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Van de redactie
Deze kerkbrief krijgt u met een vertraging in
handen. Mijn excuses daarvoor. Het was de
bedoeling dat u de kerkbrief zoals gewoonlijk op de
eerste zondag van de maand in de kerk zou
vinden.
De eerste weken van het nieuwe schooljaar waren
een drukke tijd voor mij, mijn zoon gaat voor het
eerst naar de middelbare school en toen ik eindelijk
tijd nam voor de kerkbrief moest ik ziek in bed
liggen.
Onze predikant is weg. Dat kan voor velen van ons
een moeilijk en slecht gevoel geven. Maar als kerk
gaan we gewoon verder. Is het niet typisch voor
een protestantse kerk dat het de mensen zijn die
de kerk maken en niet een van hogerhand
opgelegd gezag?
Wij kunnen samen verder gaan en dat doen we
ook.
Het is nu niet het moment om te panikeren over de
toekomst van onze kerk. We zouden misschien wel
graag zien dat er meer mensen op zondagochtend
naar de diensten komen. We willen misschien
graag zien dat er veel kinderen zijn voor de
kinderkerk.
Het is niet zo dat er nu plots veel veranderd is.
Onze predikant is vertrokken omdat hij een roeping
heeft gehad voor een andere taak, een taak die
uiterst belangrijk is voor de kerk in een breder
perspectief.
Wij zijn dezelfde geloofsgemeenschap gebleven en
terwijl we zoeken naar een nieuwe predikant die bij
ons past gaan we samen verder zoals we dat
gewend zijn: met respect voor elkaars geloofsvisie

en met ruimte voor verschillende aspecten van het
geloof op dezelfde kerkbanken samen.
Angst voor de toekomst van de kerk is vaak angst
voor leegloop van de kerk. Kerken vullen gaat
echter niet onder dwang.
Bij de Open Monumentendag vonden 215
bezoekers de weg naar de kerk. Dat vind ik een
enorm succes. Veel bezoekers wisten te zeggen
dat een stadsgids hen erop gewezen had dat onze
kerk het bezoek zeker waard was omdat wij een
bijzondere gemeenschap vormen. Die stadsgids is
een van de kunstenaars die in januari tentoon
stelden in de kerk. Meer en meer mensen weten
ons te vinden en meer en meer mensen dragen
onze gemeenschap een warm hart toe. Dat is het
resultaat van ons open beleid, van onze houding
tegenover de wereld.
We moeten niet willen dat de kerk volloopt voor de
kerk, maar voor de mensen. Ik ben ervan overtuigd
dat geloof kan helpen en goed kan zijn. Veel
mensen kunnen er baat bij hebben. Dus, daarom
vind ik een kerk nodig en belangrijk.
Wij hebben iets aan te bieden aan de
maatschappij, een meerwaarde. We moeten niet
denken dat de maatschappij iets moet aanbieden
aan de kerk. Dit moeten we in ons handelen ook
communiceren.
Zo bekijk ik de toekomst hoopvol. Want ik geloof
dat onze taak nog niet volbracht is.
Jeroen
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Bijbel aan huis
Bijbel-aan-huis met Jeroen.
Onze kerkgangers hebben de laatste weken
kunnen opmerken dat onze predikant zich –de
naderende vacaturetijd indachtig - doelbewust en
discreet nu en dan al wat aan het wegcijferen is uit
onze gemeente om daarmee de gelegenheid en de
volle ruimte te geven aan onze hulppredikant
Jeroen om zich in te werken om althans een deel
van zijn taken tijdens de vacaturetijd te kunnen
overnemen. De gemeente is beide daarvoor
bijzonder dankbaar.
Zo konden de aanwezigen op vrijdag 25 september
de eerste ‘Bijbel-aan-huis’ met Jeroen meemaken.
‘s Namiddags bij Marleen, of ‘s avonds bij Francis
en An.
De voorgaande seizoenen konden deze ‘Bijbelaan-huis bijeenkomsten op een toenemende
belangstelling rekenen. En ook deze eerste ‘Bijbel-

