
vergadering van 30 oktober waar gesproken wordt 
over het recente ontslag van ouderling Molenaar 
verlaat Ollieuz plots de zitting: “hij kan het niet 
langer uithouden”. Hij komt meteen terug: “neem 
mij dit niet kwalijk maar als het gaat over de geest 
in de gemeente (één van de bezwaren van 
Molenaar), daar is veel over te zeggen”. En vertrekt 
meteen weer. Je krijgt de indruk dat het niet een 
plotse oprisping is over een toevallig feit (Molenaar 
was een moeilijk mens en een doordrammer, ik heb 
h e m l a t e r v a a k o n t m o e t t o e n h i j a l s 
vertegenwoordiger bij mij in de fabriek op bezoek 
kwam). Het was voor Ollieuz waarschijnlijk een 
laatste druppel die de spreekwoordelijke emmer 
frustraties deed overlopen.

Er komt natuurlijk een lijmpoging waarbij van beide 
zijden water in de wijn wordt gedaan en 
verontschuldigingen worden geuit en vrome 
plannen worden gesmeed. Men zal hem niet langer 
als een ondergeschikte behandelen, dit doet een 
minderwaardigheidscomplex ontstaan. Men spreekt 
ook over een structuurfout in onze kerkorde, je kunt 
toch niet alle fout op jezelf nemen.

Maar Ollieuz heeft het begrepen: in de vergadering 
van 5 februari ’57 wordt zijn ontslagbrief 
voorgelezen; hij wordt legeraalmoezenier bij de 
Force Publique in Belgisch Kongo.

In dezelfde vergadering is juffrouw van ’t Land nog 
aanwezig, in de volgende bijeenkomst wordt haar 
afwezigheid zelfs niet genoemd. Blijkbaar is zij met 
stille trom verdwenen naar Nederland waar ze in 
1989 is overleden.

Ollieuz blijft legeraalmoezenier tot aan de 
onafhankelijkheid van Kongo in 1960. In november 
van hetzelfde jaar wordt hij aalmoezenier van de 
Gendarmerie in de provincie Katanga die zich 
intussen heeft onafhankelijk verklaard (Tsjombe!). 
En minder dan een jaar later keert hij naar België 
terug; de toekomst in Afrika is al te onzeker 
geworden. Hij zal dan nog ruim twintig jaar in het 
Belgisch protestants godsdienstonderwi js 
werkzaam zijn.

En zo is onze kerk bijna in één klap haar beide 
hulppredikanten kwijt en kan de zoektocht naar 
opvolging weer beginnen.

Arnold De Jonge

In september zijn we begonnen met een nieuwe 
groep catechisanten. Drie jongeren volgen de 
zaterdagse bijeenkomsten in de consistoriekamer. 
We spreken er over de Bijbel en duiden de 
achtergronden in gewone taal, met voorbeelden die 
voor jonge mensen duidelijk zijn. Gezien de 
bijeenkomsten geen strak schema of routeplan 
volgen, kan men elk moment instappen. De 

jongeren zijn rond de 12 jaar. Als er nog 
gegadigden zijn, hoor ik het graag. Onze volgende 
bijeenkomst is zaterdag 20 december om 17u in de 
consistoriekamer. 

Johan Temmerman

Catechese
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Televisie

Kruispunten
Net afgestudeerd en nog niet zo lang bekeerd 
was Erwin Willems toen hij als leerkracht aan 
de slag kon gaan in de Gentse School met de 
Bijbel. Vorig jaar september kwam hij er terug 
als directeur. In de tussenliggende dertig jaar 
bewandelde hij heel wat wegen met keuzes aan 
belangrijke kruispunten. Maar steeds stond 
daarbij het kruis van Christus centraal. 

Idealisme
Erwin groeide op in een klein Oost-Vlaams dorpje. 
Goede leerling, maatschappelijk geëngageerd. 
Milieubewuste tegenstander van kernenergie; 
Noorse sokken en sandalen. Agnost als het op 
geloven aankwam. Twijfelde tussen een studie 
maatschappelijk werk en een lerarenopleiding. De 
keuze viel op het laatste.
Hij was haar direct opgevallen op de eerste dag in 

de Gentse 'normaalschool'. Leen Raes zag hem op 
straat, bij het onthaal, in de klas… Hun wegen 
kruisten niet toevallig en de liefde bloeide op. 
Aanvankelijk gingen de discussies over de Bijbel 
en het geloof. Met het voorbeeld van haar oudere 
zus voor ogen, was Leen op zoek gegaan naar een 
persoonlijke relatie met Christus. Erwin probeerde 
haar van zoveel naïeve gedachten af te brengen - 
maar hoe harder hij probeerde, hoe sterker haar 
overtuiging werd. En uiteindelijk ging ook Erwin 
overstag … 

Het hele verhaal van Erwin en Leen is op Radio 
1 te horen op vrijdag 5 december na het nieuws 
van 20u in een uitzending van ERTS, en op TV 
op zondag 14 dec. om 9u40 op 1 en ’s avonds 
om 23u30 op Canvas, ook via ERTS.

