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Voorwoord
Het is einde februari en er hangt een lichte lente in
de lucht. Schoorvoetend trekt de koude zich terug.
De winter verhuisd naar het zuidelijk halfrond. Het
is de aarde die draaiend rond haar as in haar baan
rond de zon, als ware ze de stiptheid zelve, nooit
versaagd. In de periode van de Verlichting, een
dikke tweehonderd jaar geleden, inspireerde deze
hemelse omwentelingen talloze filosofen tot de
voorstelling van God als de grote horloge-maker. In
ons zonnestelsel beweegt alles volgens het ritme
van een onhoorbare metro-noom, feilloos en
formidabel. Alomvattend beheerst de genadige
zwaartekracht de kosmos.
Nog eerder, toen het uurwerk niet bestond,
ritmeerde de zon de dag. Toen stond de aarde nog
stil, rustend op vier pijlers. Boven bewoog de zon
van oost naar west, gleed ’s nachts door de
onderwereld en verscheen in de morgen, rood,
rond en triomfantelijk. De mens zag zich als een
wezen dat bij het licht hoorde. Paulus noemt de
broeders en zusters in Efeze en Thessaloníki dan
ook ‘kinderen van het licht’. Geloof in de
alomvattende natuurwetten inspireerde profeten en
apostelen om God voor te stellen als het licht dat in
ons woont, het ware licht dat de gehele wereld
omvat.
De Bijbel zet ons aan om de natuur te begrijpen als
een symbool. Luister naar het lof dat de lente
lanceert terwijl je leest over het licht van het leven.
Het tijdloze blijft een onderwerp van geloof, de
hemel het voorwerp van toewijding. Als mensen
aan deze geestelijke werkelijkheid materiële
conclusies vastknopen, wil men het genadige

radarwerk van de kosmos stilleggen.
Als kind had ik de ergerlijke gewoonte om een
uurwerk open te maken om te zien hoe de
mechaniek werkte. Het gevolg was dat mijn eerste
horloge naar de vaantjes was en ik nog steeds niet
begreep hoe het werkte. Inzicht of kennis is niet
gediend met hoogmoed en eigengereidheid. Als ik
iets van God wil snappen, moet ik mijn spontane
verlangens leren beheersen. Dit betekent dat ik pas
ten volle zal kennen in het uur dat ik deze wereld
achterlaat. Zelfbeheersing is de metronoom van
mijn geloof. De tikkende tijd is mijn bondgenoot,
omdat het mij voortschrijdend inzicht geeft in de
vastgestelde wetmatigheid van het leven. Nu geloof
ik, straks zal ik weten.
Pasen is dus tegelijk het feest van de hoop. Mijn
weg door het leven is als een uittocht uit duisternis
of onwetendheid. Mijn Gids of mijn Licht is Jezus.
Wat men ook over Hem zegt en schrijft – ook de
evangeliën zijn het resultaat van voortschrijdend
inzicht – blijft Hij een mens die in dit beperkte leven
getuigde van de onbeperktheid ervan.
Dat het lente wordt staat vast. We kunnen met
gerust geweten stellen dat het nog vele keren lente
zal worden, ook als we er niet meer zijn. Ik kijk uit
naar Pasen en wens deelachtig te worden aan het
Paasmoment. Dat is een ogenblik waaraan je kunt
merken dat de dood niet het laatste woord spreekt.
Zoek het niet in het sensationele, zoek het in de
werkelijkheid van elke dag, want elke dag zijn er
momenten waarin de liefde triomfeert, zoals de zon
’s ochtends het duister verdrijft.
Een gezegende Pasen toegewenst.
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Jarigen
Henny Demesmaeker-Van Kesteren
Emilie Van den Boer
Ingrid D'Hont-De Meyer
Peter Van Damme
Erika Görzel
Dieudonné (René)Vandenabeele
Maarten Jonckheere
Gerard Couvreur

2 maart
11 maart
11 maart
14 maart
15 maart
18 maart
19 maart
20 maart

Anne-‐France  Voorham-‐lutke  Schipholt
Simonne  Vereecke
Hugue7e  Vermeersch-‐Spatz
Ghislaine  Verschueren
Jacobus  (Ko)  Van  Heest
David  Van  Den  Hende
Hermine  Malfait
Sarah  Be7ens  

Preekteksten
Zondag 8 maart:
Ex. 20: 1 – 17 en Joh. 2: 13 – 22

Zondag 29 maart:
Jes. 50: 4 – 7 en Mc. 11: 1 – 11

Zondag 15 maart:
Jozua 4: 19 – 5:1 en Joh. 6: 4 – 15

Vrijdag 3 april – GOEDE VRIJDAG:
Ex. 12: 21 – 28 en Joh. 18: 1 – 19: 42

Zondag 22 maart:
Jer. 31: 31 – 34 en Joh. 12: 20 – 33

Zondag 5 april – PASEN:
Jes. 25: 6 – 9 en Joh. 20: 1 – 18

Teksten volgende Kerkbrief
Graag voor 23 maart
naar de onderstaande e-mailadressen:
temmerman.j@skynet.be
j.hozee@zeelandnet.nl
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20  maart
23  maart
24  maart
25  maart
30  maart
31  maart
1  april
6  april

Rondom de erediensten
Jaren terug woonden we in een straat waarin een
drietal magnoliabomen stonden. In dezelfde straat
stond een Japanse kerselaar. Elk jaar tijdens de
Lijdenstijd bloeide eerst het Japanse boompje, fel
wit, stralend in de vroege lentezon. De schoonheid
was van korte duur. Een zacht briesje was al
voldoende om de tere bloemblaadjes te laten
dwarrelen. Daarna was het de beurt aan de
weelderige magnolia. Overweldigend geurde en
kleurde de straat. De lentepracht blijft mij voor altijd
aan Pasen herinneren.
Ook deze maand zal de natuur haar schoonheid
met ons delen. Ondertussen lezen we tijdens de
erediensten over het wedervaren van de waarheid
in de wereld. Op een merkwaardige wijze blijkt het
woord van kennis en inzicht zijn onuitputtelijke
kracht opwekken naarmate tegenstand groeit. In
onze tijd worden we geconfronteerd met de
gruwelijke realiteit van religieus geweld. De
waarheid geeft daarop antwoord. Alleen de
inspiratie om niet te vervallen in kwaad als
antwoord op groter kwaad, maakt de zondagse

Goede Vrijdag
Op wikipedia – dit is de internet encyclopedie dat
door jan en alleman wordt samengesteld en vaak
de test van wetenschappelijkheid niet kan
doorstaan – lezen we bij ‘Goede Vrijdag in
protestantse traditie: vele protestantse kerken
houden op deze dag een eredienst met ingetogen
karakter’. Verder niets. Deze korte vermelding staat
in schril contrast met de uitgebreide beschrijvingen
van katholieke en orthodoxe geplogenheden.
Misschien is dit maar goed ook.
De Goede Vrijdagdienst is inderdaad ingetogen.
Katholieken en orthodoxen houden een
vereringsdienst. Het kruis wordt aanbeden, bij onze
roomse vrienden voorafgegaan door een kruisweg.
Orthodoxe christenen houden twaalf
evangelielezingen onder de sprekende titel:
‘navolging van het heilig lijden’. Protestanten

Pasen
Twee dagen later is het feest. Pasen brengt samen.
De eenheid die in de donkere nacht op ingetogen
wijze werd geëvoceerd, is op Pasen werkelijkheid.
We vieren dan het feest van de overwinning op de
dood.
Goede Vrijdag stimuleert tot geloof, Pasen tot
vreugde en vrijheid. Alle geestelijke blokkades en
mentale beperkingen vallen weg. We kunnen
proeven van de goddelijke werkelijkheid of het
Koninkrijk Gods. Voor even, dat wel, maar

eredienst zinvol. Meer dan ooit is de boodschap
van vrede en verdraagzaamheid noodzakelijk.
Als antwoord op de onmacht geeft het evangelie
ons de figuur van Jezus. Ik begrijp dat het een
grote stap is voor hen die niet vertrouwd zijn met
de Bijbel om dit antwoord te aanvaarden. Het
religieuze geweld trekt immers alle religie met zich
mee. En toch is de beleving en toewijding aan de
volkomen eenheid van alle mensen het lichtend
inzicht. De woorden die Jezus sprak en de tekenen
die hij deed, kunnen we vergelijken met de vroege
bloei van de Japanse kerselaar en de
kleurenpracht van de magnolia. Het Evangelie of
de Goede Boodschap is geschreven en
doorgegeven om alle mensen te overtuigen van
deze kwaliteit in henzelf. De Lijdenstijd is als de
barenweeën van het ontluikende bewustzijn. Het
doet pijn, maar eens de bloesem het zonlicht vangt,
is deze pijn vergeten. Opdat we zouden bloeien,
daartoe overwon Jezus de dood.
We kunnen jullie allen alleen maar uitnodigen

houden het simpel. De ingetogen eredienst brengt
de inzetting van het Avondmaal, het verraad en de
kruisiging samen. Deze drieslag vat het mysterie
van de schepping treffend samen. Daarin komt tot
uiting dat in het leven de kracht aanwezig is om het
lijden en de dood te overwinnen. Geloof diept deze
kracht op.
De inzetting van het Avondmaal wekt eenheid op.
Het daarop volgende verraad inspireert om illusies
achterwege te laten en de kruisiging evoceert de
dood. De eenheid is geen illusie dat de dood
ongedaan maakt. Geloof in de eenheid herleidt de
dood tot een donker gordijn waarachter het
volmaakte verborgen is.
Tijdens de eredienst op Goede Vrijdag wordt het
gordijn weggeschoven, zoals een blinddoek
wegvalt en de deelnemers leren kijken met de ogen
van het hart. Kom en zie.