aan-huis-met-Jeroen’ kon op een mooie opkomst
rekenen, getuige daarvan de enkele foto’s hierbij.
Het thema dat Jeroen heeft uitgekozen bleek
meteen een schot in de roos: de tien geboden. Het
begon al goed met de melding dat het er eigenlijk
geen tien zijn. Maar we leerden nog veel meer,
vooral voor inzicht en meer diepgang, zoals we dat
ook met Johan al het geval was.
Na afloop hoorden we enkele deelnemers zeggen:
schitterend. Dat zegt wellicht genoeg.
Jeroen kondigde al aan dat het thema van de
‘Bijbel-aan-huis’ in oktober zal zijn : de 10 geboden
en het gouden kalf. Alle belangstellenden zijn
hierbij opnieuw van harte uitgenodigd bij Marleen,
Francis en An.
Francis
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Afscheid van ds. Johan Temmerman
We wisten het; hij had het ons mede gedeeld
tijdens de dienst toen zijn tienjarig jubileum als
predikant in onze gemeente gevierd werd. Kan een
predikant langer dan tien jaar het ambt in dezelfde
geloofsgemeenschap uitoefenen? Heeft hij nog iets
nieuws te vertellen? Deze vragen werden op ons
afgevuurd en we begrepen het… Johan was
beroepen door de Theologische faculteit in Brussel.
Hij had gekozen voor de katheter; daar zou hij les
geven; jonge mensen en kandidaten theologen
onderwijzen in de wereld van het evangelie. We
dachten: hij is nog niet weg, hij is nog enkele
maanden bij ons.

emotionele dienst waarbij de voorganger
Bijbelteksten en liederen gekozen had die
betrekking hadden op zijn bestaan als predikant.

De maanden zijn gevlogen en op zondag 27
september was het zover…
We woonden de
afscheidsdienst van Johan bij. Het werd een

Huguette
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Het Heilig Avondmaal werd op piëteitsvolle wijze
gevierd. Dankbetuigingen en het overhandigen van
geschenken sloten de dienst af.
In de kerk werd nog een receptie aangeboden met
heerlijke pompoensoep met de touch van Philippe
Adams.
Caroline en Johan heel veel dank voor jullie inzet;
een gelukkige toekomst gewenst en tot ziens.!