We danken de gemeente voor de bijdrage die we 
samen konden overhandigen aan dr. Rik Celie voor 
zijn werk in Bolivië en elders in de wereld. Dr. Celie 
was in de dienst op zondag 2 november te gast. 
We konden, met aanvulling van de bestuursraad, 

de mooie som van 500,- euro overmaken, hetgeen 
voor onze kerkgemeenschap een lovenswaardige 
inzet is. In naam van de hulpbehoevenden en dr. 
Rik Celie danken we allen van ganser harte. 

Diaconie

De musical heet 'de weg van de ster'. We volgen 
de wijzen uit het oosten in hun zoektocht naar het 
koningskind om hem te eren. Wanneer koning 
Herodes van hun plannen hoort, wordt hij ook 
nieuwsgierig, maar hij heeft minder goede 
bedoelingen....

De musical zal opgevoerd worden op donderdag 
18 december om 14u & 19u30.

Traditiegetrouw wordt het een mix van zang, dans 
en toneel, in een decor gemaakt door de kinderen 
en leden van de ouderraad. 

Kerstmusical in de Gaspard

https://go.madmimi.com/redirects/1416265216-00b0131b36c48ad450e0321d7cf25749-4d2b657?pa=26320171171
https://go.madmimi.com/redirects/1416265216-00b0131b36c48ad450e0321d7cf25749-4d2b657?pa=26320171171


PRISE DE CONSCIENCE – tentoonstelling

We kijken vooruit naar een tentoonstelling die 
tussen 10 januari en 18 januari in onze kerk te 
bezichtigen is. Het gaat om een groepsten-
toonstelling van jonge mensen die op creatieve 
wijze met het thema ‘bewustwording’ aan de slag 
gaan. Dit thema verbindt actuele kunst met 
traditionele religie. Zo lezen we bijvoorbeeld in het 
Johannesevangelie dat Jezus met Nikodemus 
spreekt over de wedergeboorte ‘in geest en 
waarheid. Vandaag kunnen deze gerichtheid 
vertolken met bewustwording van God of het groter 
geheel die de schepping omvat en draagt. De 
vernissage van deze tentoonstelling zal doorgaan 
op vrijdag 10 januari om 18u in de kerk.  
 
Vzw De Wolven van La Mancha 
organiseert evenementen die een cross-
over zijn van woord, muziek, en 
beeldende kunst. Ze waren al enige tijd 
op zoek naar een grote locatie voor een 
groepstentoonstelling, met als insteek 
het beter op de kaart zetten van het 
beeldend luik van hun werking. 

Abattoir d'Amis voert onderzoek op het 
snijpunt van  dilettantisme en professio-
nele kunst. Het omvat een ruime groep 
kunstenaars-sympathisanten.
Op uitnodiging van Jeroen Hozée 
organiseren De Wolven en Abattoir een 
groepstentoonstelling op een niet voor 
de hand liggende locatie.

De startdatum werd vastgelegd rond het 
Doopsel van Christus. Dit staat in het 
teken van het thema 'Bewustwording'. 
De Wolven Van La Mancha hebben voor 
hun tentoonstelling dit thema geadop-
teerd en geven er tegelijkertijd hun eigen 
invulling aan.

'Bewustwording' mag door de deelnemende 
kunstenaars ruim geïnterpreteerd worden. Het kan 
geprojecteerd worden op andere culturen, religies, 
tijdsvakken, levensbeschouwelijke overtuigingen, 
etc. 

PRISE DE CONSIENCE

Opening van de tentoonstelling  
vrijdag 10 januari om 18u

Sluiting (finisage) op zondag 18 januari 

Wim Drusius, Kijk op een evenwichtige stad 
(130x90cm.).  Zwart wit inkttekening.  

Ingelijst beuk met drager, glas en passe-partout.