niettemin volkomen. Hoe dieper de ingetogenheid,
hoe uitbundiger de vreugde.
We hopen ook dit jaar u te mogen begroeten op
Paasochtend. Zoals steeds beginnen we dag met
ontbijt. Geef vooraf een seintje als je daaraan wil
deelnemen. Inschrijvingslijsten liggen in de kerk.
GOEDE VRIJDAG 3 april – eredienst om 19u30
Zondag 5 april - Paasontbijt in PCC om 8u30
en Feestelijke PAASDIENST om 10u. in de kerk
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Geschiedenis - De hulppredikanten
Met het vertrek van ds. van Lynden in het
vooruitzicht is de kerkenraad al van in juni 1968
bezig met de opvolging en even wordt een nieuwe
denkpiste bewandeld. Zouden we niet een derdeof vierdejaarsstudent van de Theologische Faculteit
kunnen part-time in dienst nemen? Die zou zich
dan gedurende 2 à 3 dagen per week kunnen
inzetten voor het gemeentewerk zonder te moeten
gaan lesgeven. Dat voor zover zijn studies het hem
toelaten. En die heeft het geld nodig, zal dus al blij
zijn met het beetje dat wij hem kunnen geven!
Maar dan valt plots een vraag uit de lucht, eigenlijk
geen kandidatuur maar meer een noodkreet:
Hooggeachte Ds. de Knijf,
Oostende, 18 augustus 1968.
Waarschijnlijk hebt U gehoord, dat mijn vrouw en ik
op ’t ogenblik in een moeilijke positie verkeren.
Nadat wij uit Brasschaat vertrokken zijn, om een
betrekking te aanvaarden in Oostende, is dit werk
ook helaas misgelopen, ik sta in mijn 3 maanden.
De zoon van de eigenaar is tweemaal gezakt in
Leuven en komt nu in de zaak, met het gevolg dat
ik zonder werk ben.
Daar wij al lange jaren bezig zijn met het Vlaams
Protestantisme, zou ik graag meewerken, om het
Evangelie in Vlaanderen, op welke wijze dan ook ,
mee te helpen verspreiden, waar een grote
behoefte is. Ziet U de mogelijkheid, om ons ter wille
te zijn, om in deze richting werk te vinden. Als
Godsdienstleraar, daar ik Licentiaat ben in
Chemische Technologie en in Antwerpen en
Brasschaat jeugddiensten en bijbelkringen heb
geleid.
Wij hopen dat U ons op één of andere manier kunt
helpen, om uit de impasse te geraken. Gaarne een
onderhoud, om alles nog eens te verduidelijken,
Met de meeste hoogachting, (get.) Speelman.
Er is nog een blad bijgevoegd met de namen van
twee firma’s in Antwerpen en een in Oostende waar
de heer Speelman gewerkt heeft als directeur en
een opgave van de verschillende functies die hij
heeft vervuld in de kerkgemeenschappen van
Antwerpen, Brasschaat en Oostende. Geen
curriculum vitae.
Ja, wat doe je daarmee? Iemand van 60 jaar, als
jeugdwerker? Iemand die directeur is geweest en
die nu in een ondergeschikte functie zou komen?
Iemand die helemaal niet theologisch gevormd is?
Het lijkt wel alsof we weer bij van Kesteren zijn
aanbeland. Had zijn slordige, moeilijk leesbare brief
tussen enkele andere kandidaturen gelegen, dan
was hij meteen in de prullenbak beland. Ik zou hem
niet moeten hebben.
Ik heb u verteld dat wij op dat ogenblik in het
notulenboek op de witte bladzijden zijn beland. We
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weten dus niet hoe de kerkenraad gereageerd
heeft. Heeft men zijn licht opgestoken in het
Antwerpse? Had deze man via de Regionale Raad
en via persoonlijke relaties toch wel enige
bekendheid buiten zijn eigen kring? Het blijkt
duidelijk uit de eerste zin van de brief dat
Speelman en de Knijff
mekaar (min of meer)
kennen. In elk geval worden een paar brieven heen
en weer gestuurd en op 15 september
(afscheidsdienst van ds. van Lynden!) mag
Speelman komen voor een gesprek met onze
predikant en kerkenraad. En dan (het notulenboek
is weer opgestart) gaat het vlug: op 1 oktober
worden de praktische en financiële zaken
besproken en op 27 oktober wordt de heer J.J.
Speelman aan de gemeente voorgesteld als de
nieuwe hulppredikant. De vacature heeft maar zes
weken geduurd.
En al na enkele weken merken we dat de nieuwe
man zich goed thuis voelt en gewoon is om aan te
pakken. In zijn tweede kerkenraadsvergadering wil
hij al twee kringwerken oprichten en hij krijgt de
leiding van de diakonie (zoals zijn voorgangster).
Met zijn meeslepend enthousiasme wil hij het
Sociaal Centrum waarvan een rudimentaire vorm is
ontstaan in de Keizer Karelstraat verder uitwerken
en hij zal ook de Week van Getuigen vorm geven.
Maar amper zijn de taken verdeeld als ds. de Knijff
op 1 april 1969 zijn vertrek aankondigt voor 18 mei.
Hij keert terug naar Nederland, zal daar een paar
jaar werken als derde predikant en intussen zijn
doctoraatsstudie (waaraan hij ongetwijfeld in Gent
al bezig was) verder afwerken, promoveren en
hoogleraar worden in dogmatiek en christelijke
ethiek aan de universiteit van Utrecht.
Hier bij ons wordt ds. Fagel uit Brussel weer
consulent maar al na enkele weken wordt hij
ernstig ziek en de kerkenraad vraagt aan ds. Pichal
of hij deze taak niet zou overnemen. Pichal is dan
al 72 en van al zijn bezigheden op rust gesteld; hij
doet het dus maar wat graag! Gent ligt hem nog
altijd nauw aan het hart.
In deze vacaturetijd zal de heer Speelman heel wat
dagelijkse taken van eerste predikant overnemen
maar hij ziet intussen ook nog kans om het
financiële leven van onze kerk een beetje op orde
te stellen. In plaats van een nog nauwelijks te tellen
aantal kassen en kasjes en bijzondere acties wil hij
naar één enkele kas onder één beheer wat een
beter overzicht moet geven en vermijden dat de
diakoniekas moet lenen aan de kas van de
predikant en de kas van het koor moet komen
bedelen bij de kas van de Vlaamse Olijfberg, dit
alles onder druk van de ogenblikkelijke noden en
zonder enige totaalvisie. Waar een licentiaat in de

chemische technologie en voormalig bedrijfsleider
zeker meer in thuis is dan een theoloog. Feit is dat
onze algemene financiële toestand benard is en
dat de fusie met de Methodistische Kerken heeft
mee-gebracht dat de Synode steeds meer vraagt
van de plaatselijke gemeenten.
Intussen is er ook de niet-verhouding met de
onhandelbare predikant Verlot van de Drongensteenweg (zo zien wij het toch!) en het probleem
van de nieuwe kapel op het terrein van het
universitair ziekenhuis: wordt dit een katholieke
kerk op kosten van de gemeenschap of krijgen
andere geloofsgemeenschappen hier ook een
thuis? Ook de martelgang van het sinds lang
beoogde bejaardentehuis Elim vraagt steeds weer
aandacht. En tenslotte is er nog een gemeente te
leiden.
Op 19 april 1970 wordt de plaats van eerste
predikant weer ingevuld in de persoon van ds. T.
Aris uit Eersel vlakbij Eindhoven. Hij is door ds. van
Stipriaan voorgesteld als een waardevolle
persoonlijkheid; De hoorcommissie heeft ook een
zeer positief verslag uitgebracht en dus kunnen we
weer vooruit.
Maar schone liederen duren niet lang: na 14
maanden is Aris alweer weg, blijkbaar zeer
nadrukkelijk uitgewuifd door de Raden (weg!
Weg!!); er is zelfs geen afscheidsdienst geweest.
Voor de gelegenheid zwijgen de notulen weer
enkele maanden, ook het kerkblad geeft geen
details. Wat er precies is gebeurd, zullen we uit
andere bronnen moeten te weet komen maar het
heeft de gemeente beslist geen goed gedaan. Op
de kerken-raadsvergadering van 6 september drukt
de heer Speelman nogmaals de hoop uit dat de
breuk tussen de twee groepen van gemeenteleden, welke ontstaan is mede naar aanleiding van
het vertrek van ds. Aris, zal overtuigd worden. Dit is
slecht nederlands maar de betekenis is wel
duidelijk.
Speelman is weer het centrale aanspreekpunt en
de man die de lopende zaken moet behartigen,
organiseren, coördineren en waar mogelijk de
lijmpot gebruiken. Stel je voor dat ze destijds toch
maar die goedkope en onervaren student hadden
geëngageerd. Gelukkig is de vacature kort: op 4
januari 1972 kan de komst van ds. Peter Janssen
aangekondigd worden tegen 5 maart.
En zo vinden we onze hulppredikant bezig met
huisbezoeken, maandelijkse kerkdiensten, werk
onder de jeugd, iets wat hem duidelijk niet zo goed
ligt; overigens: wat moet je als zestigjarige met die
jeugd van kort na mei ’68? Of hij ook nog les geeft
en de gevangenis bezoekt, is niet erg duidelijk; in
elk geval is het ziekenbezoek in het Universitair
Ziekenhuis een vaste bezigheid.