Voor alles is er een tijd.
Een tijd om vol vuur te spreken
En een tijd om één en al oor te zijn.
Een tijd om een top te beklimmen
En een tijd om de leegte van de grot in te gaan.
Een tijd om uitbundig het leven te vieren
En een tijd om alles even te laten verstillen.
Een tijd om vervoerd te worden door de wildste dromen
En een tijd om met inzicht terug thuis te komen.
Een tijd om met vertrouwen uit te varen
En een tijd om enkel maar vaste grond te zoeken.
Een tijd om je met taaiheid te verweren
En een tijd om teder alles te omarmen.
Een tijd van kracht waarmee je grote dingen doet
En een tijd voor kwetsbaarheid en zachte moed.
Een tijd om innig elkaar nabij te zijn
En een tijd om enkel maar te weten en te wachten.
Een tijd om wakker te liggen van verlangen
En een tijd om dingen langdurig te laten gisten.
Een tijd om zorgvuldig te zaaien en te wieden
En een tijd om verrukt daarvan het resultaat te zien.
Een tijd om over te lopen van geluk
En een tijd om te ontdekken dat verdriet daarvan de keerzijde is.
(K.Gelaude)
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Afscheidsspeech
Speech Aletta Rambaut nav afscheid ds. Johan
Temmerman 27 september 2015
Johan en Caroline,
Ik wil jullie uit naam van de drie raden, kerkenraad,
bestuursraad en De Vlaamse Olijfberg, tot slot van
deze dienst en van een ambtsperiode in de
Brabantdamkerk graag toespreken.
Vandaag zondag 27 september 2015 wordt er in de
analen van de Brabantdamkerk geschiedenis
geschreven. Je neemt afscheid van de functie als
predikant en voorganger van onze gemeente, maar
niet als gemeentelid en vriend van velen onder ons,
en voor mij persoonlijk als compagnon de route.
Ik wil even teruggaan naar april van dit jaar. We
zaten toen volop in de voorbereidingsperiode van
jou 10jarig jubileum als predikant in onze kerk toen
je op de kerkenraad van eind april met de volgende
mededeling kwam: je had een mooi aanbod
gekregen om aan de Protestantse Theologische
Faculteit in Brussel te worden benoemd tot
hoogleraar en coördinator van de Faculteit, en na
kort beraad had je dit ook aanvaard. Deze
mededeling sloeg bij velen in als een bom, maar
anderen hadden het dan weer zien aankomen. Dit
is voor jou een droomjob die we je van harte
gunnen.
In dit kort woordje wil ik graag toespitsen op een
paar kernwoorden:
kerkvader – eenheid en openheid – toewijding onderwijs
Ten eerste wil ik je graag vergelijken met een
kerkvader, nee natuurlijk geen kerkvader zoals we
die kennen uit de eerste eeuwen van onze
tijdrekening zoals Clemens I van Rome, Ignatius
van Antiochië, Polycarpus van Smyrna.
Maar wel als een ‘kerkelijke vader’, iemand die er
steeds was als we zelf met persoonlijke vragen of
problemen werden geconfronteerd. Eenieder van
ons heeft hieraan zeker herinneringen: lief en leed
werden gedeeld, persoonlijke parcours werden
gegaan in vreugde en pijn. Je begeleidde ons,
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omarmde ons met goed overwogen woorden, en
voelde met ons mee. Je leerde ons om los te leren
laten.
Door de diversiteit van ons allen heen heb je
steeds geprobeerd om de eenheid te bewaren. Het
was niet altijd gemakkelijk: zoveel verschillende
leeftijden, zoveel verschillende mensen, zoveel
verschillende ideeën, en zo kunnen we nog wel
even doorgaan. Eenheid hebben we in de
gemeente leren ervaren dankzij gezamenlijke
projecten als de maandelijks terugkerende ‘Bijbel
aan huis’ die door een groot aantal leden zeer
trouw werden bijgewoond, of tijdens de
zomermaanden als het kunstproject ‘Sacrale
Wervels’ plaatsvond, met oppervlakkige en soms
diepgaande discussies, of de themanamiddagen
met naast interessante informatie ook het lekker
eten, het programma van Avondcontact, enz.
Je had ook steeds een grote geest van openheid.
Het gedachtegoed van inclusief denken in al zijn
aspecten, waar jij Johan al zoveel jaren voor ijvert
en pleit, is stilaan aan het doordringen, ja nu zelfs
tot in Rome. Een paar weken geleden benadrukte
gastpredikant prof. Doris Lambers-Petry dit nog:
paus Franciscus heeft met zijn encycliek LAUDATO
SI = ‘wees geprezen’ van 24 mei 2015 een oproep
gelanceerd tot noch min noch meer dan inclusief
denken én handelen: milieu, economisch,
maatschappelijk, cultureel en ook interreligieus.
Je toewijding ging verder dan enkel herder zijn.
Ook de geschiedenis van de kerk lag en ligt je nog
steeds nauw aan het hart. Groot was ons beider
verwondering toen we vorige week vernamen dat
onze Protestantse kerk van de Brabantdam niet in
het zeer recent verschenen boek Geloven in Gent.
Plaatsen van het religieuze verleden voorkomt!
Geen enkele professor van de UGent, onze aller
Alma Mater, blijkt op de hoogte te zijn van de
verbanden die er in de tweede helft van de 19de
eeuw waren tussen de toenmalige Rijksuniversiteit
en onze eigen kerk. Binnen twee jaar, in 2017, zal
het 200 jaar geleden zijn dat Willem I, koning der
Nederlanden, de voormalige kloosterkapel van de
Kapucijnen toewees aan de Gentse Protestantse