Tentoonstelling
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Meditatie
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De dochter van Jefta

(Richteren 11 en 12)  

Onze Bijbelstudies dit seizoen over markante 
vrouwen bracht ons al heel bijzondere inzichten. 
Vooral de profetes Debora, die in november aan 
het woord kwam, opende een verrassend 
vergezicht in de Bijbelse teksten. Het boek 
Richteren, dat niet al te vaak wordt gelezen 
vanwege de vele oorlogen en gruwelijkheden, is 
een aanklacht tegen het eigengereide optreden van 
de leiders in Israël. De verontwaardiging dat deze 
teksten in de Bijbel staan, vaak geuit door mensen 
die zich ongelovig noemen, spoort dan ook met de 
bedoelingen van de tekst. De redactie van 
Richteren stelt de gruwel die optreedt als mensen 
hun eigen wegen gaan aan de kaak. Gezien we 
deze maand geen bijbel-aan-huis bijeenkomst 
houden, neem ik de gelegenheid te baat om een 
stille en anonieme vrouw voor het voetlicht te 
plaatsen. Ze is gekend als de ‘dochter van 
Jefta’ (Richt.11: 34-40). 

Het boek Richteren beschrijft de periode tussen 
Jozua’s intrede in het Beloofde Land en koning 
David. Zoals vorige maand opgemerkt vertoont 
deze periode een neerwaartse lijn van steeds meer 
oorlog en chaos. Aan het einde van het boek moet 
duidelijk zijn dat Israël een koning nodig heeft, zo 
niet verzinkt de samenleving in een poel van 
verderf . De gebeurtenissen d ie over de 
verschillende Richters wordt verteld, tonen hoe het 
van kwaad naar erger gaat. In de daden van elke 
Richter afzonderlijk komt een tijdloze les aan bod. 
In het geval van Jefta luidt deze: wees voorzichtig 
met beloftes en al zeker met een gelofte aan God. 

Jefta was namelijk de zoon van Gideon die hij bij 
een hoer verwekt had (11:1). Hij wordt uitgestoten 
en leidt een gewelddadig en losbandig leven. Tot 
de Ammonieten het volk in nauwe schoentjes 
wringt en hen dreigt te vernietigen. Dan komen de 
Israëlieten terug bij Jefta en vragen hem om hun 
leider te zijn en voorop te gaan in de strijd tegen de 
Ammonieten. Bij een geslaagde missie beloven ze 

Jefta dat hij leider van het volk mag blijven. Jefta 
neemt de uitdaging aan en belooft aan God dat, als 
hij de strijd wint, de eerste persoon die hem dan 
tegemoet treedt als dankoffer zal laten opgaan. 
Dan voel je de bui al hangen. Jefta wint de oorlog 
met de Ammonieten en als hij naar huis gaat is de 
eerste die hem komt begroeten zijn enige dochter. 
Als leider van het volk is hij verplicht zijn gelofte 
gestand te doen. Jefta offert zijn dochter. Sindsdien 
bewenen Israëlitische meisjes vier dagen per jaar 
de dochter van Jefta. Hoe gruwelijk Jefta was, komt 
verder aan bod als de tekst beschrijft dat hij ten 
strijde trekt tegen Efraïm, een broederstam.

De bedoelingen van dit alles komt aan het einde 
van het boek Richteren steeds duidelijker aan bod: 
er was geen koning in die dagen en iedereen deed 
wat goed was in eigen ogen. Denk daarover na, 
spreek en overleg (19:30), zodat dergelijke 
toestanden nooit meer gebeuren. 

Cultuurhistorisch kunnen we nog melden dat in 
deze periode, tussen 1200 en 1050 v. Chr., in tal 
van volkeren rondom Israël kinderoffers werden 
gepleegd. De vermelding in het boek Richteren is 
een aanklacht: niet in Israël. Leg daarom geen 
geloften af, ook niet tegenover God, die indruisen 
tegen de bescherming van het leven.

Het verhaal van Jefta’s dochter is een mijlpaal op 
de neerwaartse weg naar chaos en dient als 
zodanig in het collectieve geheugen van Israël 
bewaard te worden. Deze wijsheid is tijdloos en 
geldt dus ook voor ons vandaag. Leg niet al te snel 
een gelofte af voor God, want dit verzandt 
doorgaans in ‘als ik dit van U krijg, zal ik iets in de 
plaats doen’. Dit is de heidense offergedachte, 
gebaseerd op compensatie: Ik geef als Gij geeft, 
Heer. Daarachter schuilt een voorwaardelijke 
houding tegenover God (als Gij … dan ik …), terwijl 
God ons voorgaat in onvoorwaardelijke toewijding 
en liefde. 

