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Kerkbrief 
Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België  
Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)

Indien niet bereikbaar kan u een van de ouderlingen contacteren:

Gemeente Gent-Noord (Rabotkerk)

Consulent: Ds. Marc Loos Blauwstraat 34 9032 
Wondelgem 
09/253.29.00

marc.loos@pandora.be 

Hulppredikant: Dhr. Jeroen Hozée 0499/28.02.18  
+31(0)6/39.12.96.95

j.hozee@icloud.com

Ouderlingen: 
 
 
 
Scriba: 
Diakenen:

Mevr. Aletta Rambaut 
Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne  
Dhr. Francis Van de Walle  
Mevr. Martine De Jonge  
Mevr. Louise Hanappe-van ‘t Hooft 
Mevr. Rita Martens 
Mevr. Micheline Morel

09/233.67.16  
09/282.50.81  
09/281.05.18  
09/222.59.79  
09/386.25.57  
09/362.83.38  
09/224.21.26

aletta.rambaut@telenet.be  
marijke.kruyne@gmail.com 
fjvdwalle@gmail.com 
mar10.dejonge@telenet.be  
louise@hanappe.com 
rita.martens@telenet.be  
mmorel26@yahoo.com

Kinderkerk: Mevr. Martine De Jonge 09/222.59.79 mar10.dejonge@telenet.be

Organisten: Mevr. Mizue Fukushima  
Dhr. Jacobus van Heest 
Mevr. Aletta Rambaut 
Dhr. Charles-Henri Vanden Broucke

 
09/335.69.45  
09/233.67.16

irina333@nifty.com 
hillechiena-jacobusd@telenet.be  
aletta.rambaut@telenet.be  
charleshenrivandenbroucke@hotmail.com

Logistiek medewerker: Dhr. Philippe Adams  09/233.67.16  
0478/75.44.23

philippe.adams@telenet.be

Kerkadres: 
Kerkdiensten: 
Protestants Cultureel Centrum (PCC):

Hoek Brabantdam / Sint Kristoffelstraat te 9000 Gent 
Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam. 
Keizer Karelstraat 187 te 9000 Gent

Redactieraad van de Kerkbrief: 
Medewerkers: 
Website:

dhr. Jeroen Hozée  
Dhr. Daniël Van Steenkiste; Mevr. Louise Hanappe-van ’t Hooft 
Dhr. Peter Van Damme  

Financiële verrichtingen: 
Voor het kerkenwerk: 
 
Voor de Vlaamse Olijfberg:

 
IBAN BE12 0000 3264 0092  
BIC BPOTBEB1 Ten name van Protestantse kerk van België  
IBAN BE10 6527 9979 6004  
BIC HBKABE22 Ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

Predikant: 
 
Kerkadres: 
Diensten:

Ds. Marc Loos, Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem 
tel/fax: 09/253.29.00, e-mail: marc.loos@pandora.be  
Begijnhoflaan 31, 9000 Gent 
iedere zondag aanvang 10.00 uur.
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Het is alweer november. Sinterklaas, Kerst en de 
wintertijd zijn niet meer veraf. Wanneer het weer 
guurder wordt zijn de straten van de stad niet meer 
gevuld met winkelende dagjesmensen. Thuis 
blijven kan gezellig zijn, maar het kan ook stil en 
eenzaam zijn.  
Die stilte kan een drempel opwerpen naar de 
buitenwereld. Eenzaamheid zorgt ervoor dat naar 
buiten gaan steeds moeilijker wordt terwijl juist 
buiten de deur het antwoord op de eenzaamheid 
gevonden kan worden.  
De wereld buiten de deur ziet er niet uitnodigend 
uit, we zien beelden van dolende vluchtelingen, we 
zien beelden van oorlog en van miserie.  
Waar moeten we de energie vinden om hier mee 
om te kunnen gaan? Wat moeten we met alle 
zorgen die we hebben?  
Kan ons geloof ons houvast bieden?  
We noemen onszelf christenen, maar wat betekent 
dat voor ons? En wat betekent dat voor hoe wij met 
de wereld omgaan?  
Geloof betekent voor mij kracht en liefde.  
Ik geloof dat we deel uitmaken van iets groters en 
dat ik daar de kracht uit kan halen om geluk te 
kunnen vinden in elke dag. 