kerkgemeenschap. Dit willen we natuurlijk niet
onopgemerkt laten voorbij gaan, en de eerste
stappen voor een nieuw project zijn al volop in de
maak. Een uitgever zal allicht snel gevonden zijn,
dankzij jou deskundige hulp en relaties, en met de
nodige toewijding hopen we op een interessante
samenwerking tussen de UGent, onze kerk, en jij
als toegewijde professor. We willen jou graag het
boek Geloven in Gent als eerste geschenk
overhandigen en durven de hoop uitspreken op
een goede samenwerking. Veel lees- en
droomplezier.
Tot slot wil ik komen tot, voor jou althans, het
belangrijkste punt voor de toekomst: het onderwijs.
Is onderwijzen geen groeiproces? Men is immers
nooit te oud om te leren. Van klein tot groot,
iedereen leert constant bij. En daar ga jij nu
substantieel deel van uitmaken. Inhoudelijk heeft
de faculteit alvast een grote aanwinst erbij met jou
in hun team.
Maar bij een afscheid horen ook geschenken.
Daarvoor hebben vele gemeenteleden en
sympathisanten hun steentje bijgedragen. En van
het verzamelde bedrag zijn een paar heel mooie
geschenken gekocht, die hopelijk niet in de kast
blijven, maar ook daadwerkelijk gebruikt zullen
worden.
Je had steeds een fijn woordje voor de
allerkleinsten en de kinderen in de kerk. Nu wil ik
graag hun medewerking vragen. Er is eigenlijk niet
zo veel verschil tussen de eerste schooldag en de
eerste dag van het nieuwe academiejaar. Wat mag
je daarbij zeker niet vergeten: een recipiënt om
allerlei schriften, boeken, en cursussen in op te
bergen. Nora breng jij dit grote pak eens naar je
opa.
Maar als iedereen dan zit in de banken, op de
stoelen, en in het auditorium, dan vraagt de
onderwijzer, de professor zegt dat niet maar je doet
het best wel: pak je papier en … pen zodat je kan
noteren. Micheline zal je dit overhandigen, samen
met een etui van AAGent! Bij de keuze van deze
pen hebben we ons laten assisteren door een
gemeenschappelijke goede vriend die me de
volgende informatie influisterde: deze rollerpen van
het merk ‘Visconti’ heet Homo Sapiens en is
gemaakt van lavasteen, een eeuwenoud
gesteente, gehard door grote hitte en bovendien

zeer sterk. Naast zijn elegantie is hij tevens dé pen
onder de pennen.
Maar moeten de colleges niet op tijd beginnen?
Ook dit typisch aan Gent verbonden kleinood, met
een Zwitserse precisie, willen we je graag
overhandigen. Maar omdat dit horloge zo geliefd is
bij de fans van AAGent, is het nog even wachten
op een exemplaar. De tijd heb je al, nu nog
wachten op het horloge.
Helemaal tot slot willen we je heel veel geluk
toewensen bij de nieuwe uitdagingen die nu voor je
liggen. Je hebt naar de toekomst toe een hele
verantwoordelijkheid te dragen in Protestants
Vlaanderen. En daar zijn we als gemeente terecht
fier op. Weet dat we je deze nieuwe start in Brussel
van harte gunnen. We hopen dat na je
predikantschap in Kortrijk en in Gent, je een nieuwe
roeping hebt gevonden waar je al je talenten nog
verder zal kunnen laten open bloeien voor het
welzijn van de Faculteit te Brussel en voor de
uitstraling van het inclusieve protestantisme in
Vlaanderen en België.
Wij zijn dankbaar dat je onze gemeente gedurende
meer dan 10jaar hebt geleid en er het beste van
jezelf hebt gegeven. Ieder van ons zal jou op zijn of
haar manier missen.
Maar als gemeenteleden zijn jullie natuurlijk steeds
welkom in ons midden en we hopen stiekem dat
we, in geval van vragen, nog op jou Johan
deskundig advies mogen terugvallen. Het ga jullie
en jou goed!
Francis overhandigt bloemenmand aan Caroline

