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Een warme zomer was het zeker. Ook in de 
kerk zorgde het zomerproject voor de nodige 
hitte. Toch kijken we met een gerust gemoed 
en voldaan terug. Debat is noodzakelijk, zeker 
in deze tijden, waarin de meeste mensen hier 
in onze streken op zichzelf dreigen terug te 
plooien. Wij en ons grote gelijk, het is een oud 
zeer, maar het steekt steeds weer de kop op. 

Maar ook rondom ons in heel Europa was het 
warm deze zomer. Massa’s mensen stromen 
de Europese Unie binnen op zoek naar een 
b e t e r l e v e n . H e t i s e e n h e i k e l 
gespreksonderwerp waarover men onder 
vrienden of familie liever zwijgt. Maar wat zegt 
de Bijbel daarover? De Conference of 
European Churches (CEC) organiseert over dit 
onderwerp een driedaagse in oktober te 
Brussel. Ik mag er spreken over de ethische 
grondlijnen die de Bijbel aanreikt over migratie 
en werk. 

In deze kerkbrief kan je alles lezen over de 
s ta r t zondag op 6 sep tember en de 
afscheidsdienst van de predikant op 27 
september. Daarna gaat de gemeente een 

vacatureperiode in. Maar er is Jeroen die als 
hulppredikant en ervaren schipper de koers in 
de gaten zal houden. Zo zal hij de Bijbel aan 
huis bijeenkomsten verder zetten. Het is 
onnodig daarbij te melden dat de stijl anders 
zal zijn, maar ik heb het volste vertrouwen in 
de kwaliteit en de samenhang die de 
deelnemers mede bewerkstelligen. 

Verder de normale rubrieken. We wensen u 
veel lees plezier.
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Teksten volgende Kerkbrief 

Graag voor 21 september 
naar het onderstaande e-mailadres: 
 
j.hozee@zeelandnet.nl

Francine Ongenae  
Janneke Bytebier-van Heest 
Caroline Temmerman-François 
Hannah Van Den Hende  
Gwenda Stevens 
Gertruida Martens-Bos 
Leni Jeddens 
Ivan De Wilde  
Hans-Christiaan Kint 
Sebastiaan Sercu  
Lubica (Lupa) Liptakova  
Jacob De Schipper 
Ingrid Rog-Van Kesteren  
Laurent De Hainaut 
Frank Van De Walle

7 september 
10 september 
10 september 
12 september 
14 september 
17 september 
19 september 
20 september 
23 september
25 september 
28 september 
29 september 
30 september 
1 oktober 
4 oktober

Verjaardagen
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Ondertussen is het genoegzaam ingeburgerd 
dat de eerste zondag van september is 
voorbehouden voor de jaarlijkse startzondag. 
De voorbije twee jaar waren we te gast in 
Drongen, deze keer wordt het De Pinte. 
Francis en Ann zijn zoals steeds erg gastvrij 
en bereid om de gemeente te ontvangen op 
z o n d a g 6 s e p t e m b e r . G e z i e n d e 
omstandigheden zal Jeroen als predikant 
fungeren en ik zelf als hulppredikant. Deze 
formule werd al beproefd t i jdens de 
begrafenisdienst in augustus. 

Er ligt een inschrijvingslijst en je kan je dus 
steeds opgeven om deel te nemen. Rita 

verzamelt de inschrijvingen. Verder vernam ik 
van onze huiskok dat de pot typische Gentse 
waterzooi zal schaffen, zowaar een lekkernij. 
Na de dienst en een korte passage in het PCC 
rijdt de caravan richting Keistraat 173 te De 
Pinte. Iedereen is welkom. Ook diegenen die 
geen vervoer hebben, want er zijn auto’s 
genoeg. Ook per fiets is het niet zo ver. Dus 
voor hen die last hebben van wagenziekte is 
er ook al geen excuus meer. Alles bij elkaar 
belooft het dus weerom een goed bezette en 
hopelijk zonnige startzondag te worden. 