Wanneer je je handen wast kan je soms nog het 
gevoel hebben dat ze vies zijn, ook al heb je ze 

goed gewassen. Soms vind je je handen schoon 
genoeg, ook al zijn ze vies en heb je ze niet 
gewassen. Dit gevoel van vies en schoon lijkt een 
beetje op het gevoel dat je krijgt bij het besef van 
goddelijke liefde. Een ritueel, net als je handen 
wassen, kan helpen, maar het bepaalt niet hoe je 
de liefde kan voelen.

Jezus leerde ons dat samenzijn belangrijk is. We 
komen samen in de zondagse diensten, maar ook 
op andere momenten is een kerkgemeenschap een 
gemeenschap van mensen die samen zijn en die in 
hun samenzijn Gods liefde kunnen voelen.  
Zelfs als je niet naar de diensten komt ben je van 
harte welkom op onze activiteiten. De kerk gaat 
niet om drukbezette diensten, maar om meer 
positieve energie in de wereld te brengen.  
Je wast je handen om je schoon te voelen, het 
samenzijn in de kerk of op andere momenten is 
een manier om geestelijk op te laden en geestelijk 
weer schoon te zijn.  
Wanneer we vervuld zijn van Gods liefde, met 
Gods kracht, dan kunnen we deze liefde ook 
uitdragen en zo beetje bij beetje de wereld om ons 
heen vullen met liefde.  
 
Jeroen  

Inhoud 

Van de redactie

Colofon  
Van de redactie  
Preekteksten  
Verjaardagen  
Nieuws van de bestuursraad  
Nieuws van de kerkenraad  
Nieuws uit het district 
Jubileum ds. Marc Loos 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Teksten volgende Kerkbrief 

Graag voor 23 november 
naar het onderstaande e-mailadres:  
 
j.hozee@icloud.com

Verjaardagen
Pascal Dhont 
Rita Van Den Hende-Martens 
André Schaefer 
Hannah Van Den Hende  
Herwig Smetryns 
Christa Beirnaert-Gallus 
Camille Hanappe  
Christelle Kuipers

6 november  
9 november  
11 november  
12 november  
13 november  
16 november  
19 november  
19 november 

Daniël Van Steenkiste  
Peter Hanappe  
Arnold De Jonge  
Cécile De Vilder 
Rodolphe Liagre  
Ann Willems 
Willem Lorein  
Yvonne Merchiers 

21 november  
21 november  
24 november  
2 december  
2 december  
4 december  
6 december  
6 december

Preekteksten

U hebt vast al gemerkt dat de preekteksten die we 
aankondigen in de kerkbrief niet altijd overeen-
komen met de zondagse Bijbeltekst die in de kerk 
voorgelezen wordt.  
Gastpredikanten kiezen vaak zelf een tekst uit, het 
leesrooster is een richtlijn, een hulpmiddel en geen 
verplichting.  
Omdat we het zo gewend zijn geven we hier toch 
de teksten volgens het leesrooster.  
 

Zondag 8 november:  
Leviticus 19: 1-2, 9-18 & Marcus 12: 28-34  
Zondag 15 november:  
Exodus 30: 11-16 & Marcus 12: 38 - 13:2  
Zondag 22 november (voleindingszondag):  
Sefanja 1:14 - 2:3 & Marcus 13: 14-27  
Zondag 29 november (1ste advent): 
Zacharia 14: 4-9 & Lucas 21: 25-31  
Zondag 6 december (2de advent): 
Maleachi 3: 1-4 & Lucas 3: 1-6

mailto:j.hozee@icloud.com
mailto:j.hozee@icloud.com
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Met het afscheid eind september van ds. Johan 
Temmerman als predikant en herder van de 
Brabantdamgemeente, is er opnieuw een wijziging 
in de samenstelling van de bestuursraad. 
Conform het Vlaams decreet op de erediensten, is 
de predikant van de gemeente ambtshalve lid van 
de bestuursraad. Met ingang van 1 oktober, en 
gedurende gans de vacaturetijd is bijgevolg Jeroen 
Hozée, de hulppredikant van de Brabantdam-
gemeente, ambtshalve lid van de bestuursraad.