Aletta
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Ik wens je twee tintelende handen
En een hart vol geestdrift
Om de uitdaging die voor je ligt
Als een ploegschaar aan te grijpen.
Ik wens je voldoende lenigheid
Om het risico te nemen
Van het ongewisse.
Niet het aankomen, maar onderweg zijn
Wordt een bron van dynamiek.
Ik wens je de lange adem
Van gedegen aanpak en bezonnen wijsheid
Waarmee bruggen zijn gebouwd
En wegen zijn gebaand.
Ik wens je een helder inzicht
Dat begint met wat er is
Om te werken aan wat kan.
Naast bezielende verbeelding
En de kracht van dromen
Die een vonk doen overslaan.
(K. Gelaude)
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Beroepingscommissie
Nu we afscheid hebben genomen van ds. Johan
Temmerman is onze gemeente vanaf 1 oktober
officieel vacant. Sinds Johans aankondiging in
maart ll. dat hij onze gemeente zou verlaten, is er
een beroepingscommissie samengesteld en zijn we
al verschillende keren samengekomen om te
overleggen welk profiel van predikant we de
gemeente aanmeten. De kerkenraad heeft
vervolgens een omschrijving opgesteld waarop de

beroepingscommissie kan terugvallen. Ter
gelijkertijd is ds. Marc Loos vanuit het district
aangesteld als consultent. We hopen u binnenkort
meer concrete gegevens te kunnen geven over de
vorderingen van onze zoektocht naar een
geschikte predikant voor Gent-Centrum.
Aletta

Avondcontact
Zoals de laatste jaren gebruikelijk stelden
Johan en ik het programma van het komende
seizoen voor Avondcontact samen. Het kostte
wat meer moeite, maar we zijn er weer in
geslaagd om een boeiend gezelschap van
sprekers te motiveren om een voordracht te
komen geven. We starten dit jaar pas in
november, één maand later dan normaal. Op
donderdag 19 november zal Nienke Roelants
(doctor in de geschiedenis UGent) ons
onderhouden over de Wetenschap met de
Bijbel in de hand: over astronomie en religie in

de 16de eeuw. In de volgende kerkbrief vindt u
hier meer details over.
De folders zijn gedrukt, en u kan ze
meenemen vanop de leestafel achteraan in de
kerk. Mogen we vragen om ze bij vrienden en
geïnteresseerden te verdelen om zo wat meer
toehoorders te motiveren om naar deze
boeiende sprekers te komen luisteren.
Aletta

Knutselen
Maar wat doen ze ?
Hebben jullie gezien: nadat ze koffie gedronken
hebben, gingen deze mensen (niet allen vrouwen,
ik heb ook mannen gezien, ja ja Jeroen en Jasper)
aan een tafel zitten en begonnen ze met wol en
verschillenden soorten naalden te knutselen.
Hebben jullie talent, hobby (koken, naaien,
borduren, een lamp te vervangen, kaarten
versieren...) die jullie met andere mensen willen
delen, leren, leren, verbeteren?