Startzondag

Zondag 6 september: Deuteronomium 4: 1-2, 9-20 en Marc. 8: 27-9:1
Zondag 13 september: Jes. 45: 20-25 en Marc. 9:14-29

Zondag 20 september: Deuteronomium 13: 2-6 en Marc. 9: 30-37
Zondag 27 september: Numeri 11: 24-29 en Marc. 9: 38-50

Zondag 4 oktober: Maleachi 2: 10-16 en Marc. 10: 1-16 

Preekteksten

Op de eerste verdieping in het kinderkerklokaal is 
er een bibliotheek ter beschikking van de 
gemeente. Veel Bijbels en commentaren sieren de 
rekken, naast boeken over kerkgeschiedenis, 
dogmatiek, christelijke ethiek en nog zo veel meer. 
We hebben boeken die in geen andere bibliotheek 
te vinden zijn. Het loont dus de moeite om eens 

een kijkje te nemen. Uitlenen is vrij, mits de boeken 
in goede staat na lezing worden teruggebracht. 
Daartoe is er een notitieboekje aanwezig.

Openingstijden bibliotheek: de tweede zondag 
van elke maand na de dienst (zondag vanaf 11u)

Bibliotheek
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Het zomerproject droeg als titel ‘Harmonie, 
eenheid in verscheidenheid’. Deze titel bleek 
niet verkeerd gekozen, want noch in het groot 
noch in het klein slaagt de hedendaagse mens 
er in om harmonie te vinden. We kregen meer 
bezoekers over de vloer dan andere jaren. De 
voornaamste reden was de betere publiciteit 
die we in het Gentse Feesten Magazine 
maakten. Uitschieters waren de twee 
voortreffelijke klassieke concerten. Tijdens de 
opening speelden Luc Tooten (cello) en 
Stéphane De May (piano) een uitmuntend 
midzomerprogramma. De kerk was afgeladen 
vol. Ook het eerste pianoconcert tijdens de 
Gentse Feesten van Luc Van Loo was 
kwalitatief erg sterk en liet het gebouw 
vollopen. Verder onthoud ik ook het debat, de 
voorstelling over koning Salomo van Mieke 
Felix en nog zo veel meer. 

Ik kan bij dit verslag de kop ook niet in het 
zand steken. Eén werk wierp nogal wat 
ergernis op. Vooral het expliciete naakt en de 
houding van twee vrouwen bleek een doorn in 
het oog van sommigen. Ik zelf heb er aan 
gedacht om het werk vooraf weg te halen. Ik 
heb het niet gedaan. Mijn mening is dat we 
volwassen genoeg zijn om dit kunstwerk – 
want het was zeer bekwaam uitgevoerd en 
droeg een duidelijke boodschap – een plaats 
te geven in de brede waaier van opvattingen 
en expressies die deze samenleving rijk is. Ik 
wil daarmee geenszins zeggen dat de 
toeschouwers die gechoqueerd waren niet 
volwassen zijn, verre van. Meer nog, ik was 
zelf ook geschokt toen ik het werk voor het 
eerst boven de preekstoel zag hangen. Wat ik 
wel wil zeggen is dat opschorten van oordeel 
en reactie met het oog op reflectie en dialoog, 
een verdiept inzicht kan bieden. Dit is was ik 
deed. Ik sprak met mensen over het werk, 
vroeg hun mening, dacht erover na en vroeg 

mij vooral af waarom ik geschokt was. Ik 
concludeerde dat ik problemen had met wat 
andere mensen zouden denken en ook omdat 
dit in een kerkgebouw hing. Ik was geschokt 
omdat mijn traditionele beeld van wat de kerk 
is of zou moeten zijn in vraag werd gesteld. Ik 
was begaan met façade en buitenkant. Van 
daar was het slechts een kleine stap naar de 
Bijbelse teksten die over buitenkant en 
aanzien des persoon gaan. Ik raadpleegde de 
Schrift. Omdat het in Christus niet om de 
buitenkant te doen is, integendeel, kon ik het 
werk anders zien en pei len naar de 
voorstelling en haar inhoud. Ik zag het conflict 
dat in ieder mens dreigt ten aanzien van 
ontluikende seksualiteit. En dit is wat mij 
betreft een erg belangrijk onderwerp in 
kerkelijke kringen. Seksualiteit is niet langer 
taboe, gelukkig maar, maar we durven er nog 
altijd niet over spreken. Dit is wel gebeurd 
tijdens het debat bijvoorbeeld en tijdens de 
e r e d i e n s t e n d i e i k g e d u r e n d e d e 
tentoonstelling hield, maar dan was de deur 
voor sommigen al dicht. Jammer. 