Na het recente toetreden tot het bestuur van dr. 
Rudy Liagre op 24 augustus, ziet de bestuursraad 
van de Brabantdamgemeente er nu als volgt uit:

• Voorzitter : Francis Van De Walle
• Penningmeester: Anton Renting
• Secretaris: Rudy Liagre
• Leden: Aletta Rambaut, Jeroen Hozée 

(ambtshalve)

Op zondag 18 oktober is de bestuursraad in deze 
nieuwe samenstelling samengekomen om het 
budgetvoorstel 2016 dat zorgvuldig door de 
penningmeester Anton Renting werd opgesteld, te 
bespreken en goed te keuren.

Vacature in de bestuursraad

Aangezien volgens het Vlaams decreet op de 
erediensten de bestuursraad in totaal uit 6 leden 
moet bestaan, is er momenteel nog één 
bestuurdersplaats vacant. 
We hopen dus nog iemand van de gemeenteleden 
met het geschikte profiel bereid te vinden om toe te 
treden tot de bestuursraad. Wie zich kandidaat 
wenst te stellen, wordt vriendelijk uitgenodigd om 
contact op te nemen met de voorz i t te r 
(contactgegevens: zie binnenflap van deze 
Kerkbrief).

Nieuws van de bestuursraad

Met het vertrek van ds. Temmerman verandert er 
voor de kerkenraad heel wat. We hopen dat de 
beroepingscommissie (liefst binnen afzienbare tijd) 
een geschikte opvolger vindt, maar intussen 
moeten we verder in de ontstane vacaturetijd. 
Tijdens de laatste vergadering hebben we alle 
taken overlopen waar de kerkenraad mee te maken 
krijgt en die voordien veelal door de predikant 
gecoördineerd werden. Zo zijn we tot een 
uitgebreide taakverdeling gekomen, die ons moet 
helpen alle aspecten van het gemeenteleven 
efficiënt te beheren en die, indien nodig, nog 
verfijnd kan worden.  
Een van de beslissingen die we, unaniem, 
genomen hebben, is Rita Martens het voorzitter-
schap ad interim toe te vertrouwen. Rita is 
daarmee de officiële aanspreekpartner voor onze 
gemeente en zal de vergaderingen van de 
kerkenraad leiden.  
Intussen had ook een tweede vergadering met 
enkele kerkenraadsleden van de Rabot-gemeente 
plaats. Bedoeling is om via informele gesprekken 
voeling te houden met wat reilt en zeilt in beide 
gemeenten.  
Onze Brabantdamkerk lag op de route van de 
zogenaamde Willemwandeling, die doorheen Gent 
slingert langs plaatsen van betekenis voor de 

periode 1815-1830, toen Willem I Koning van het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was. Tijdens 
de Open Monumentendag, die in Gent onder het 
thema “Gent kleurt oranje” doorging, mochten we 
daardoor meer dan 200 geïnteresseerde 
wandelaars in ons gebouw verwelkomen !! Een 
unieke kans om onze gemeente meer bekendheid 
te geven.  
Ook in de tentoonstelling “Het verloren Koninkrijk”, 
die momenteel in het STAM loopt, komt onze 
gemeente aan bod. Enkele vertegenwoordigers 
van de Brabantdam waren op de opening aanwezig 
en konden al even proeven van het boeiende 
verhaal over de koning die in een korte periode een 
belangrijke stempel op onze regio en zeker op 
onze stad heeft gedrukt. Ook voor onze gemeente 
was zijn beleid belangrijk : Willem I immers kende 
de vroegere Kapucijnenkerk aan de Brabantdam 
(de Kristoffelstraat bestond toen nog niet) toe aan 
onze gemeente. Onze Avondmaalbekers (één is 
een expliciet geschenk van Koning Willem I aan 
onze gemeente) staan er tentoongesteld. Een 
bezoek aan deze tentoonstelling is dan ook bijna 
een “must”. Elders vindt u een voorstel voor een 
gezamenlijk bezoek.  
LH, scriba 

Nieuws van de kerkenraad
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Nieuws uit het district

Nieuws uit het district

Niet enkel in de Brabantdam is een personeels-
wissel aan de gang, ook in het districtsbestuur zijn 
na de districtvergadering van 26 september enkele 
nieuwe gezichten opgedoken. Ds. Johan 
Temmerman blijft voorzitter, ds. Arjan Knop 
penningmeester en Jan Lammens bestuurslid. 
Daarbij komen nu ds. Arjen Breukelaar als 
vicevoorzitter en ondergetekende als secretaris. 
Ds. Mac Loos blijft toegevoegd lid namens de 
Synodale Raad.