Op 25 oktober ij, na het koffie drinken, kunnen wij
in de PCC blijven met onze projecten en ideeën.
Philippe zal voor een hapje zorgen voor 5€
(inschrijven kan bij Micheline)
Wij verwachten u in grote getale!
Daniëlle en Ed, Marleen, Micheline, Philippe
Micheline
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Nieuws uit de Gaspard
Het nieuwe schooljaar is weer gestart.
Op 1 september gingen de schooldeuren terug
open. Voor een groot aantal kinderen was het een
plezierig terugzien van hun klasgenootjes en een
nieuwe leerkracht, voor enkele hele jonge kinderen
was het echt ‘de eerste schooldag’. Gezien de
komende babyboom op school, kon iedereen
kennismaken met een aantal nieuwe soms tijdelijke
leerkrachten. In L1 verwelkomden we juf Hilleen
Blommaert (jazeker, met roots in HorebekeKorsele), in L3 juf Aurelie De Leersnyder en voor
de ZORG juf Marjolein (tem december).
Gelukkig vinden vele ouders en kinderen nog
steeds de weg naar onze school. Dit resulteert in
een mooi leerlingaantal. Het is weer een paar jaar
geleden dat we konden starten met een mooi
leerlingenaantal van 175 leerlingen. Tegen 1
februari 2016 (steeds hét cruciale moment voor de
telling) hopen we tot 180 leerlingen te stijgen.
Hopelijk wordt dit gehaald!
De afgelopen maanden is er ook druk gewerkt in
onze school. De tuin (van het aangekochte huis) is
dankzij de hulp van een aantal ouders en Jaap Van
Heest speelklaar gemaakt. De grote ruimte op de
gelijkvloerse verdieping van het huis is ingericht als
peuterklas. Juf Frieda heeft er met een aantal
kleine meubeltjes en wat frisse kleurtjes een echte
huiselijke sfeer gecreëerd.
Maar ook in de school zelf is gestart met de
verbouwingswerken en dat in het kader van de
brandcompartimentering. De werken startten
effectief op maandag 18 augustus. Als u dit bericht
leest, zijn de werken al goed opgeschoten, maar op
1 september was het nog een ware bouwwerf.
Poetshulp Adeline heeft samen met verschillende
leerkrachten alles op alles gezet om de turnzaal en
de rest van de school weer de ‘frisse’ uitstraling te
geven die we er kennen. En het was geslaagd! Bij
het betreden van de hal kwam de frisse geur je al
te gemoed. De werken zullen nog een paar weken
duren, maar de veiligheid van de kinderen gaat
boven alles en die zal zeker verhoogd zijn.
Ondertussen heeft het schoolbestuur een jong
architectenduo gevraagd om een masterplan op te
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maken voor de gehele school. Dit kadert in het
engagement dat we met de stad Gent en het
ministerie van Onderwijs aan zijn gegaan om
binnen enkele jaren een capaciteitsuitbreiding door
te voeren met in totaal dertig kinderen (10 in de
kleuterklassen en 20 leerlingen in de lagere
school). Voor de uitvoering van dit project is reeds
een principegoedkeuring gegeven waardoor reeds
75% van het totale budget reeds gereserveerd
staat bij Agion. Eind september hadden we een
cruciaal overleg op de Gentse Dienst
Monumentenzorg en Architectuur om deze plannen
te bespreken. In de volgende kerkbrief zullen we u
hierover berichten!
Het is al weer oktober, dé maand van de Fancy
Fair. Graag nodigen we u nu al uit op zaterdag 10
oktober. Vanaf 11u bent u van harte welkom om de
school te bezoeken, want u kan hopelijk de
voltooide werken aanschouwen! Bekenden weten
dat er van alles te beleven valt voor klein en groot.
Het thema dit jaar is Mexico. De innerlijke mens
wordt gestild met allerlei lekkers. We hopen u in
grote getale te verwelkomen tussen 11:00-20:00.
Uw steun is steeds welgekomen en wordt heel erg
gewaardeerd.

Pastoraat
Ook al hebben we afscheid genomen van onze
predikant, het leven en het lijden in onze
gemeenschap gaat verder.
Als u behoefte hebt aan een gesprek wees dan niet
bezorgd, u kunt mij altijd bellen. We kunnen een
gesprek hebben over de telefoon, een babbel bij de
koffie na de kerkdienst of ik kom bij u op bezoek.
Wees niet bezorgd dat u beslag legt op mijn tijd, ik
zal u eerlijk zeggen wanneer het uitkomt en
wanneer niet. Ik draag de hele kerkgemeenschap
in mijn hart en maak graag tijd vrij voor u allen als
het kan.