Terugblik op het zomerproject
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Verzaak de rijkdom, zoek het leven, 
Versmaad het bezit, behoud het leven. 
Scheep in het zaad van al wat leeft 
Het schip dat gij te bouwen hebt, 
Moet speciale afmetingen hebben. 
Het zij even lang als breed.  
(Tekst uit het Gilgamesh epos).

De bus reed het terrein op en voor ons rees de 
Ark op. Een gigantisch houten constructie, 
gebouwd volgens de afmetingen uit de schrift, 
135 m. lang, 22 meter breed en 13 meter 
hoog. Uit de raampjes staren dierenkoppen 
ons aan. God, de opdrachtgever, vertelde 
Noah hoe het er exact moest uit zien. Gen: 7. 
En de Here zeide tot Noah: ga in de ark, gij 
en geheel uw huis want u heb ik in dit 
geslacht voor mijn aangezicht rechtvaardig 
bevonden. De toorn van God opende  de 
hemelsluizen  ; gedurende  veertig dagen en  
nachten gutste  de vloed over de aarde. Indien 
dit fantastische verhaal enige waarheid zou 
behelzen, hoe lang zou de opbouw van de ark 
geduurd hebben? Zeven dagen, verhaalt de 
Bijbel…maar we weten dat zeven een 
symbolisch Bijbels getal is, dus… korreltje zout 
aan de spijs toevoegen is essentieel. De 
verschillende diersoorten herbergen en van 
voedsel voorzien gedurende een jaar… Een 
onmogelijke opgave, beweren de specialisten 
die zich over het thema gebogen hebben. Is er 
iets van die ark over gebleven? Het woonschip 
zou op de hoge berg Arafat terecht gekomen 
zijn maar archeologen hebben te vergeefs 
naar sporen gezocht. Marco Polo was de 
eerste om er over te vertellen. Is er ooit een 
vloed geweest? Een overstroming van een 
gebied zoals wij die kennen? Was dat een 
vloed voor de mensen van toen?

Genesis is niet de enige bron die het verhaal 
vertelt. Het Gilgamesh epos – geschreven op 
kleitabletten en gevonden in Mesopotamie 
2.000.v.Chr.vertelt eveneens over een vloed. 
Hier is God niet de veroorzaker van het onheil 

maar de goden die uit verveling, de mens 
willen pesten en  met water gaan spelen. Het 
spel loopt echter uit de hand; de goden 
kunnen de regen niet stoppen; ze vrezen de 
ondergang van de mensheid en dat is 
dramatisch want de mens verschaft de goden 
offers en voedsel.’ De goden waren bevreesd 
voor de vloed; ze krompen ineen en stegen op 
naar de hemel van Anoe; als honden kropen 
zij tegen de buitendeuren; Isjtar kreet als een 
vrouw in barensnood. Daar kermde de 
meesteres der goden, die goed kan krijten’

 De rechtvaardige god Ea brengt Oetnapisjtim 
op de hoogte en geeft hem de raad zijn rieten 
huis af te breken en een schip te bouwen. Zijn 
hele have en goed moet hij er in opslaan en al 
wat leeft; hij mag geen kostbaarheden mee 
nemen. Dit duurt eveneens zeven dagen.

Al wat ik had scheepte ik in, 
Ik laadde haar met al mijn zilver, 
Ik laadde haar met al mijn goud. 
Ik laadde haar met al mijn levende have, 
Al mijn verwanten en vrienden, 
Het vee en het wild van het veld. 
En alle werklui bracht ik aan boord.

Ondanks de vermaning neemt Oetnapisgtim 
toch zijn ri jkdom mee aan boord; de 
Mesopotamische mens kon niet leven zonder 
rijkdom.