ziek en dat duurt tot eind april. Dus vervult
Speelman weer de taak van eerste predikant en
dat zonder de ruggensteun van een consulent want
de gemeente is niet vacant.
Hij leidt dus de vergaderingen van de kerkenraad,
werkt ook mee in Bestuursraad en Vlaamse
Olijfberg, vertegenwoordigt de gemeente op
diverse buiten- of interkerkelijke gebeurtenissen,
organiseert bijeenkomsten, regelt de Kerst-Inn,
heeft de leiding van een bezinningsweekend en
zetelt in werkgroepen en actiecomités links en
rechts.
Tussendoor zal hij ook nog een paar zeldzame
dopen en begrafenissen leiden en twee huwelijken
inzegenen; hij beseft dat dit eigenlijk aan de limiet
van zijn bevoegdheden als hulppredikant met
lekenstatus ligt.
Als de heer Speelman dan op 18 februari 1975
aankondigt dat hij tegen de zomer wil met
emeritaat gaan (hij zal dan 67 jaar zijn), is iedereen
een compleet onthutst: waar vinden we nog een zo
veelzijdig opvolger?
Onder grote belangstelling wordt de
afscheidsdienst gehouden op 15 juni 1975. De heer
en mevrouw Speelman keren terug naar
Nederland; hij zal er in 1986 overlijden.
Arnold De Jonge.

Het zou leuk zijn, maar het is niet wat u denkt.

Maar vóór Speelman zou indutten in zijn dagelijkse
taken, wordt ds. Janssen in december ’72 ernstig
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Nieuws uit de landelijke kerk
Beroeping
Ds. Hendrik ten Brinke uit Nederland heeft het
beroep aangenomen van de Franstalige gemeente
Bruxelles-Ixelles (Champ de Mars) en begint er op
1 maart 2015 zijn werk-zaamheden. Een datum
voor de bevesti-gingsdienst is momenteel nog niet
bekend.
Avondmaalstel
Gingen er in de Synodale Raad al enige tijd
stemmen op voor het aanschaffen van een eigen
Avondmaalstel voor de Synode-vergadering, tijdens
de laatste Synode-vergadering kwamen de
aalmoezeniers ook nog eens zelf met de vraag om
een Avond-maalset aan te kopen voor de Synodevergadering. Besloten werd op zoek te gaan naar
een set tegen een bescheiden prijs. Uiteraard zal
het Avondmaalstel ook ter beschikking staan voor
andere gelegenheden, zoals bijvoorbeeld een
pastorale ontmoetingsdag, het personeelsweekend…
Film over een ‘presbytero-synodale Kerk’
Ongeveer een jaar geleden vervaardigde ds.
Bernard-Zoltàn Schümmer voor zijn district een film
over het algemene presbyteraal-synodaal systeem
van de VPKB. De film werd in diverse fases verfijnd
en is nu helemaal af. In de film die 23 minuten
duurt, wordt op heldere wijze het verschil uitgelegd
tussen Kerken met een hiërarchisch, een congregationalistisch of een presbytero-synodaal
systeem. De film kan ook gebruikt worden als
didactisch materiaal voor scholen en zal geplaatst
worden op de Franstalige website van de VPKB
voor mensen die onze Kerk willen leren kennen.

Algemene Kerkvergadering 2015 – Mons
Dit jaar zal het district West-Henegouwen de AKV
organiseren in het kader van “Mons 2015, culturele
hoofdstad”.
Algemeen programma: 14 mei 2015,
Onthaal vanaf 9:00. Inleiding door de moderator
van de dag, gevolgd door drie toespraken:
Voorzitter van de Université catholique de Louvain
– Mons, Districts-voorzitter Philippe Estiévenart en
de voorzitter van de Synodale Raad ds. Steven H.
Fuite + praktische aankondigingen Maaltijd + vrij
dagdeel vanaf 12:30, Bijbeltentoonstelling
gedurende het vrije dagdeel tot 6:00. (met
medewerking van gidsen), Groep NAHED Alleluia
North Africa. Sluiting (lied, gebed, zegen)
Diaconaal Sociaal Centrum Kuurne
Enige tijd geleden ontving de Synodale Raad de
aankondiging dat het Diaconaal Sociaal Centrum te
Kuurne eraan dacht om na iets meer dan 40 jaar
werking, onder andere bij gebrek aan
medewerkers, de deuren te sluiten. De Raad heeft
nog zijn hulp aangeboden voor eventueel overleg,
maar op 4 februari 2015 ontvingen wij jammer
genoeg de bevestiging dat de beslissing definitief
is. Het DSC Kuurne blijft nog een aantal maanden
open, maar men vraagt om vanaf 1 maart 2015
geen stortingen meer te doen.
De Synodale Raad wenst iedereen die zijn
medewerking verleend heeft aan dit Centrum en
vooral de initiatiefnemers veel moed bij de
verwerking van deze zware beslissing.

Logistiek medewerker
Vanaf deze maand is onze gemeente een logistiek
medewerker rijker. Philippe Adams zal voortaan de
kostertaken vervullen.
We zijn Daniël Van Steenkiste erg dankbaar dat hij
getrouw onze vorige koster Arnold vervangen heeft.
Deze overgangsperiode was erg nodig. Met
Philippe hebben we geen nieuwe koster, maar een
medewerker die het reilen en zeilen van de kerk in
de gaten zal houden en mee helpen opbouwen. Hij
zal daarbij vooral instaan voor materiële (met een
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chique woord ‘logistieke’) taken. Bijkomend is er
het aangename punt dat Philippe ook een
voortreffelijke kok is (iets wat we al geregeld
konden smaken) en zich ook bereid verklaard op
de culinaire activiteiten extra glans te geven.
Zoals bij elke nieuwe opdracht is aanpassing
noodzakelijk en dus ook begrip van onze kant.
Maar we zijn er van overtuigd dat Philippe deze
opdracht nauwgezet en trouw zal uitvoeren.

Nieuws van de bestuursraad
Op de nieuwjaarsreceptie in het PCC op zondag 5
januari 2015 werd al even stilgestaan bij meerdere
wijzigingen in de loop van 2014 in de bestuursraad
van de Brabantdamkerk.
Op de 3-jaarlijkse verkiezingen van de
bestuursraad op 6 april 2014, heeft de
gemeentevergadering de heer Nico van Belle
verkozen als nieuw bestuurslid, ter vervanging van
mevrouw Rita Vandenhende-Martens die zich niet
herkiesbaar had gesteld. Aletta en Francis werden
herverkozen voor een tweede periode van 6 jaar.
De bestuursraad heeft Rita bedankt voor haar
jarenlange trouwe en actieve inzet als bestuurslid.
Op de bijzondere bestuursvergadering van 13 april
die daarop volgde, heeft mevrouw Mini Schipholt
verzocht om als bestuurslid ontheven te worden
van haar bijzondere taak als secretaris, wegens
haar stijgende leeftijd. In diezelfde zitting heeft de
bestuursraad daarop de bijzondere bestuursfuncties als volgt verdeeld: voorzitter: Francis Van
De Walle, secretaris: Nico van Belle, penningmeester: Arnold De Jonge. De bestuursraad was
bijzonder verheugd om Nico te verwelkomen als
nieuw bestuurslid.
Nadat hij dit al eerder mondeling had aangekondigd, heeft de heer Arnold De Jonge In
november 2014 formeel te kennen gegeven dat hij
zijn functie van penningmeester van de
bestuursraad met ingang van 1 januari 2015
wenste neer te leggen. Conform het decreet van
2004 heeft het bestuur op haar zitting van 3
december 2014 de heer Anton Renting opgenomen
in de bestuursraad en hem aangeduid als nieuwe
penningmeester vanaf 1 januari 2015, om het
bestuursmandaat van Arnold voort te zetten.

Zowel gemeente, kerkenraad als bestuursraad zijn
Arnold bijzonder veel dank en erkentelijkheid
verschuldigd voor het tiental jaar waarin hij
voorbeeldig het penning-meesterschap van de
bestuursraad heeft verzorgd. Bovendien heeft hij in
de loop van het afgelopen jaar zijn kandidaatopvolger Anton stapsgewijs vertrouwd gemaakt met
de vele facetten van dit penningmeesterschap.
Anderzijds zijn we ook verheugd en dankbaar dat
Anton deze belangrijke taak van penningmeester
wil overnemen en hebben er alle vertrouwen in dat
hij, mede gezien zijn voortreffelijke kwalificaties, dit
uitstekend zal doen.
Sedert 1 januari 2015 ziet de bestuursraad van de
Brabantdamkerk er daardoor als volgt uit:
voorzitter: Francis Van De Walle; secretaris: Nico
van Belle; penningmeester: Anton Renting;
bestuursleden: Aletta Rambaut, Hermina lutke
S c h i p h o l t - T u e n d e r , J o h a n Te m m e r m a n
(ambtshalve).
To t s l o t e e n p r a k t i s c h v e r z o e k v a n d e
penningmeester van de bestuursraad aan alle
gemeenteleden en sympathisanten van de
Brabantdamgemeente die het kerkenwerk van de
Brabantdamgemeente ook financieel steunen:
gelieve voortaan - met name voor doorlopende
opdrachten - steeds en enkel de bankrekening bij
de BPost bank te gebruiken die vermeld staat op
de voorste binnenflap van elke Kerkbrief, namelijk:
IBAN: BE12 0000 3264 0092
BIC: BPOTBEB1
Zichtrekening op naam van: Protestantse kerk van
België
Alvast bedankt hiervoor.
Francis Van De Walle – voorzitter.