Deze dynamische ploeg bouwt verder op de 
ingeslagen weg aan het beleidsplan dat door het 
vorige bestuur werd voorgesteld. Dit plan kadert in 
het nationale project Eigentijds Kerkzijn, waarin 
taakverdeling en samenwerking tussen gemeenten 
in een bepaalde regio een speerpunt vormen. Wat 
Oost- en West Vlaanderen betreft gaat het om 5 
regio’s en zijn de gesprekken intussen met een 

wisselende dynamiek aan de gang. Ook in Gent, 
de kleinste regio met 2 grotere gemeenten, werden 
reeds twee vergaderingen gehouden en werden de 
eerste afspraken gemaakt. Het resultaat daarvan  
zal (ook in deze kerkbrief) weldra merkbaar zijn.

Maar diverse van de 16 gemeenten in ons district 
baren meer zorgen dan de Gentse. Vooral kleinere 
parochies zullen afstand moeten van hun 
autonomie en zoeken naar vormen van 
samenwerking. Aalst en Oostende zijn intussen in 
de fase van stervensbegeleiding, zodat het in de 
VPKB al niet anders is dan in de Roomse Kerk. 

Zowel voor onze kerk als voor het protestantisme in 
het algemeen wordt 2017 een jubileumjaar, 
waarvoor nu stevige grondvesten gelegd worden. 
Die blik vooruit laat zich ook voelen in het district 
en stemt ons tot optimisme en vertrouwen.

Rudy Liagre, secretaris

Jubileum ds. Marc Loos

Op 30 augustus vierde dominee Loos zijn 25 jarig 
jubileum als predikant van de Rabotkerk.

Met de hele kerkenraad hebben we een kaart 
gestuurd met  het volgende gedicht erop van Kris 
Gelaude:

OOIT DOOR EEN STEM GERAAKT.

OOIT DOOR EEN KRACHT BEWOGEN.

ONTEGENSPREKELIJK.

EN TELKENS WEER HERKENBAAR.

OM LEVENSLANG

TE VOELEN EN HET UIT TE STRALEN:

HIJ IS HET.

We wensen dominee Loos verder nog veel geluk 
met Gods kracht.

                                                                                                                   
Rita
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Op de tentoonstelling ‘Het Verloren Koninkrijk’ zijn 
onze twee Avondmaalsbekers te bekijken. Om het 
werk van Koning Willem I beter te kunnen kaderen 
en te beseffen wat hij allemaal deed voor Gent, 
organiseren we een geleid bezoek aan de 
tentoonstelling op zondagnamiddag 29 november 
om 14u30 aan de hoofdingang van het STAM (duur 
van de rondleiding: 1,5u). Na de kerkdienst en het 
koffiedrinken kan u, voorafgaand aan het bezoek 
aan de tentoonstelling, in het PCC nog een kop 
soep en brood nuttigen. We worden rondgeleid 
door Mieke Thienpont, een ervaren gidse die 
notabene na haar huwelijk met een Protestantse 
Nederlander, haar kinderen oecumenisch in onze 

kerk liet dopen! De rondleiding en een deel van de 
toegang tot de tentoonstelling wordt u aangeboden 
door de Vlaamse Olijfberg.

Bij een grote opkomst wordt een tweede gids 
voorzien, dus vragen we u zich op tijd in te 
schrijven. Inschrijven kan bij de kerkenraadsleden. 

Kostprijs: 4€; Soep en brood 2€

AR

Geleid bezoek aan het STAM

Van  15 oktober 2015 tot en met 28 maart 2016 
loopt in het STAM (voormalige Bijlokemuseum) de  
tentoonstelling ‘Het verloren koninkrijk. Willem I en 
België‘. Dit jaar herdenken wij dat het tweehonderd 
jaar geleden is dat door de franse nederlaag in 
Waterloo, België en Nederland verenigd werden tot 
één koninkrijk. Koning Willem I werd Koning der 
Nederlanden. Hij bleef aan de macht van 1815 tot 
1830. Hij is een historische figuur die enerzijds veel 
lof en anderzijds heel wat kritiek  opgeroepen heeft. 
Gent heeft ontelbare positieve ingrepen aan hem te 
danken. In 1817, twee jaar na zijn aantreden, 
stichtte hij de universiteit. In 1823 verschafte hij 
onze stad een rechtstreekse toegang tot de 
Noordzee. In de middeleeuwen was Gent een 
bedrijvige handelsstad; er was de binnenhaven 
‘tussen bruggen‘ maar het ontbrak Gent aan een 
directe waterweg naar zee. De maritieme 
waterweg, het  kanaal Gent-Terneuzen, was de 
ideale oplossing om de scheepvaart een nieuwe 
boost te geven.