Denk erover na en spreek.
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Mevrouw Elisabeth Nagy, echtgenote van wijlen 
Lazslo Aranyos, overleed op vrijdag 14 november. 
Mw. Nagy verbleef al geruime tijd in het rusthuis en 
verzorgingstehuis te Melle. De laatste jaren was 
het moeizaam communiceren. Haar zoon Reza 
verbleef op dat ogenblik in Hong Kong en zal pas 
einde december terug in het land zijn. Het is de 
bedoeling dat we dan afscheid nemen van zijn 
moeder. We bidden Reza en zijn partner Martine 
veel sterkte toe.

Mevrouw Antoinette Van Rafelghem verblijft nu in 
WZC Zonnehove (assistentiewoning 003) te St. 

Denijs Westrem. Een overgang maken van 
zelfstandigheid naar begeleiding is niet evident. We 
bidden Antoinette dan ook sterkte toe. 

Ook dhr. en mw. Jules en Christa Beirnaert-Gallus 
willen we bemoedigen met ons gezamenlijk gebed. 
We hopen dat het snel weer beter gaat. De redding 
is vak nabij op de momenten dat we het minst 
verwachten. In deze Advent groeit het innerlijke 
licht van Christus voor ons allen, tot steun en 
zekerheid.

Pastoraat

Na de dienst op zondag 4 januari biedt de 
bestuursraad van de kerk ons naar jaarlijkse 
gewoonte een heildronk aan. Dit zal plaatsvinden 
onmiddellijk na de dienst in het PCC. Dit jaar is een 
bijzonderheid. Na we het glas hebben geheven en 
de beste wensen uitwisselden, krijgen de 
aanwezigen de kans om een broodje te nuttigen. 
Aansluitend daarop zal in het kerkgebouw een 
nieuwjaarsconcert gehouden worden van het 
Antwerps Collegium Musicum. Dit in oorsprong 
protestants koor zal gekende kerstliederen brengen 
met barokarrangementen. Deze composities van 
Willem Ceuleers en Piet Stryckers muziek werd 
reeds door Erik Van Nevel op CD gezet. Het 
beloofd een keurig concert te worden. De aanvang 
is gepland rond 15u in ons kerkgebouw. 

Voor de goede organisatie zal in het PCC een lijst 
liggen waarop de namen kan ingevuld worden van 
hen die broodjes over de middag zullen gebruiken. 

Nieuwjaarsreceptie
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Activiteitenrooster

Woensdag 10 december om 19u30: 
kerkenraadsvergadering bij Marijke

Zondag 14 december:  
repetitie kersttoneel na de eredienst

Vrijdag 19 december om 14u30:  
Seniorenkerstfeest

Zaterdag 20 december om 17u:  
catechese in de consistoriekamer

Zondag 21 december:  
repetitie kersttoneel na de eredienst

Donderdag 25 december om 10u: 
Feestelijke KERSTDIENST

Vrijdag 26 december om 20u:  
Kerstconcert A CEREMONY OF CAROLS 
(meisjeskoor Amaranthe en harp)

Zondag 4 januari om 15u:  
Nieuwjaarsconcert van Antwerps Collegium 
Musicum

De synodevergadering vond plaats op 15 en 16 
november te Vaalbeek. De boodschap spreekt van 
een positieve bijeenkomst en ‘een nieuwe wind’ die 
door de kerk blaast. De synodevergadering bleef 
inderdaad gespaard van grote conflicten. Er werd 
ook grondig gedebatteerd over thema’s die de 
toekomst van de protestantse kerk in België 
aanbelangt. Een werkgroep ‘Eigentijds Kerk-zijn’ 
presenteerde een rapport en stelde enkele 
instrumenten voor om meer dynamiek in ons 
kerkmodel aan te brengen. Het gaat dan om 
bovenplaatselijke functies, die per district of 
landelijk kunnen ingezet worden. De gedachte is 
dat niet iedereen telkens opnieuw ‘het warm water’ 
moet uitvinden, maar dat men plaatselijke 
initiatieven beter kan coördineren en zo mogelijk 
ook verbinden. Daarbij werd ook gedacht aan 
media en uitstraling, die een belangrijke component 
zijn van hedendaagse communicatie. Dit wordt 
ongetwijfeld vervolgd. 