Pastoraat
Griep of infectie(s) hebben goed huis gehouden in
Drongen. Caroline bleef drie weken op non-actief.
Dezelfde miserie trof velen onder ons. Ko was een
tijdje inactief, ook Jeroen moest hoestend door de

dagen. We hopen dat met de lente ook de fitheid
moge weerkeren.
Verder bidden we voor hen die het moeilijk hebben.
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Geschiedenis - De eerste gasaanval 1915
en de Nobelprijs voor chemie 1918
We zijn begin 1915 en aan het front rond Ieper zit
alles muurvast.
De uitgeputte troepen langs beide zijden hebben
zich na “de slag aan de Ijzer” en “de eerste slag bij
Ieper” diep ingegraven. Het is een harde winter.
Generaal Von Falkenhayn is op dat ogenblik de
opperbevelhebber van het Duitse leger.
Zijn doelstellingen voor 1915 zijn om het Russische
leger te verslaan en om de geallieerden in het
Westen te beletten een aanval in te zetten.
Hij voorziet een massale aanval in april 1915 om
het front rond Ieper te doorbreken en aldus het
Franse en Britse leger te ontwrichten. De tweede
slag bij Ieper is een feit.
De ontwikkeling van gas als nieuw wapen is
ondertussen zover gevorderd dat hij beslist dit te
gebruiken tijdens zijn offensief rond Ieper, maar
enkel als test.
De keuze op Ieper is gevallen omdat de
bevelhebber van het Duitse vierde leger, hertog
Albrecht von Württemberg, als enige instemde mee
te doen met dit plan.
De andere Duitse legerbevelhebbers, met
kroonprins Rupprecht van Beieren op kop, waren
niet zo gelukkig met het gebruik van dit nieuwe
wapen, dat als niet passend in de militaire traditie
werd beschouwd en zich tegen de eigen troepen
zou keren indien de geallieerden hetzelfde zouden
doen met meer succes omdat de wind meestal
gunstiger was voor hen was. (wat uiteindelijk uit het
verder verloop van de oorlog op het Westelijk front
wordt bevestigd).
Er waren ondertussen bijna 6000 gasflessen met
chloorgas (ongeveer 150 ton chloor) in de voorste
linies ingegraven ; maar de overwegende zuidwestenwind in de streek speelt de Duitsers parten
en er moet gewacht worden op een gunstige
noord-oostenwind alvorens de flessen te kunnen
openen.
Vanaf 17 april vallen de Duitsers voortdurend het
front aan, gepaard gaande met zware
bombardementen.
Op 22 april 1915 is het zover en lanceren de
Duitsers aan de noordkant van de saillant -tussen
Steenstrate en Langemark - de eerste grote
gasaanval uit de geschiedenis op de daar gelegen
Franse 87e territoriale divisie en de koloniale
troepen van de 45e Algerijnse divisie.
De Duitsers begonnen eerst tegen de middag de
geallieerden te bestoken met Dikke Bertha's die
gericht waren op Ieper. Later werden de
hoofdwegen aangevallen.
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Om 17h.00 trekt een geelgroene, later geelroze
(bijgekleurd door de avondzon) wolk aan een
snelheid van ongeveer twee kilometer per uur over
een front van ongeveer 6 kilometer.
De wolk stijgt tussen 10 tot 30 meter boven de
aardoppervlakte en blijft 900 meter consistent om
nadien langzaam te verdunnen.
De gasaanval is zo een complete verrassing en de
panische reactie van de Franse troepen is zo
hevig, dat schijnbaar niets de Duitsers nog in de
weg staat om het Ieperboogfront op te rollen. Een
uur later werd Langemark veroverd en trokken de
Duitsers richting Pilkemridge en Kitchener's Wood
bij St-Juliaan, dat bezet werd door de Canadese 1°
divisie.
Eigenaardig genoeg hadden zelfs de Duitsers niet
gerekend op zo een succes en ze hadden dan ook
onvoldoende troepen en reservetroepen voorzien
om in de ontstane bres te "springen". De weg naar
Ieper en Duinkerke lag nochtans open.
Maar na wat terreinwinst graven de Duitsers zich in
aan een vooraf bepaalde lijn. Zij zijn 4 km diep
doorgedrongen in het front.
De Canadezen op de Oostelijke flank en de
Belgische troepen op de Westelijke flank hebben
minder last van het gas en zij proberen de Duitsers
in de flank tegen te houden.
De Franse legerleiding weet niet wat er gebeurt in

het veld en beslist nog ’s avonds tot een
tegenaanval zonder middelen. Generaal Mordacq
geeft dit bevel tegen beter weten in om de Duitsers
weg te houden van Ieper. Gelukkig waren de
Duitsers uit eigen beweging gestopt.
Ook de Canadezen doen een eerste tegenaanval
zonder resultaat ten noordwesten van Sint Juliaan.
De Belgen op de noordflank blijven de Duitsers
vanuit goed uitgebouwde stellingen zijdelings
bestoken.
Twee dagen later lieten de Duitsers voor de tweede
maal chloor los, nu op de Canadezen, iets oostelijk
ten opzichte van de plaats van de vorige
gasaanval. De eerste schok van het nieuwe wapen
was inmiddels gedeeltelijk verwerkt en er waren
enige tegenmaatregelen bedacht.
De Canadezen hadden de instructie gekregen niet
weg te lopen, maar de gaswolk over zich heen te
laten gaan. Tevens pasten zij de eerste vormen van
ademhalingsbescherming toe door met water of
urine natgemaakte doeken of sokken voor de mond
en neus te houden. Het directe aantal Canadese
dodelijke slachtoffers van deze aanval was beperkt.
In de volgende dagen proberen de Fransen,
Canadezen en Belgen het Duitse front terug te
dringen.
De strijd gaat verder en zal duren tot 25 mei.
Ondertussen hebben de Duitsers de Frezenberg
veroverd en is een aanval op de heuvelrug van
Bellewaerde door de Britten afgeslagen.
Het uiteindelijk resultaat was dat de boog rond
Ieper met 7 km was gekrompen.

Waren het de Duitsers die voor de eerste maal
gas hebben gebruikt aan het front en wie heeft
het meeste gebruik gemaakt van dit wapen?
Het waren niet de Duitsers maar de Fransen die
voor de eerste maal gas hebben gebruikt tijdens
WOI. Dit gebeurde op 23 augustus 1914 in
Mulhouse in de Elzas.
Het was een soort traangas dat irriterend maar
zeker niet dodelijk was. De bedoeling was om de
vijand te verplichten uit de loopgraven te komen om

aldus een klassiek gevecht aan te gaan. Dit was
oorspronkelijk ook de bedoeling van de eerste
Duitse gasaanvallen. Hoewel Duitsland sterk werd
veroordeeld voor de barbaarse daad, vormde dat
geen belemmering voor de Britten en de Fransen
om dezelfde weg te gaan volgen. De wedloop van
de gasoorlog was begonnen.
Uiteindelijk hebben op het einde van WOI de
geallieerden meer gasgranaten gemaakt en
gebruikt dan de Duitsers (door de Duitsers werden
tijdens WOI 38 miljoen gasgranaten
geproduceerd).
Aantal slachtoffers tijdens de eerste gasaanval
van 22 april
In eerste instantie spreekt men van 5000 dodelijke
slachtoffers bij de eerste chlooraanval. Dit wordt
verklaard door de Brits-Franse propaganda. Zij
waren er natuurlijk bij gebaat de effecten van de
inzet van chloorgas te overdrijven, zodat de wereld
gewezen kon worden op de zoveelste barbaarse
daad van de Duitsers. Bovendien kon op die
manier het geleden terreinverlies beter worden
vergoelijkt.
Omgekeerd waren de Duitsers zoveel mogelijk
gebaat de effecten van de chlooraanval te
bagatelliseren, wel wetende dat ze dan wel niet de
letter maar toch de geest van een internationaal
verdrag over het gebruik van gifgas hadden
geschonden. Het exacte aantal slachtoffers is niet
meer te achterhalen. Het was ook moeilijk
slachtoffers toe te schrijven aan gas wanneer een
gasaanval voorafgegaan werd door een
artilleriebeschieting en gevolgd werd door een
infanteriestormloop. Wat is de exacte doodsoorzaak als soldaten verblind en half versuft door
gas nog weerstand bieden en vervolgens worden
omgebracht?
De meest betrouwbare cijfers zijn deze van Ludwig
Haber ( jongste zoon van Fritz Haber – zie
volgende paragraaf ). In een uitgebreide studie uit
1986 over het gebruik van chemische wapens
tijdens de Eerste Wereldoorlog komt hij tot een
schatting van ongeveer 2500 slachtoffers, waarvan
1000 dodelijk.
De uitvinder van de chemische oorlogsvoering
en de Nobelprijs voor Chemie 1918

Fritz Haber (1868 - 1934) was een Duits chemicus
van Joodse afkomst die met zijn onderzoek naar
strijdgassen de gasoorlog introduceerde in de
Eerste Wereldoorlog.
Daarnaast is hij bekend als de uitvinder van het
Haber-Bosch proces, waarmee luchtstikstof kan
worden gebonden als ammoniak. Voor deze
uitvinding ontving hij in 1918 de Nobelprijs voor
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chemie.
Dit Haber-Bosch proces is de basis van de
kunstmestproductie en heeft grote invloed gehad
op de productiviteit van landbouwgrond over de
gehele wereld.
Hij was een overtuigde Duitser maar ging toch over
naar de evangelisch-protestante kerk omdat hij zag
dat de joden in Duitsland achteruit werden gesteld
en hem dit in zijn carrière zou kunnen belemmeren.