Willem I, van  Protestantse huize, was de 
h e r v o r m d e n g e n e g e n ; d e v o o r m a l i g e 
kapucijnenkapel werd, dank zi j hem, het 
gebedshuis van de gemeente. In 1817 werd de 
kapel in gebruik genomen en kwam er een einde 
aan de  min of meer verdoken religieuze 
beoefening van het protestantisme.

Niet alle inwoners van de zuidelijke Nederlanden 
waren het eens met de koning. De bevolking was 
verdeeld; vriend en vijand streden voor en tegen 
Willem I. Op de muren verschenen de leuzen: ‘wij 
willen Willem weg – en… wij willen Willem weer’ !

Politieke, buitenlandse inmenging  maakte een 
einde aan de strijd en in 1830 werd België 
onafhankelijk. Het zou nog tien jaar duren 
vooraleer de Nederlandse invloed min of meer 
volledig verdwenen was.

Huguette

Willem 1 en het verloren koninkrijk
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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

In de Kerkbrief van vorige maand oktober kon u al 
een vooraankondiging vinden.

Ook dit jaar organiseert de Brabantdamkerk dus 
weer een benefietmaaltijd, deze keer ten voordele 
van de VZW Children First ! die nu al zo’n 5 jaar 
een heel zinvol sociaal project steunt voor de 
opvang en alternatieve scholing van niet 
schoolgaande kinderen in arme buitenwijken van 
de miljoenenstad Jakarta. Dankzij dit kleinschalig 
project kunnen deze kinderen na 1 à 2 jaar opvang 
en scholing toch nog ingeschreven worden aan een 
openbare school en zo perspectief krijgen op een 
waardevolle toekomst voor henzelf en voor de 
maatschappij. Dat dit project aan een reële 
behoefte tegemoet komt, blijkt duidelijk uit het feit 
dat het aantal kinderen met de jaren is toegenomen 
en nu al richting honderd kinderen gaat.

Ondertussen beginnen de inschrijvingen voor deze 
benefietmaaltijd al vlot binnen te lopen.

Inschrijven kan nog tot uiterlijk zondag 8 november 
tijdens de koffie of thee in het PCC, bij onze 
gemeenteleden Janny Geluk of Rita Martens. Maar 
misschien is tegen dan alles al volgeboekt. Om 
mogelijke teleurstellingen te voorkomen willen we 
daarom toch warm aanbevelen om niet te wachten 
tot die laatste zondag om in te schrijven.

U mag een authentieke Indonesische maaltijd met 
een 3-gangen menu verwachten, samengesteld uit 
diverse typische gerechten zal voor u worden 
k laargemaakt door enke le Indones ische 
keukenprinsesjes. Er wordt een bijdrage van 12 € 
per persoon gevraagd. Zoals gebruikelijk zullen 
dranken apart worden verrekend. Een exclusieve 
aperitiefdrank met een bordje Indonesische 
versnaperingen zal optioneel worden aangeboden 
aan 4 € per persoon.

Hierbij vindt u al enkele foto’s van deze gerechten.

Tijdens de pauzes voorzien we twee presentaties:

• Een p romot iefi lm over Indones ië , 
aangeboden door de Indonesische 
Ambassade te Brussel

• Een presentatie van dit kleinschalige 
project in Jakarta, Indonesië.

Voor uw deelname kunt u kiezen tussen:

• zaterdagavond 14 november, aanvang 
17u30 (en dus niet 17u), ofwel 

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

We starten telkens met een Indonesisch aperitief. 

De vo l led ige ne t to -opbrengs t van deze 
Indonesische maaltijd zal worden overgeschreven 
naar dit project in Jakarta.

Indonesische maaltijd
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Jeugd!