Ook deze ark kwam volgens het verhaal op 
een hoge berg terecht.

Bestaat er een verschil tussen beide verhalen? 
Het Mesopotamische  epos spuit kritiek op de 
godenwereld, Genesis veroordeelt de 
boosheid van de mens.

Huguette

De Ark van Noach
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DE ZOMERTENTOONSTELLING VAN 
INGRID ROG - VAN KESTEREN IN DE 
KAPEL VAN CAMPO SANTO 
 
In het laatste weekend van Ingrid’s expositie 
van haar schilderijen ben ik er gelukkig toch 
nog geraakt.

De weg naar boven naar de kapel van deze 
historische begraafplaats is een speciale 
belevenis en de groepstentoonstelling van 
Ingrid en 2 collega’s van de Academie was dat 
ook. Geheel verschillend in hun getoonde 
werk, vertegenwoordigde Ingrid onder hen de 
schilderkunst.

Ik ben zo vrij een stukje uit het interview dat 
Trui Gysseling met Ingrid had over te nemen, 
omdat het zo zuiver de emotie verwoordt die 
de schilderijen van Ingrid bij je oproepen als je 
er in alle rust naar kijkt.

“Als Ingrid schildert dan verstilt de wereld 
rondom haar. Haar gedachten komen tot 
stilstand er is enkel nog het doek, de penselen 
en de verf. Haar schilderijen stralen dan ook 
die verstilde, bijna meditatieve sfeer uit. Ingrid 
komt uit een kunstzinnige familie. Zowel haar 
vader a ls haar oom (Wi l lem Lore in) 
schilderden”.

Al jong volgde zij lessen aan de academie 
tekenen en beeldhouwen. Schilderen kwam 
pas aan bod toen zij als kleuterjuf van de 
Gaspard de Colligny school met pensioen ging 
en zij meer tijd had om zich aan haar passie te 
wijden en zij zich naast  schilderen ook nog 
toelegde op grafiek.

Haar inspiratie vindt Ingrid in haar omgeving, 
de tuin, een speelse beweging van één van 
haar kleinkinderen of de natuur in ruimere zin. 

Foto’s en schetsen helpen haar om haar 
schilderijen verder uit te werken met vloeibare 
acryl, dat voor haar het beste materiaal is, 
omdat het zo soepel is, maar zegt ze, je mag 
niet aarzelen en je moet doorwerken, omdat 
het zo snel droogt.

Zij stelt niet vaak tentoon, deze keer was een 
uitzondering, ook vanwege de speciale locatie, 
want jaren geleden deed haar vader in deze 
k a p e l o o k e e n k e e r m e e a a n e e n 
groepstentoonstel l ing, waardoor deze 
expositie voor Ingrid ook een extra dimensie 
kreeg en een heel bijzonder gebeuren werd.

De vele bezoekers zullen net als ik genoten 
hebben van de sfeer die uit haar werk spreekt 
en ik dank Ingrid dan ook zeer dat ze ons 
toestond om eventjes met haar in haar 
kunstwereld te mogen vertoeven. Ingrid ik 
hoop van harte dat het niet bij deze ene keer 
blijft en dat je ons in de toekomst nog je 
schilderijen wil tonen,  je hebt ons zoveel te 
bieden.

Marijke 

Tentoonstelling Ingrid Rog-Van Kesteren
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Een week later is er, ook traditioneel elk jaar, 
de open monumentendag. Gezien dit jaar het 
thema ‘Kapellen’ is, werd ons kerkgebouw – 
dat eigenlijk een kloosterkapel is - in het 
parcours opgenomen. De eerste groepen 
bezoekers komen al om 11u30 en dan verder 
de gehele dag door. We zijn opgetogen om 

aan dit evenement met grote culturele 
uitstraling te kunnen meewerken.