In augustus 1914 brak de oorlog uit en Haber
behoorde tot degenen die dit met enthousiasme
begroetten.
Haber beschouwde het als zijn plicht om zich met
al zijn mogelijkheden voor Duitsland in te zetten
opdat Duitsland de oorlog zou winnen.
Na de gevechten eind 1914 ontstond er een
patstelling aan het westelijk front.
De loopgravenoorlog was begonnen. Door de
strijdende partijen werd er nagedacht om deze
patstelling te doorbreken. Eind 1914 benaderde
Haber de militaire autoriteiten met een idee om
door het gebruik van het giftige chloorgas de
frontsoldaten uit de loopgraven te verdrijven.
De tijd was rijp om chemische toxische middelen
op grote schaal in te zetten.
Haber was persoonlijk aanwezig bij de gasaanval
van 22 april en volgde de opmars van de Duitse
troepen.
Hij werd bevorderd tot Kapitein voor zijn succes
met de eerste gasaanvallen.
Haber raakte in de loop van de oorlog geobsedeerd
door het gaswapen.
Hij speelde in de volgende jaren een hoofdrol in de
ontwikkeling van de nieuwe oorlogsgassen. Hij
ontwikkelde het fosgeen gas tot het bekende
mosterdgas (= Yperiet) waarbij brandwonden en
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longinfecties optraden.
Direct na de oorlog zette Haber zich weer in voor
de naoorlogse Duitse wetenschap.
Hij gaf ondermeer les aan het Kaiser Wilhelm
Instituut (het huidig Max-Planck Instituut).
Niettegenstaande dat hij na de oorlog op een
zwarte lijst terecht komt van oorlogs-misdadigers,
wordt de vader van de chemische oorlogsvoering
de Nobelprijs van chemie toegekend in 1919 voor
het jaar 1918. De toekenning leidde uiteraard tot
hevige protesten.
Twee Franse kandidaten weigerden hun prijs.
Britse, Belgische en Amerikaanse winnaars
boycotten in 1920 de ceremonie, waarbij met geen
woord werd gesproken over de rol van Haber
tijdens de oorlog. Het ging alleen over de synthese
van ammoniak voor de verbetering van de
voedselproductie. Ook dat de tijdens de oorlog
geproduceerde ammoniak voornamelijk diende
voor de munitieproductie kwam niet ter sprake.
Laat staan de gasoorlog.
Maar nog is zijn obsessie voor oorlogsgassen niet
gestild en zo ontdekt hij in 1920 het “Zyklon B” gas
dat eerst wordt gebruikt voor deratisatie en tegen
de luizen en nadien het gas bij uitstek wordt in de
gaskamers tijdens WOII.
Niettegenstaande hij nu protestant was, ontsnapte
hij niet aan de anti-Joodse wetten van Adolf Hitler
en ziet hij zich verplicht zijn vaderland te verlaten.
Begin augustus 1933 verliet hij Duitsland voor het
bijwonen van een conferentie in Spanje.
Hij komt er niet meer terug.
Het laatste halfjaar van zijn leven werd een
zwerftocht door Europa. Hij vond voor enkele
maanden onderdak aan de Universiteit van
Cambridge. Zijn gezondheid speelde hem echter
sterk parten en hij ging naar Zwitserland voor een
kuur.
Hij - door wiens toedoen tienduizenden sterven ten
gevolge van gas - sterft aan een hartaanval op 29
januari 1934 te Bazel (Zwitserland).

Paul Bruynooghe

Brandend actueel
Als u dit leest is het reeds oudbakken nieuws maar
wij zijn in het PCC aan het ergste ontsnapt. Zondag
8 februari na de kerkdienst en na de koffie werden
de kopjes naar gewoonte in de vaatwasser gezet
en de machine opgestart. En toen kon iedereen
naar huis.
Enkele minuten later moet een kortsluiting ontstaan
zijn achter het paneeltje met de bedieningsknoppen
en zijn rubber en plastic beginnen branden. Nog
even later kwamen de bewoners van de eerste
verdieping, dr. & mevr. Liagre terug van de bakker,
toevallig langs de koer achteraan. Door de glazen
deur zagen zij meteen dat er iets ongewoons aan
de hand was, vurige tongen sloegen uit de
afwasmachine! Gelukkig heeft Sabine op haar werk
de nodige opleiding gehad voor dergelijke gevallen;
ze is meteen aan de slag gegaan met een natte
handdoek en met de brandblusser die net buiten de
deur hing. Daarna heeft zij onmiddellijk de
bewoners van al de appartementen naar buiten
gehaald, je weet niet hoe de zaak kan evolueren.
Respect voor haar alert optreden! Intussen had de
dokter de stroomtoevoer afgesloten en was de
brandweer verwittigd. Die konden nog net de
laatste vlammen overmeesteren en ze hebben dan
de machine uit de kast gerukt en naar buiten
gesleept. En alleen zij wisten hoe ze de rookmelder
moesten het zwijgen opleggen.
Het kon allemaal veel erger geweest zijn: nog een
paar minuten en dan schoten het gordijn en de
handdoeken in brand gevolgd door de kastjes, de
tussendeur, de vloerbedekking in de zaal, enz. enz.
tot de halve Sint-Annawijk.

Werkelijke balans: vaatwasser onherstelbaar
vernield (was toch ruim twintig jaar oud), lichte
brandschade aan het werkblad boven de machine
en aan een kastdeurtje, lichte rook-schade in het
keukentje en 6 kg bluspoeder verspreid over de
hele ruimte tot in de binnenvensterbanken aan de
straatkant. En het stonk in het hele gebouw.
Op het moment dat ik dit schrijf (dinsdagnamiddag) hebben Hans Schaefer en ikzelf al twee
maal bezoek gehad van de verzekeraar en de
schade-expert. We zijn ook al op zoek geweest
naar een nieuwe vaatwasser en de verschillende
mogelijkheden om het keuken-meubilair te
herstellen/vernieuwen. Ook de schilder is al
gecontacteerd en een voorlopige schoonmaak
begint vandaag nog.
Maar met alle goede wil zal het nog eventjes duren
voor alles weer in orde is. Ik neem aan dat intussen
Avondcontact op donderdag zal doorgegaan zijn
(geen keuken nodig) evenals de koffie van zondag
15 dezer (kopjes afwassen met de hand, wel zo
veilig). En zo hopen we geleidelijk alles weer in zijn
gewone plooien te krijgen, weliswaar afhankelijk
van allerlei omstandigheden buiten onze wil zoals
bijvoorbeeld de administratieve rompslomp en de
stielmannen die je moet in huis krijgen voor wat
alles bij mekaar toch maar kleine klussen zijn.
We voorzien geen plechtige vernissage maar wie
iedere zondag ter kerke komt, kan de evolutie op
de voet volgen!
Arnold De Jonge.

Bijbel aan huis
We zetten onze verkenningstocht van vrouwen in
de Bijbel verder. Na de moeder van Jezus komt
een andere Maria aan bod, nl. Maria van Magdala.
Deze vrouw kreeg, net als haar naamgenoot, een
iconische gestalte in de loop der eeuwen. Ze werd
het beeld van de boetvaardige zondares, de vrouw
van lichte zeden die door Jezus op het rechte pad
werd gezet. Dit sprak tot de verbeelding van de
kerkvaders. Daarnaast ontstond in de eerste
eeuwen ook een andere traditie. Daarin werd Maria
van Magdala opgevoerd als een intieme vriendin