Op zaterdag 7 november is het weer zo ver, het 
zaalvoetbaltornooi komt er weer aan! Ditmaal wordt 
gespeeld in Edegem. Tijd om de teamshirtjes uit de 
kast te vissen en alvast warm te lopen, want het zal 
weer spannend worden! Het sportiefste VPKB- 
evenement en de leukste gelegenheid om veel 
jongeren te ontmoeten.

Hopelijk kan iedereen mee die er eerder ook al bij 
was? Joris heeft “onze” kerk alvast ingeschreven. 

Hij heeft al een bescheiden ploegje opgesteld, met 
vrienden van her en der, maar hoe meer zielen, 
hoe meer vreugde! Dus geef je gerust op als je ook 
mee wil!! Bankzitters en supporters ook van harte 
welkom!

Joris van Belle: 0493/67.06.62 of mail naar: 
jorisvanbelle@hotmail.be

Meer nieuws over en voor de jeugd in Vlaanderen 
kan je maandelijks in de Nieuwsbrief van Projop 
lezen! ( zie ook FaceBook).

Nieuws van de jeugd

mailto:jorisvanbelle@hotmail.be
mailto:jorisvanbelle@hotmail.be
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"We beginnen aan de laatste weken van het 
kerkelijk jaar, een tijd van reflectie en naar binnen 
keren.

De dagen worden korter en we hebben behoefte 
om de warmte op te zoeken in onze binnenkamers 
en bij elkaar.

Wij denken daarbij aan de velen die deze warmte 
moeten ontberen, diegenen onder ons die in rouw 
zi jn en met ziekte en ouderdom worden 
geconfronteerd. Ver weg en heel dichtbij.

In eigen kring denken wij Renée Simons - 
Hugaerts, aan Wim Pesch die voor een belangrijke 
ingreep staat, aan Lucie Cornel die moeite heeft 
zich aan haar nieuwe woonomgeving aan te 
passen en Cecile De Vilder die nog geduld moet 
opbrengen voor ze weet waar ze naar toe kan als 

ze het ziekenhuis moet verlaten. We noemen niet 
iedereen bij name, maar wij allemaal kennen in 
onze omgeving mensen die behoefte hebben aan 
een babbeltje en een bemoediging, laten wij naast 
ons gebed om steun en sterkte elkaar ook 
daadwerkelijk steunen met een bezoekje of als de 
mobiliteit en de afstand ons hierin belemmert met 
een telefoontje. Zo'n onverwacht belletje kan de 
zon in onze ogen toveren en de warmte in ons hart.

Heeft u zelf behoefte aan een gesprek blijf dan niet 
bij de pakken neerzitten maar neem dan van uw 
kant contact op met iemand van de kerkenraad of 
van de gemeente of een buur om door dit contact 
weer moed te putten en de stilte van die dag   te 
doorbreken."

Pastoraat



Onze eerste knutselnamiddag gehouden op 
zondag 25 oktober was een mooi succes. Veertien 
personen hadden zich opgegeven en bleven eerst 
gezellig tafelen. Phlippe had vleesbrood met 
kriekjes voorzien en een lekker dessert, gemaakt 
door Ed. Veel blijde gezichten. En daarna kon 
iedereen aan de slag met zelf mee gebrachte 
knutselwerkjes. Sommigen maakten kaarten, 
anderen gingen aan de slag met naald en draad. 

Geïnspireerd door deze gezellige en productieve 
namiddag zijn de deelnemers van deze eerste 

bijeenkomst aan het organiseren geslagen. De 
volgende afspraak is dan ook al gemaakt. Op 
zondag 6 december, ja dè verjaardag van 
Sinterklaas, zal er veel lekkers gemaakt worden. 
Wie wil kan er ook dan weer bijzijn om mee te 
helpen bakken of om zelf te knutselen. Opgeven 
kan bij Micheline. De kostprijs blijft hetzelfde (€5 
inclusief een maaltijd).

Hopelijk zijn jullie terug met velen present! 

Philippe, namens het organiserend comité
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DONDERDAG 19 NOVEMBER 

Nienke Roelants 

Wetenschap met de Bijbel in de hand: over 
astronomie en religie in de 16de eeuw 

In deze lezing zal ze ons inlichten over de 
astronomie die aan de Lutherse universiteit in de 
16de eeuw werd bedreven in de nasleep van de 
omwenteling die Copernicus had teweeggebracht. 
Copernicus had in 1543 het heliocentrisch model 
van het zonnestelsel geïntroduceerd, waarin de 
aarde niet langer in het midden stond. Nienke 
Roelants zal ons vertellen over Lutherse theologen 

die deze waarheid met de religieuze traditie en de 
B i jbe l ve rzoenden. Deze pag ina u i t de 
geschiedenis is vijfhonderd jaar later nog steeds 
actueel. 