Vo o r a a n i n d e k e r k b r i e f v i n d t u t w e e
telefoonnummers en een e-mailadres bij mijn
naam. Ik ben regelmatig in Nederland en
regelmatig in België, om de telefoonkosten te
drukken heb ik daarom twee nummers genomen.
Mijn Nederlandse nummer (ook voor Whatsapp):
+31 (0)6 3912 96 95
Mijn Belgische nummer (alleen bellen en sms):
+32 (0)499 28 02 18
Jeroen
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Diaconaal Sociaal Centrum Kuurne
De kerkenraad kreeg een laatste verslag van de
heer Eric Vanhalst, oprichter van het Diaconaal
Sociaal Centrum te Kuurne bij Kortrijk.
Na meer dan 40 jaar in de bres te hebben gestaan
voor de zwaksten in deze regio, hebben de
verantwoordelijken van dit DSC eerder dit jaar
beslist om hun activiteiten te beëindigen.
Er werd een afsluitend financieel verslag
bijgevoegd, zodat we konden zien dat de
resterende fondsen zorgzaam werden verdeeld
over de hulpvragers. Nu zijn de reservefondsen
uitgeput, wordt het centrum leeggemaakt en wordt

een belangrijk tijdperk van onbaatzuchtige inzet
afgesloten.
Namens onze gemeente willen wij de medewerkers
van de afgelopen jaren zeer hartelijk danken.
Nu bij de heer Vanhalst de gezondheid ook zorgen
baart, willen wij hem veel sterkte en zegen
toewensen, verschillende gemeenteleden kennen
hem en zijn vrouw nog van de reis naar Israël.
Onze raden zullen telkens opnieuw een zinvolle
bestemming zoeken voor de verschillende
bijzondere collectes.
MDJ.

Alles heeft zijn tijd
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel
zijn tijd. (Prediker 3)
In de wetenschap dat alles een bestemde tijd heeft,
kent ook een mens eb en vloed in zijn leven.
Rijpheid betekent niet de handen berustend in de
schoot leggen, maar erkennen wanneer de tijd is
gekomen om bepaalde stappen te zetten, zowel in
het kleine als in het grote.
Ieder mens staat voor een doek op een
schildersezel en krijgt een palet vol kleuren. De
kleuren van het hart en het verstand, de kleuren
van geest en gemoed, de kleuren van lichaam en
leden.
En dan maar schilderen en proberen om zichzelf
helemaal weer te geven zo goed en kwaad als ’t
kan.
De achtergrond is gegeven: de tijd waarin wij leven,
het land en het milieu, het gezin, en al die dingen
waar wij niets aan kunnen doen.
Maar op die achtergrond komen de eigen kleuren
en trekken van ons leven. Wij borstelen stuntelig of
zelfverzekerd, met grove borstel of met fijn
penseel. Wij borstelen
altijd verder, zonder te
pauzeren.

14

Kerkbrief oktober 2015

Maar voor de avondschemer van het leven legt een
mens even het penseel opzij, laat rusten het palet
met vele kleuren. Hij doet enkele stappen achteruit
en kijkt, kijkt naar zijn eigen leven.
Bewonder of beween, maar wees nog niet tevreden
als alles bijna perfect is weergegeven.
Misschien ontbreekt dan nog de ziel. De ziel in het
kunstwerk is het zachte wonder op het doek, dat
méér dan kleuren en vormen, slechts leeft en
zichtbaar wordt voor wie er met het hart naar kijkt.
Dan wordt het schilderij een muziekpartituur. Op de
notenbalken van de jaren staan tekenen: het zwartwitte gekriebel van alles wat wij hebben en zijn,
alles wat ons aanklaagt of gelukkig maakt.
Mens-zijn is zijn partituur kunnen lezen. Niet alleen
naar de noten kijken, maar kunnen luisteren naar
de muziek. Het ‘leitmotiv’ ontdekken, de melodie
horen en dankbaar zijn voor het slotakkoord.
Gelovig-mens-zijn is zoeken naar de Naam die
bovenaan op de partituur geschreven staat: HIJ
trok de eerste notenbalken.
Ja, de Heer, speelde mij iets voor: Meesterlijk!
Daniël