van Jezus die hij meer liefhad dan de apostelen.
Deze auteurs meenden te weten wat Jezus tot haar
allemaal heeft gezegd. Het belooft dus een
boeiende bijeenkomst te worden. Je bent
uitgenodigd.
Vrijdag 27 maart om 14u30 bij Marleen (PCC- 4e
verdieping)
en om 19u30 bij Ann en Francis
(Keistraat 173 te De Pinte)
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Te veel de liefde Gods prediken
is niet mogelijk
Evangelisatie van Europa – Voordracht in München
in 1995
Jὁzsef Farkas, Hongaars hervormd
predikant
(1914-1999)
In november 2014 werd in de kerkelijke gemeente
in Budapest, die door Jὁzsef Farkas tot aan zijn
dood in 1999 werd geleid, een plechtige
h e r d e n k i n g s b i j e e n k o m s t g e h o u d e n . Te r
gelegenheid van de 100ste verjaardag van zijn
geboorte, werd een film vertoond over zijn
voordracht in München, met als titel de
evangelisatie van Europa.
Beste broeders en zusters, ik dank u voor uw
uitnodiging en uw aandacht. Het betaamt dat ik
eerst mijzelf voorstel. Zowat vijftig jaar geleden
ontmoetten twee, praktisch enige kinderen,
jongelui, elkaar in Boedapest, en na al die jaren
ben ik aartsvader geworden van een 35-koppige
familie, die voortdurend groeit: vijf dochters, dertien
kleinkinderen en de zevende achterkleinzoon is
onderweg.
Dit is de statistische kant, maar ik verkies mij ook
uit het opzicht van mijn geest, mijn ziel, voor te
stellen. Eerst zal ik in drie punten zeggen wat ik
geloof, wat ik belijd – later zal ik het hebben over
mijn echte thema.
De eerste stelling in mijn christelijk geloof is dat
een echt, volkomen menselijk leven alleen geleefd
kan worden met behulp van bovenmenselijke
krachten. God heeft de mens zo geschapen dat
alleen in contact met Hem het menselijk leven
vervulling vindt, alleen door een persoonlijke relatie
met de hogere wereld.
Ik heb een aantrekkelijke metafoor, een
vergelijking, in dat verband. Een trolleybus is een
normale autobus, die een trolley heeft waarmee hij
stroom van boven ontvangt. Niet veel mensen
weten dat toen de Russen de trolleybus invoerden,
zij niet geheel zeker waren dat ze zouden werken,
want er waren talrijke problemen: de trolleys vielen,
de sleepcontacten lieten het afweten, soms was er
geen stroom, enz. Voor de zekerheid werd ook een
automotor ingebouwd in de trolleybussen, opdat als
er een probleem zou rijzen met de stroom, de
chauffeur zou kunnen overschakelen en verder
rijden dank zij de motor.
Dit is een geniaal model van het menselijk leven!
God heeft het menselijk leven zo geschapen, zoals
de Russen de trolleybus hebben gemaakt: er is een
bovenkabel en leiding en de gezonde mens heeft
een trolley waarmee hij van boven kracht en leiding
krijgt, maar hij heeft ook eigen menselijke
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mogelijkheden (motor). In een vol mensenleven
functioneren beide. Ten gronde zou er genoeg
stroom moeten zijn, die via de bovenleiding komt,
doch wij zijn mensen en jammer genoeg werkt het
contact soms niet, er zijn defecten en zo is het
goed dat er in ons menselijkheid is, menselijke
bekwaamheid. Ik beken dat ik zo mogelijk vooral
kracht probeer te halen van boven, via Gods kabel.
Maar ook ik ben een mens en soms breekt het
contact met God en dan gebruik ik mijn kennis,
mijn wil, mijn moraal, mijn menselijkheid.
Dat is dus mijn eerste geloofsbelijdenis: diegene
leeft een gezond, volkomen menselijk leven die
een trolley heeft en stroom tapt van boven.
Mijn tweede stelling is dat de enige mogelijkheid
voor het overleven van de mensheid Jezus
Christus uit Nazareth is, als wij ons naar Hem
richten, als wij Hem gehoorzamen. Jezus Christus
is niet alleen de grondlegger van een nieuw geloof
– Hij is de echte Redder.
Jezus Christus
heeft een zodanig programma
meegebracht dat als de mensheid zich naar dat
programma voegt,
ze de huidige crisis zal
overleven, zo niet ze ten onder zal gaan. Jezus
Christus redt ons niet alleen individueel, ik belijd
dat Hij mijn persoonlijke Heiland is, maar
tegelijkertijd weet ik dat Hij ook voor ons
gemeenschappelijk de Heiland is. Voor mij is de
enige weg van betekenis naar het overleven van de
mensheid de Prediking op de Berg, de parabels
van Jezus; ik vind genoegen in de rijkdom van
Jezus, maar Jezus heeft ook een economisch
programma, heeft een programma voor het
samenleven van de volkeren, een programma voor
het wegwerken van de armoede, voor het oplossen
van het zondevraagstuk.
Mijn tweede stelling is dus dat het enige geheim
voor het overleven van de mensheid erin bestaat
dat deze zich richt naar Jezus Christus. Dat
betekent dat men in eenvoud conform aan Jezus
Christus dient te worden. Zowel de kerken als
gezamenlijk. De kerken hebben de administratie,
de liturgie, de dogmatiek overdreven, die rijkdom
van de kerken is vermoeiend geworden. Het
geheim van de vernieuwing van de kerken is dus
niet het uitvinden van een nieuw dogma, een
nieuwe organisatie, doch juist het tegenovergestelde: in plaats van het huidige,
ingewikkelde christendom steeds eenvoudiger
worden om zich te conformeren aan de geest van
Jezus Christus.
Mijn derde stelling: de mensheid heeft niet alleen
de erfzonde begaan, de mensen hebben ook een

oorspronkelijke goedheid in zich.
Wie zich beweegt in kerkelijke kringen, weet dat de
kerken overdrijven met praten over zonde. De
mens is oorspronkelijk een zondaar, hij is
onverbeterlijk, zonder hoop, verdoemeniswaardig.
De kerken hebben de vreugde- aangelegenheid
van Jezus veranderd tot een verhaal over zonde,
ze concentreren hun aandacht op de zonde.
En ik belijd dat de erfzonde weliswaar bestaat,
doch dat daarnaast er ook een oorspronkelijke is.
Wie Jezus onderzoekt die weet dat het geheim
van Jezus is dat Hij de oorspronkelijke goedheid uit
de mensen haalde. De Farizeeën, de
Schriftgeleerden geselden de mensen, zoals ook
veel hedendaagse evangelisten dikwijls niets
anders kunnen zeggen dan: je bent een zondaar.
Doch Jezus haalde het goede uit alle mensen –de
gierige, hebzuchtige Zacheüs veranderde Hij in een
gul mens. Hij deed niets anders dan gaan
avondmalen bij Zacheüs; ik ben zeker dat Jezus
goed heeft gegeten en gedronken tijdens het
avondmaal – en onverwacht heeft dat iets in
beweging gebracht in Zacheüs: Heer, ik deel mijn
bezittingen uit!
Dat is mijn derde stelling: niet alleen erfzonde zit in
de mens, maar ook oorspronkelijke goedheid.
Die drie stellingen belijd ik en ik geloof dat ik voor
een deel samen loop, parallel loop met de kerk,
voor een ander deel bots met de kerkelijke praktijk.
Mijn echte thema is: de evangelisatie van Europa.
Eer we kunnen praten over het deel, moeten we
eerst praten over het geheel. De basis in de
wijsbegeerte is: deel en geheel - het geheel is de
mensheid. Het deel Europa.
De mensheid verkeert in een crisis. Dat behoeft
niet bewezen te worden, het is een feit. Denken we
maar aan de oude tijd, toen het marxismeleninisme het aards paradijs beloofde (wij hebben
dat van dichtbij beleefd in Hongarije). Nog enkele
generaties en het leven op de aardbol zou
paradijselijk worden. Waar is de socioloog, de
filosoof, de predikant, de politicus die kan spreken
over de spoedige paradijselijke toestand? Die
ideologie is compleet in duigen gevallen, dat idee is
te schande gemaakt. In de plaats ervan is het
verschrikkelijke woord “overleven” gekomen. In
plaats van het aards paradijs is ons probleem hoe
te overleven? De volgende decennia overleven,
niet de volgende eeuwen! Hoe overleven we de
verschrikkelijke verspreiding van de armoede, de
explosieve groei van de bevolking, de
wapenwedloop, de klimaatverandering, de vele
problemen? Er is een samenloop van problemen:
in de eerste decennia van de volgende eeuw zullen
we er mee te maken hebben, ofschoon sommige
ervan nu al niet uit te houden zijn.
De mensheid verkeert dus in een crisis en moet
zoeken hoe te overleven. Kunnen de kerken helpen