Nienke Roelants is werkzaam aan de UGent waar 
ze een Master in de Vroeg Moderne Geschiedenis 
behaalde. Ze werkt aan een doctoraatsthesis over 
de grenzen tussen religie en wetenschap in de 
16de eeuw. 

Knutselen

Avondcontact



Nederlandse studenten uit Zwolle zoeken onderdak 
bij Gentse gastgezinnen. Hieronder een stukje over 
Hogeschool Viaa en de PABO.

Enkele weken geleden werden we gecontacteerd 
door Frank Euwema van de Hogeschool Viaa en 
PABO te Zwolle met een specifieke vraag. 
In het hiernavolgende stukje geeft Frank toelichting 
bij zijn vraag.

“In de eerste week van februari 2016 hopen we met 
een groep van 16 studenten een week naar 
Vlaanderen te gaan. Het zijn studenten die de 
opleiding voor docent basisonderwijs volgen, de 
PABO. Ze gaan na de opleiding lesgeven aan 
kinderen van 4 tot en met 12 jaar oud. Deze 
opleiding volgen ze aan Hogeschool Viaa in de 
stad Zwolle, Nederland. Viaa is een christelijke 
hogeschool d ie z i jn worte ls heef t in de 
gereformeerde kerk. Viaa leidt studenten op voor 
verschillende sociale beroepen, zoals kerkelijk 
werker, docent godsdienstonderwijs, social worker, 
v e r p l e e g k u n d i g e e n d u s o o k d o c e n t 
basisonderwijs.
Het doel van de reis is dat de studenten onderzoek 
doen naar verschillende onderdelen van het 
onderwijs en cultuur in Vlaanderen. Daarom zou 
het prachtig zijn wanneer de studenten in 
tweetallen bij leden van de kerk zouden kunnen 

overnachten en mee te gaan naar de kerk. Het 
gaat om twee nachten. Het zal gaan om 
zaterdagmiddag en zondag. Zondag avond hopen 
we als groep bij elkaar te komen. Maandagmorgen 
namen de studenten dan afscheid van u. We zullen 
vanaf maandag in een hostel verblijven.
De studenten die naar België meegaan zitten in het 
tweede jaar van de PABO.   Ze zijn allemaal 
christelijk opgevoed en van verschillende kerken 
lid.”

Vanaf maandagmorgen zullen de studenten een 
aantal Vlaamse scholen bezoeken, waaronder ook 
onze Gaspard de Colignyschool! Dan kunnen ze 
kennis maken met een protestants christelijke 
s c h o o l i n e e n o v e r w e g e n d k a t h o l i e k 
scholenlandschap.

We durven een warme oproep doen bij u om twee 
studenten voor twee nachten op te nemen in uw 
huis, uw gezin, … Het belooft alvast een 
interessante ontmoeting te worden tussen jongeren 
en ouderen. Als u het ziet zitten om twee studenten 
op te namen voor twee nachten, geeft u zich dan 
op bij één van de kerkenraadsleden. We durven 
hopen op een aan ta l ha r t ve rwarmende 
onderkomens voor deze studenten!

AR
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In memoriam

Na een mooi en verdienstelijk leven is van ons heengegaan 

Ds. Dr. Samuel Simons  
echtgenoot van Renée Simons - Hugaerts 

Geboren te Etterbeek op 10 augustus 1927  
en bevorderd tot heerlijkheid op 27 oktober 2015. 

Nederlandse studenten
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VRT, zondag 20 december 2015  
één 09:40; Canvas: laat in de avond  
 
“Goodness and Light“Op weg naar Kerst in de 
Rabot-kerk in Gent met Maria

Maria Euwema  studeerde zang en sociaal werk, 
en werd jeugdwerkster in de Protestantse kerk. 
Doorheen  dit programma is zij dan ook de vrolijke 
en zingende draad. 
We maken kennis met een paar  activiteiten van de 
kerk  in de Gentse Rabotwijk, en met dominee 
Marc Loos.  Hij brengt ons de kerstbezinning. 