Iets helemaal anders is het overleg dat de 
twee kerkenraden van de Gentse gemeenten 
deze zomer hielden. Het is de bedoeling om in 
de toekomst nauwer samen te werken. 
Daartoe werd een eerste verkennend gesprek 
gehouden in de kelder van de Rabotkerk op 5 
augustus. Dergelijke bijeenkomsten zullen in 
de toekomst meer plaatsvinden. Een begin 
van samenwerking zal bijvoorbeeld zijn dat de 
initiatieven van de zomerprojecten op elkaar 
worden afgestemd. Ook het Lutherjaar 2017 

kan de gemeenten doen samenwerken. In de 
verre toekomst zal sowieso onderlinge 
solidariteit geboden zijn. Het is evenwel 
duidelijk dat dit in wederzijds respect en met 
behoud van eigenheid zal gebeuren. Word 
ongetwijfeld vervolgd.  

Samenwerking met de Rabotkerk 

Open monumentendag 



Er is een beroepingscommissie samengesteld 
die zal uitkijken naar een nieuwe predikant. 
Deze commissie is samengesteld uit twee 
leden van de kerkenraad, een lid van de 
bestuursraad en twee gemeenteleden. Ook de 
consulent zal daarin zitting hebben. De 
voorzitter is Aletta Rambaut. Verder zullen ook 
Micheline Morel, Francis Van De Walle, 
Gwenda Stevens en Bea Baetens deel 
uitmaken van de commissie. Samen met 

consulent ds. Marc Loos zal men op zoek 
gaan naar geschikte kandidaten. Het is 
uiteindelijk de gemeentevergadering die de 
nieuwe predikant zal verkiezen. 
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Beroepingscommissie

Op de laatste zondag van september zal ik om 10u 
afscheid nemen als gemeentepredikant. Ik nodig 
iedereen die van ver of van dichtbij met de werking 
van de kerk de voorbije tien jaar en eerder te 
maken had, vriendelijk uit om aanwezig te zijn. Op 
het programma staat een zondagse liturgie met de 
viering van het Heilig Avondmaal. Ik hoop er een 

persoonlijke dienst van te maken. Na de dienst 
nodig ik iedereen uit op een drink in het PCC. 

Afscheidsdienst 



Tijdens de zomer bleef het gebed voor de 
zieken doorgaan. 

Dhr. Ko van heest verblijft nog steeds in een 
tehuis voor revalidatie. We hopen hem snel 
weer in ons midden te mogen begroeten.

Mw. Cecile De Vilder verbleef de ganse zomer 
in het Jan Palfijn ziekenhuis. Na een val thuis 
werd ze binnen gebracht. Intensieve therapie 
kon de beweeglijkheid enigszins herstellen, 
maar het is lang niet voldoende om terug naar 
huis te gaan. Er wordt nu uitgekeken naar een 
RVT.

Dhr. Arnold De Jonge werd succesvol 
geopereerd aan de heup. Hij is ter revalidatie 

naar de Ceder en zal snel weer de oude zijn. 
Ik bedoel ‘op de been’.

Dhr. Wim Pesch werd eveneens geopereerd. 
Hier ging het om een zware ingreep, maar we 
hopen dat alles in de juiste orde verloopt.

Laat ons deze en ook andere zieken in onze 
gebeden gedenken. Draag ook de gemeente 
en de toekomst in je gebeden.
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Onze organiste Mizue Fukushima is bereid om 
geïnteresseerden in te wijden in de geheimen 
van ons orgel. Zoals de meesten al hebben 
gehoord, haalt Mizue meer uit ons orgel dan 
we dachten. Als conservatoriumstudente piano 
en orgel stelt ze haar diensten aan de 
gemeente voor. Mensen die geïnteresseerd 
zijn om orgel of piano te leren spelen, kunnen 
bij haar terecht. Alle leeftijden en elk niveau. 
 
mizue.fukushima.u9398@student.hogent.be

Pastoraat

Orgel- en pianoles

mailto:mizue.fukushima.u9398@student.hogent.be
mailto:mizue.fukushima.u9398@student.hogent.be
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In Memoriam 

 