om te overleven? Dit is een uiterst gewichtige
vraag en het is niet makkelijk erop te antwoorden.
Mocht ik antwoorden dat de kerken zullen kunnen
helpen, dan zou ik een slag in de lucht doen. Maar
ook is niet juist dat de kerken hun authenticiteit
verloren hebben en niet kunnen helpen. Het is een
ingewikkelde vraag hoeveel hulp de kerken kunnen
bieden bij dat overlevingsproces. Ik verklaar dat ze
meer zouden kunnen helpen, maar dat ze daarvoor
zouden moeten veranderen. Ik antwoord dat er
grote mogelijkheden tot hulpverschaffing in de
kerken bestaan, maar dat om van die
mogelijkheden gebruik te maken het nodig is dat de
kerken aanzienlijk veranderen.
Laat ons kijken hoe er in de mensheid wat in
beweging is. Waar gaat de mensheid nu heen? Ik
denk nu niet aan economie, politiek of wetenschap,
ik vraag waar de mensheid op geestelijk gebied
naartoe gaat. Je kunt een heel interessante
tegengestelde beweging waarnemen. Aan de ene
kant seculariseert de mensheid. Dat betekent dat
religieuze waarden, doch jammer genoeg zelfs
menselijke waarden hun kracht verliezen.
Tegenwoordig zijn mijn land, mijn huwelijk, mijn
moraal niet heilig. Voor jongelui is niets heilig.
Eén beweging van de mensheid
is de
secularisatie, de totale chaos, de geestelijke en
morele chaos.
Wie evenwel zorgvuldig kijkt, kan opmerken dat er
ook een tegengestelde beweging bestaat.
Denkers, het nadenkende gedeelte van de
mensheid, heeft genoeg van de secularisatie, van
het materialisme, het nihilisme en zoekt iets. In de
mensheid is een zeker zoeken op gang gekomen,
een of andere tegengestelde beweging.
Primitievere lieden lopen nog de secularisatie
achterna, bedachtzamere mensen evenwel komen
al terug en zoeken iets. Een nieuwe spiritualiteit
ontwaakt. Dat zou op zichzelf een grote vreugde
zijn, vooral als die nieuwe zoektocht de mensheid
weerom in de kerken zou brengen. Maar nee.
Hierin ligt het grote probleem van de kerken, dat er
in de mensen een nieuwe geestelijke dorst is
ontstaan, maar dat ze zich niet interesseren voor
de kerken. Ze denken dat de kerk ouderwets is,
strak, dat de kerkelijke moraal te enggeestig is. De
kerken bevinden zich dus in die crisissituatie dat de
mensheid inmiddels ontwaakt is uit het niets van de
secularisatie en nieuwe geestelijke waarden zoekt,
maar dat ze tegelijkertijd naar het Oosten kijkt, naar
het hindoeïsme, het boeddhisme en van daar een
nieuwe spiritualiteit verwacht, doch niet van de
kerken.
Er is een gebrek aan de spiritualiteit dat de mensen
gewaar zouden worden: ja, dat zocht ik, zeg wat
het geheim daarvan is.
In verband met de nieuwe spiritualiteit zet ik twee
woorden naast elkaar: onderricht en ervaring –
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allebei moeten ze voorhanden zijn in de kerk.
Het onderricht, de dogmatiek, de leerstelsels, de
geloofsbelijdenis zijn het intellectuele deel; de
ervaring is het mystieke, persoonlijke,
intieme
deel. Onderricht en ervaring.
Ik heb een eenvoudig verhaaltje, dat zeer helder
aantoont wat het verschil ertussen is. Langs de
weg staat een auto met pech. De bestuurder slaagt
er niet in hem weer in gang te krijgen. Hij ontbrandt
in woede en vloekt verschrikkelijk op God. Een
christen komt langs, is verbijsterd en zegt tegen de
bestuurder: “Beste vriend, je moet niet vloeken,
maar bidden! “ De bestuurder wordt zelfs nog
woedender, grijpt de christen bij zijn kraag, zet hem
achter het stuur opdat hij bidt. De deerniswekkende
christen begint te bidden, “lieve Heer maak a.u.b.
dat deze auto weer rijdt”, draait de sleutel om en …
de motor slaat aan. De christen schrikt en zegt:
“Mijn God, dat geloofde ook ik niet!”
Deze parabel is een basisverhaal in de kerk. De
instructie is: je moet bidden, niet vloeken. Doch
wanneer de ervaring komt zegt zelfs de christen
dat zoiets zelfs hij niet geloofd zou hebben! De
kerken hebben een hoop onderrichtingen, maar
uiterst weinig ervaring, hoewel de mensen behoefte
hebben aan persoonlijke ervaringen.
Dit is de basisvraag: hoe kan de kerk na
overdrijving met de onderrichtingen eveneens veel
ervaring bieden? Hierin zie ik de evangelisatie van
Europa. Het plaatsen van de ervaring naast het
onderricht. Niet ervoor of in de plaats – ernaast,
opdat beide harmoniëren.
Ik geef een biologische vergelijking. Volgens mij is
de geniaalste schepping van God het menselijk
brein. Zoals bekend hebben de menselijke
hersenen twee delen, een rechter en een linker
kant en bestaan er zeer ingewikkelde interacties
tussen beide. De rechter- en de linkerkant hebben
volkomen andere functies.
De linker hersenkant, die kruiselings werkt, in de
richting van de rechterhand, bestuurt de logica, het
rekenen, de mechaniek, de geometrie, het
rationalisme. Bij het andere gedeelte, de
rechterhersenkant, horen intuïtie,
spontaniteit,
creativiteit, fantasie. Wil iemand gezond zijn, dan
behoren beide hersengedeelten harmonisch te
functioneren en onderling te communiceren. Maar
de Europese (westerse) mens en jammer genoeg
ook de kerk (de protestantse meer dan de
katholieke) hebben het probleem dat geleefd wordt
in het linkerhersengedeelte,
het denken, het
rekenen, het werken, de winst, doch dat de functies
van de rechterhersenhelft , intuïtie, hoop, vreugde,
liefde, kwijnen.
Je kunt het zo stellen dat de taak van de kerk erin
bestaat de verlamde rechterhelft te activeren, het
activeren van intuïtie en creativiteit. De kerk moet
leren, vooral wij protestanten moeten leren, want
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we hebben een echt rationele godsdienst. Onze
kerken zijn arm uit het oogpunt van
intuïtie,
creativiteit en fantasie. Die witte muren zijn niet erg
inspirerend. De taak van de kerk is de rechterhelft
van de hersenen te doen functioneren, hem mee te
betrekken bij het volle menselijk leven.
Wat betekent dat? Ik voer drie stellingen aan die tot
nadenken stemmen.
De eerste is dat we moeten leren te zwijgen. In
stilte. Hoe moeilijk is het om mijn gedachten tot
zwijgen te brengen. ‘s Avonds, ’s nachts, iedereen
kan het ondervinden, zouden we willen slapen,
gedachten tot zwijgen brengen … zwijg, laat me
slapen! Het is veel moeilijker NIET iets te doen dan
iets te doen. Probeer het vanavond: hoe moeilijk is
het, niet te peinzen, los te laten en je over te
geven: Heer, mijn wijsheid, mijn gedachten
volstaan, leer mij het stilzwijgen, want stilte is de
grondvoorwaarde wil mijn trolley van boven de
goddelijke stroom op kunnen vangen. Het eerste
wat de kerk zou moeten leren is:
zwijgen,
mediteren, bidden, actief passief zijn. Het soort
passiviteit dat wanneer ik mijn menselijke
capaciteiten tot zwijgen breng, ik intensiever kan
letten op Gods leiding. Dat is mijn eerste stelling,
dat de kerken de mensen moeten leren te zwijgen.
Het voortdurend hollen, het verkeer, het geld en de
politiek bederven het menselijk zenuwstelsel. De
amok die het mensdom tegenwoordig maakt is
verschrikkelijk. De eerste taak van de kerk bestaat
erin tot zwijgen te brengen, dat hollen te vertragen,
te zwijgen, stil te zijn, te bidden, het goddelijke licht
te vragen. Genoegen beleven aan een mier,
wanneer ze moeizaam een zaadje vervoert, blij zijn
met een bloem, een mooi dier, een bos, regen,
zonsondergang, blij zijn met Gods wondere wereld.
Mijn tweede stelling is dat geleerd moet worden de
kerken zo te leiden dat kleine groepen binnen de
kerk functioneren. Want alleen kan ik niet doen
waarover ik spreek en met honderd mensen kan ik
het weer niet doen.
Tussen een enkeling en een groep van honderd
mensen moeten dus kleine groepen in worden
geplaatst. Zelfs de moderne psychologie kan niets
beters zeggen dan twaalf personen. Jezus had
twaalf leerlingen en na veel onderzoek, tests werd
ontdekt dat het ideaal een groep van twaalf
mensen is; zo kan het groepje nog bij de zaak
worden betrokken, dat dan een voldoende intieme
groep van mensen vormt om met elkaar in gesprek
te gaan.
Thuis in onze kerkgemeenschap in Budapest gaan
we al lang zo te werk en ik denk dat niet diegene
een echt lid van onze kerk is die alleen op zondag
naar de erediensten komt, maar diegene die
daarbij lid is van een kleinere groep, een groep van
vrienden, een kleine gemeenschap. Er zijn 7-8-9
groepen, die zelfstandig leven, vriendschap sluiten

en die in één van die interne groepen intens leven,
in broederliefde, gebed;
dat zijn de trouwe
kerkleden. Groepen dus. De massa mensen moet
worden opgedeeld; er zijn plaatsen waar er nog
een menigte van mensen is. Volgens mij is dat de
weg van de toekomst, namelijk de gelovigen
bijeenbrengen in kleinere leefgemeenschappen,
groepen.
Mijn derde stelling is dat het christendom een zaak
van vreugde is en geen zonde-aangelegenheid.
God in onze Vader! Abba, zei Jezus. Onze Vader,
die zijn zonen in een omarming aanneemt. Hij
bemerkt zijn verloren zoon en rent hem tegemoet.
Het betaamde niet dat een Joodse vader rende,
vooral niet naar een scheve-schaats-rijder, een
zoon vol van schaamte, maar dit is de God van
Jezus. Concentreren om Jezus betekent:
het
model is de Vader van de verloren zoon. Dit
evangelie moeten wij verspreiden. God is onze
Vader, die ons bemint en uitsluitend bemint, en die
bemint met een altijddurende liefde en ons ook
bemint al zijn we het niet waard.
Dat is de derde stelling voor de vernieuwing van de
kerk: die vreugdeboodschap uitdragen. Jezus is

gekomen om de zondaars te redden, de
bedroefden blij te maken en Gods mededogen af te
kondigen. Dat is de derde stelling van de
vernieuwing van de kerk, de evangelisatie van
Europa: de weg terug naar Jezus vinden. Onze
zaak is geen zonde-aangelegenheid, onze zaak is
een vreugde-aangelegenheid, want God is onze
liefhebbende Vader.
Ook in onze kerk zijn er mensen die mij soms
zeggen dat ik zou moeten geselen in mijn preken.
Maar ik heb via mijn bovenleiding nooit die
boodschap ontvangen, altijd alleen dat ik moest
spreken over zijn liefde.
Wanneer ik sterf en God zegt tegen mij dat ik te
veel over zijn liefde gesproken heb, dat ik ook
soms had moeten geselen, zal ik antwoorden:
“Heer, die vergissing geef ik ook ten overstaan van
U grif toe. U bent eeuwige liefde, het is niet
mogelijk te veel de liefde Gods te prediken.”
(bron: Dia Regno- tweemaandelijks christelijk
tijdschrift, nr. 6-2014)
(Uit het Esperanto vertaald door Chr. Buysse)