En hiermee nemen we als Protestantse Omroep 
afscheid.  
Dank voor het kijken en voor uw reacties !

Realisatie: David De Decker, 
david@dddproductions.be  tel 0495 412 473

Productie: Antoinette Panhuis, 
antoinette.panhuis@outlook.be   tel 02  230 52 22 

Protestantse omroep

Nelly Pannecoucke uit de Rabotkerk zingt mee in de Koninklijke Gentse Oratorium Vereniging, en de 
concerten worden steeds erg professioneel ten gehore gebracht.

mailto:david@dddproductions.be
mailto:antoinette.panhuis@outlook.be
mailto:david@dddproductions.be
mailto:antoinette.panhuis@outlook.be
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donderdag 12 november  
 
19.30 Kerkenraadsvergadering bij Francis 
 
zaterdag 14 november 
 
Synodevergadering (Protestantse Kerk Brussel) 
17.30 Indonesische Maaltijd (PCC) 
 
zondag 15 november  
 
12.00 Indonesische Maaltijd (PCC) 
 
woensdag 18 november  
 
14.00 Gemeenschapsdans – Patijntjestraat 45  
 
donderdag 19 november  
 
19:30 Avondcontact - Nienke Roelants, 
Wetenschap met de Bijbel in de hand (PCC) 
 
woensdag 25 november  
 
14.00 Optreden dansgroep Kouterhof Heusden  
 

Vrijdag 27 november 
 
14.30 Bijbel-aan-Huis bij Marleen,  
Keizer Karelstraat 195  
19.30 Bijbel-aan-Huis bij Ann en Francis,  
Keistraat 173, De Pinte  
 
zondag 29 november  
 
12.30 Soep in PCC voor deelnemers aan bezoek 
tentoonstelling  
14.30 Bezoek aan tentoonstelling “Het Verloren 
Koninkrijk” (STAM) 
 
woensdag 2 december  
 
14.00 Gemeenschapsdans – Patijntjestraat 45  
 
zondag 6 december  
 
12:00 Knutselmiddag met gezamenlijke maaltijd in 
het PCC

Activiteitenrooster

Kerst 2015

Oproep voor jong en oud!

Dit jaar willen we weer het Kerstfeest vieren met de 
medewerking van velen! Heb je zin om mee te 
doen en heb je een al dan niet verborgen talent? 
Ben je vrij op 25 december? Geef je dan gauw op 
bij Martine! We zoeken mensen in alle 
leeftijdscategorieën, die kunnen zingen, een 
instrument bespelen, misschien ook kunnen en 
willen dansen? Of voordragen en/of toneel spelen? 

Dan willen we met zijn allen een bijzondere en 
feestelijke dienst voorbereiden. 

We rekenen op jullie! Alvast bedankt!

Martine De Jonge. Tel. 09.222.59.79 of mail naar: 
mar10.dejonge@telenet.be

mailto:mar10.dejonge@telenet.be
mailto:mar10.dejonge@telenet.be


Dienstenrooster
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zondag 1 november 2015 om 10.00

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas

Dhr. Herman Freesen  
Martine / Rita  
kerkenwerk / kerkbrief 
Mizue Fukushima  
Etty

zondag 8 november 2015 om 10.00

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas

Ds. Rudy Van Kerckhove  
Marijke / Micheline  
kerkenwerk / bloemen  
Mizue Fukushima  
Martine

zondag 15 november 2015 om 10.00

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas

Ds. Dick Wursten  
Aletta / Rita  
kerkenwerk / Indonesisch project 
Mizue Fukushima  
Janneke

zondag 22 november 2015 om 10.00 Voleindingszondag - H. Avondmaal

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas

Gastpredikant 
Martine / Micheline  
kerkenwerk / diaconie  
Mizue Fukushima  
Joris

zondag 29 november 2015 om 10.00 1ste adventszondag

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas

Dhr. Erwin Willems 
Francis / Rita  
kerkenwerk / kerkbrief 
Ko Van Heest 
Jeroen

zondag 6 december 2015 om 10.00 2de adventszondag

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas

Dhr. Jan Vanhees 
Marijke / Micheline  
kerkenwerk / Belgische Gideons 
Mizue Fukushima  
Etty