Op zondag 30 november werd ds. Arjen Breukelaar 
aangesteld als nieuwe predikant te Ieper. Hij volgt 
ds. Henk van Andel op, die vorig jaar met emeritaat 
ging. Collega Breukelaar heeft al enkele watertjes 

doorzwommen. Zijn intredepreek was naar vorm 
erg origineel. We wensten hem een gezegende tijd 
in Ieper en hopen op een goede samenwerking in 
ons district.

Ook de Theologische Faculteit werd afgelopen 
maand gevisiteerd door een commissie van drie 
emeriti hoogleraren (uit België Nederland en Zuid-
Afrika), een studente (uit Heverlee) en een persoon 
van de Vlaamse overheid. De doorlichting van de 
faculteit betrof het organisatorische, pedagogische 
en infrastructurele niveau van de instelling. Al bij al 
verliep het bezoek naar behoren. Vooral het niveau 
van de opleiding en het voordeel van kleinschalige 
overdracht kreeg lof. De infrastructuur laat evenwel 
te wensen over. Er is dus werk aan de winkel, 
vooral inzake visie en beheer. De faculteit kan zich 
nu resoluut naar de toekomst richten.

Nieuws uit de landelijke kerk



zondag 14 december 2014 om 10.00 Derde Advent

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas

Mw. E. Maassen  
Mini Schipholt / Rita Martens 
kerkenwerk / diakonie  
Ko van Heest 
Martine  

zondag 21 december 2014 om 10.00 Vierde Advent

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman  
Aletta Rambaut / Micheline Morel  
kerkenwerk / kerkbrief 
Ko van Heest 
Janneke  

Kerstdag 25 december 2014 om 10.00 Feest voor jong en oud

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman  
Marijke Schaefer / Francis Van De Walle  
diaconale kerstgave  
Ko van Heest 
allen  

zondag 28 december 2014 om 10.00

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman  
Daniël Van Steenkiste / Janny Muthert 
kerkenwerk / bloemen  
Ko van Heest 
Jeroen  

zondag 4 januari 2014 om 10.00 Nieuwjaarsreceptie

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman  
Mini Schipholt / Martine De Jonge  
kerkenwerk / kerkbrief 
Charles-Henri Vanden Broucke  
Etty 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Dienstenrooster



Bijbelleesrooster

December

maandag 1 december 2 Petrus 1:1-11 Inspanningsverplichting
dinsdag 2 december 2 Petrus 1:12-21 Blijf waakzaam
woensdag 3 december 2 Petrus 2:1-10a Zonde blijft niet onbestraft
donderdag 4 december 2 Petrus 2:10b-22 Honden en varkens
vrijdag 5 december 2 Petrus 3:1-9 Geen traagheid, maar geduld
zaterdag 6 december 2 Petrus 3:10-18 Uitzien naar gerechtigheid
zondag 7 december Psalm 80 Gebed om terugkeer
maandag 8 december Jesaja 41:1-7 Rechtsgeding
dinsdag 9 december Jesaja 41:8-13 Gods keuze
woensdag 10 december Jesaja 41:14-20 Paradijsbelofte
donderdag 11 december Jesaja 41:21-29 God bepaalt
vrijdag 12 december Jesaja 42:1-13 De rechtvaardige dienaar
zaterdag 13 december Jesaja 42:14-25 Grote veranderingen
zondag 14 december Jesaja 43:1-7 Kostbaar
maandag 15 december Jesaja 43:8-13 De HEER is de enige
dinsdag 16 december Jesaja 43:14-21 Een nieuwe tijd
woensdag 17 december Jesaja 43:22-28 Geen respons
donderdag 18 december Jesaja 44:1-8 God van a tot z
vrijdag 19 december Jesaja 44:9-17 Beeldvorming bedriegt
zaterdag 20 december Jesaja 44:18-23 Dien de levende God
zondag 21 december Jesaja 44:24-45:7 God regeert
maandag 22 december Jesaja 45:8-13 Maker en maaksel
dinsdag 23 december Jesaja 45:14-19 God is betrouwbaar
woensdag 24 december Jesaja 45:20-25 Erkenning
donderdag 25 december Johannes 1:1-13 Het Woord dichtbij
vrijdag 26 december Johannes 1:14-18 Mens geworden
zaterdag 27 december Psalm 96 Nieuw lied
zondag 28 december Openbaring 21:1-8 Toekomstperspectief
maandag 29 december Openbaring 21:9-27 Nieuw Jeruzalem
dinsdag 30 december Openbaring 22:1-7 Levend water
woensdag 31 december Openbaring 22:8-21 Genade voor u!
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