Over de kinderkerk
Beste ouders en kinderen uit onze gemeente,
Aan het begin van het nieuwe schooljaar, maken
wij met de kinderkerk ook plannen voor de
komende maanden. We zijn soms wat teleurgesteld
dat er zo weinig kinderen aanwezig zijn op zondag.
Het is aan de ouders om hen mee te nemen naar
de kerk en zo samen een zinvol moment van
bezinning, bidden, luisteren en zingen mee te
maken, in een warm samenzijn. We rekenen op
wat meer enthousiasme, aan ons zal het niet
liggen!

stukje op te voeren. Het thema voor de komende
Advent is: “Tijd”: tijd om te verwachten, tijd om te
luisteren, tijd om op weg te gaan, …De musical
sluit hierbij aan: “ Alle tijd”.
We hopen dat jullie tijd maken om samen met ons
hier aan mee te werken. Dat we met oud en jong
een vreugdevolle tijd mogen beleven en verder
samen op weg gaan. Het is de hoogste tijd!
Met een hartelijke groet,
Etty, Janneke, Jeroen en Martine

We hopen dat er voldoende kinderen regelmatig
aanwezig kunnen zijn om met Kerst weer een leuk

Indonesische maaltijd
I n d o n e s i s c h e b e n e fi e t m a a l t i j d o p
zaterdagavond 14 en zondagmiddag 15
november 2015
Het is stilaan een jaarlijkse traditie van onze
gemeente geworden om de kille herfstperiode wat
op te vrolijken met een benefietmaaltijd.
Vorig jaar was dit met een Spaanse ‘olé’ noot:
‘Vamos a Sevilla’, tot in de puntjes georganiseerd
door Nico en Martine.
Dit jaar wordt het voor de afwisseling eens iets heel
anders: een Indonesische benefietmaaltijd ten
voordele van de VZW Children First ! met een
project voor opvang en scholing van straatkinderen
in enkele arme stadswijken van Jakarta, de
hoofdstad van Indonesië.
Dankzij dit project kunnen deze kinderen die nog
nooit een school hebben gezien, dankzij een
aangepaste opleiding binnen één à twee jaar in
een gewone school ingeschreven worden. Zo
krijgen deze kinderen niet alleen perspectief op een
veel betere toekomst voor zichzelf, maar kunnen ze
later ook heel positief bijdragen aan de
samenleving.

Een authentiek Indonesische maaltijd met diverse
typische gerechten zal voor u worden klaargemaakt
door enkele Indonesische keukenprinsesjes. Er
wordt een bijdrage van 12 € per persoon gevraagd.
Zoals gebruikelijk zullen dranken apart worden
verrekend.
Voor uw deelname kunt u kiezen tussen:
•

zaterdagavond 14 november, aanvang 17
uur, ofwel

•

zondag 15 november, aanvang 12 uur (dus
meteen na de koffie of thee)

We starten telkens met een Indonesisch aperitief.
Zowel zaterdag als zondag zullen er telkens 35
plaatsen beschikbaar zijn. Om zeker te zijn van uw
plaatsje voor deze heerlijke Indonesische eettafel
zouden we u willen aanraden om bij interesse tijdig
in te schrijven. Voor de snelle beslissers zal een
inschrijvingslijst al vanaf zondag 4 oktober
beschikbaar zijn in het PCC, waar u dus na de
dienst bij koffie of thee rustig kunt inschrijven.
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Preekteksten en voorgangers
Zondag 4 oktober: Mevr. Antoinette Panhuis
Maleachi 2: 10-16
Marcus 10: 1-16
Zondag 11 oktober: Mevr. Els Maassen
Deuteronomium 15: 1-11
Marcus 10: 17-31
Zondag 18 oktober: Dhr. Rudy Van Kerckhove
Jesaja 29: 18-24
Marcus 10: 32-45
Zondag 25 oktober, oogstdienst: Mevr. Antoinette Panhuis
Jesaja 59: 9-19
Marcus 10: 46-52
Zondag 1 november: Dhr. Herman Fresen
Job 19: 23-27a
Marcus 12: 18-27
Zondag 8 november: Dhr. Rudy van Kerckhove
Leviticus 19: 1-2, 9-18
Marcus 12: 28-34
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