Avondcontact
MIEKE FELIX VERTELT DE MATTHEUSPASSIE.
Voordrachtkunstenares, Mieke Felix is bij veel
mensen bekend omwille van haar optredens tijdens
de Gentse Feesten. Op diverse locaties vertelt zij
grote verhalen van de mensheid, o.a. Antigone en
recent de Mattheuspassie. Uit een kluwen trekt zij
één draad te voorschijn en borduurt daarmee een
fantastisch verhaal waarin één figuur de rol van de
verhaler toebedeeld krijgt. Zij concentreert zich op
één bepaald karakter die de hoofdrol in het relaas
krijgt. Op die manier wordt de alt die in de
Mattheuspassie zes belangrijke aria’s zingt, naast
de Evangelist de spilfiguur van de Passie. Mieke
Felix, een dame met een grote culturele bagage,
die o.a. theologie studeerde, heeft veel research

verricht en zij ontdekte dat de teksten van de
Passie - uiteraard de tekst van het Evangelie zijnmaar die evangelieteksten worden afgewisseld met
aria’s en koralen die de emoties van het volk
vertolken. Haar conclusie luidt dat deze passages
beïnvloed werden door het Hooglied.
J.S.Bach componeerde de Mattheuspassie in
1727; hij werkte samen met de dichter Picander,
pseudoniem voor Christiian Friedrich Henrici.
Picander was de librettist van Bach. In zijn teksten
zijn veel verwijzingen uit het Hooglied geslopen.
Deze activiteit van Avondcontact was de ideale
voltreffer voor de aanvang van de lijdenstijd .
Huguette

Onze volgende lezing, alweer de voorlaatste van
dit seizoen, is een bijzondere gast in ons midden.
Sas van Rouveroij van Nieuwaal was 20 jaar
(eerste) schepen van de Stad Gent en 5 jaar
Vlaams Parlementslid waaronder 2 jaar
fractievoorzitter. Sinds 1 oktober 2013 is hij
voorzitter van de Raad van bestuur van de
Universiteit Gent. Voordien was deze opdracht
voorbehouden aan de Rector van de Universiteit.
Niemand beter dan de voorzitter van het bestuur
van de UGent kan ons inleiden in de vele
veranderingen die zich de laatste decennia in het

hoger onderwijs aandienden. Het bijzonder decreet
van juli 2012 heeft de inrichting van de universiteit
aanzienlijk gewijzigd. Zo heeft de decreetgever het
genderevenwicht voor alle besluitvormende en
adviesorganen opgelegd en werd in het kader van
“good governance” de scheiding tot stand gebracht
tussen de strategische en operationele opdrachten.
Dit alles heeft geleid tot een aanzienlijke
bestuurlijke transitie.
Donderdag 19 maart om 19u30 in het PCC
Sas van Rouveroy
De Universiteit van Gent: instituut in transitie
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Concert & Kunst
Vrijdag 20 maart - 19.30 uur

All-een
Rudy De Sutter - Piano
Ann Verschuere - Sax
Officiële opening
tentoonstelling
Rudy De Sutter:
sublimaties
Caroline François:
tekeningen

Een wervelende muzikale reis met jazz invloeden, improvisaties en
verrassende ontdekkingen. Terug naar de bron van pure muziek.

Plaats: Protestants Centrum Kortrijk,
Bloemistenstraat 2a te Kortrijk
Prijs: (inclusief consumptie): € 7,50 / € 9,00
Info (concert en openingsuren tentoonstelling)
& tickets: www.pcgoud.be
aff. Concert&Tentoonstelling.indd 1
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Bijbelleesrooster
Onze aandachtige lezers zullen bij het doornemen
van het januari- en februarinummer van de
Kerkbrief vast gemerkt hebben dat er, in
tegenstelling tot vorig jaar, geen maandelijks
bijbelleesrooster staat op de achterflap. Onze
excuses hiervoor.
De verklaring is dat er bij het begin van dit jaar wat
vertraging was bij het beschikbaar stellen van de
Bijbelleesroosters 2015, maar het goede nieuws is
dat we dankzij het Vlaams Bijbelgenootschap u dit
jaar het Bijbel leesrooster 2015 gratis als een klein
boekje kunnen aanbieden.
Bij dit maart-nummer van de Kerkbrief vindt u
daarom ingesloten het Bijbel leesrooster 2015 in de
vorm van een boekje klein (17,5 x 10,5 cm) en dun
(amper 0,8 mm dik), dat u heel handig als
bladwijzer in uw bijbel kunt gebruiken.

een uitstekende en eigenlijk onmisbare gewoonte
om beter en dieper inzicht te verwerven in het
woord van God, want ‘onbekend is onbemind’.
Daarom hopen we dat dit handige Bijbel
leesrooster 2015 een aanmoediging en praktisch
hulpmiddel mag zijn om dit goede gebruik in ere te
houden.
Overigens kunnen we u het werk van het Vlaams
Bijbelgenootschap (VBG) van harte aanbevelen.
Wou u hier graag meer over willen vernemen ? Dat
kan heel eenvoudig: de contactgegevens van het
VBG vindt u op de achterflap van dit boekje. Ook
de website van het VBG is het bezoeken zeker
waard : www.bijbelvlaanderen.be

Zeker bij protestanten is het dagelijks lezen in de
bijbel een eeuwenoude traditie. We begrijpen dat
dit dagelijks lezen in de bijbel bij menigeen jammer
genoeg wat in onbruik is geraakt. Nochtans is dit

Activiteitenrooster
Woensdag 4 maart om 14u:
Gemeenschapsdansen in de St. Pauluskring
Maandag 9 maart om 19u30: Interkerkelijk Beraad
in het PCC

Maandag 23 maart om 20u:
Algemene Vergadering van de VZW Vereniging ter
bevordering van het Christelijk Onderwijs te Gent in
de Gaspard de Colignyschool

Woensdag 11 maart om 14u:
Gemeenschapsdansen in de St. Pauluskring

Woensdag 25 maart om 14u:
Gemeenschapsdansen in de St. Pauluskring

Woensdag 11 maart om 19u30:
Kerkenraadsvergadering bij Micheline

Vrijdag 27 maart om 14u30: Bijbel aan Huis bij
Marleen (PCC – 4e verdieping)

Zaterdag 14 maart om 14u:
Districtsvergadering Oost-West Vlaanderen te Aalst

Vrijdag 27 maart om 14u30: Bijbel aan Huis bij
Ann en Francis (Keistraat 173 in De Pinte)

Woensdag 18 maart:
Optreden in "t'Lindeken" in Merelbeke.

Dinsdag 31 maart vanaf 8u30: Dag van de
Levensbeschouwing, schoolbezoek in de kerk

Donderdag 19 maart om 19u30:
Avondcontact met Sas Van Rouveroy in PCC
Vrijdag 20 maart vanaf 18u:
Kaas- en Wijnavond in de Gaspard de
Colignyschool
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Dienstenrooster
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zondag 8 maart 2015 om 10.00

Derde zondag van de Lijdenstijd

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Daniël Van Steenkiste / Micheline Morel
kerkenwerk / diakonie
Ko van Heest
Martine

zondag 15 maart 2015 om 10.00

Vierde zondag van de Lijdenstijd

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Mw. Els Maassen
Mini Schipholt / Janny Muthert
kerkenwerk / kerkbrief
Mizue Fukushima
Janneke

zondag 22 maart 2015 om 10.00

Vijfde zondag van de Lijdenstijd

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Aletta Rambaut / Francis Van De Walle
kerkenwerk / bloemen
Ko van Heest
Jeroen

zondag 29 maart 2015 om 10.00

Palmzondag

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Daniël Van Steenkiste / Rita Martens
kerkenwerk / diakonie
Mizue Fukushima
Etty

Vrijdag 3 april 2015 om 19.30

Goede Vrijdag

voorganger
ouderling / diaken
organist

Ds. J. Temmerman
Francis Van De Walle / Martine De Jonge
Ko van Heest

Zondag 5 april 2015 om 10.00

Pasen

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist

Ds. J. Temmerman
Mini Schipholt / Martine De Jonge
Gaspard de Colignyschool
Mizue Fukushima
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