Antoinette Van Rafelghem

Brugge, 16 april 1928 – Gent, 19 augustus 2015

Tijdens een begrafenisdienst in onze kerk namen we afscheid van Antoinette Van 
Rafelghem. De laatste weken ging het steeds moeizamer. Na twee hersenbloedingen 
kort na elkaar keerde haar kracht niet terug. We gedenken Antoinette als een kordate, 
moedige en creatieve vrouw. Lange jaren luisterde ze het seniorenkerstfeest op met een 
zelf geschreven gedicht. Taal en ook naaien gaven uitdrukking aan haar passie en trots. 
Antoinette was 35 jaar gehuwd met dhr. Pyck. Samen kregen ze vijf kinderen. Tijdens de 
afscheidsdienst droeg het koor, waarvan Antoinette actief lid was, een meer dan 
behoorlijk steentje bij. In dankbaarheid namen familie en vrienden afscheid. We danken 
Jeroen voor zijn toegewijde begeleiding. Ze rust nu in vrede.
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September  2015  

Uit  de  redac2e  

Wat  lezen  wij  ?  

Hoeveel  Bijbelboeken   zijn  er?  Het  antwoord  verraadt  bij  welke  Kerk   je  hoort.  Ben   je  protestant  
dan  zeg  je:  66.  Ben  je  roomskatholiek:  72.    En  zo  heb  ik  net  op  het  internet  geleerd:  een  kop@sche  
christen  zal  nog  weer  een  ander  getal  noemen.  Toch  niet  geheel  betekenisloos,  dit  verschil.  Er  zijn  
dus   boeken   die   volgens   sommigen   Gods   Woord   bevaEen   en   volgens   anderen   niet.   Dat   roept  
vragen  op:  Welk  criterium  heb  je  daar  eigenlijk  voor?  En  kan  een  mens  dat  wel  ?  En  breder:  betrek  
een  moslim  bij  het  gesprek  en  een  hindoeïst,  en  je  bent  vertrokken.  Het  antwoord  zult  u  hier  niet  
lezen.   We   doen   wat   verkennende   en   omtrekkende   bewegingen   rond   de   deutero-‐canonieke   of  
apocriefe  boeken  (soms  vallen  die  termen  samen,  soms  niet).  We  horen  stemmen  uit  de  joodse  en  
christelijke  tradi@e.    

Namens  de  redac@e,  
Dick  WURSTEN  
____________________________________________________________________________________  

Prijzen  Kerkmozaïek  
•   Individueel  abonnement:    20,00  €  
•   Groepsabonnement:       15,00  €  (vanaf  min.  5  exemplaren  naar  éénzelfde  adres)          
•   Steunabonnement:     25,00  €  

Storten  kan  op  rekeningnummer  van  de  Verenigde  Protestantse  Kerk  in  België,  Brogniezstraat  44,  1070  Brussel.  

IBAN   BE06  3100  0835  5022
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Zondag 6 september: Startzondag, bij Ann en Francis 

Vrijdag 25 september: Bijbel aan huis 
Om 14:30 bij Marleen  

Om 19:30 bij Ann en Francis 
Het is weer tijd voor de maandelijkse Bijbel aan huis.  

We gaan gewoon verder op dezelfde tijd en op dezelfde plaats zoals vorig jaar.  
Dit jaar zullen we het hebben over de tien geboden. 

Zondag 27 juni: Afscheidsdienst van Johan  

Activiteitenrooster

Deze aankondiging staat in de kerkbrief omdat een van onze leden deelneemt aan deze 
tentoonstelling, Caroline zal hier werken laten zien. De oude abdij is sowieso een bezoekje waard. 



zondag 6 september 2015 om 10.00

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas 

hulppredikant J. Hozée  
Mini Schipholt / Rita Martens 
kerkenwerk / kerkbrief 
Aletta Rambaut 
Etty 

zondag 13 september 2015 om 10.00

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas

Prof. Dr. Doris Lambers-Petry 
Aletta Rambaut / Micheline Morel  
kerkenwerk / bloemen  
 
Jeroen  

zondag 20 september 2015 om 10.00

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman  
Francis Van De Walle / Rita Martens 
kerkenwerk / diakonie  
Mizue Fukushima  
Janneke  

zondag 27 september 2015 om 10.00 Afscheidsdienst

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist

Ds. J. Temmerman  
Aletta Rambaut / Martine De Jonge  
kerkenwerk / Theologische Faculteit 
Mizue Fukushima  

Dienstenrooster
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