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Zondag 17 januari 2016: aansluitend gemeentevergadering en verkiezingen .  

Kerstfeest 2015 – Tekenen in de wereld 
Kerstmorgen 9.00uur: een drukke bedrijvigheid 
in de Brabantdamkerk. Muzikanten, 
medewerkers aan het kerstspel en  vele handen 
om de Kerst- gezinsdienst, die om 10 uur zal 
beginnen voor te bereiden.  

Verwachting en het ”er samen voor gaan” 
gevoel brengen ons al helemaal in de stemming 
om de deur wijd open te zetten en iedereen te 
verwelkomen en er met elkaar een vreugdevol 
en dankbaar feest van te maken. Want is het 
niet een fantastisch geschenk dat we ook dit 
jaar weer mochten ontvangen: de komst van de 
Messias, Gods belofte aan de mensheid, Jezus 
Christus, Zijn Zoon. Een feest om dit elk jaar 
opnieuw te herinneren.  

Gemakkelijk en vrijblijvend gezegd, hoorden we 
in het spel dat door jong en oud en alle 
aanwezigen werd opgevoerd. Zo geweldig gaat 
het niet in de wereld en ook om ons heen, er is 
veel zorg en verdriet, armoede en onbegrip 
rondom ons te bespeuren, om van de 
vluchtelingen nog maar te zwijgen, waar 
niemand raad mee weet  … . 

Met het kaarsenspel konden we zien dat kleine 
dingen toch een groot verschil kunnen maken, 
want je open stellen voor het leed om je heen 
en daar met een vriendelijk gebaar, een 
begripvolle blik en een steuntje, daar waar 
nodig op reageren, kan het begin zijn voor een 
menselijke wereld, zoals God het ons gunt.  Zo 
zal het Donker langzaam maar zeker plaats 
maken voor het Licht.  

Hoopvol om dit met elkaar te vieren, heerlijk 
omlijst door passend pianospel van kleine 
Sierra en al wat grotere Joris en natuurlijk het 
Blazers ensemble Matthias dat ons op de 
vertrouwde wijze begeleidde  bij de 
slotsamenzang  “Ere zij God” . 

Heerlijk was het zoveel vertrouwde gezichten 
weer te zien en na afloop bij te praten in het 
PCC, een heel warm moment van 
genegenheid, ondersteund door de chocolade 
melk en lekkere snoeperij. Tradities die hoog 
gehouden mogen worden en waardoor vroeger 
en nu verbonden zijn als tekenen van hoop en 
vrede. 

Kerst 2015 Marijke 

Nieuws van de bestuursraad 
Samenstelling van de bestuursraad 

In 2015 hebben twee van de vijf verkozen 
bestuursleden om persoonlijke redenen hun 
mandaat tussentijds neergelegd: mevrouw Mini 
lutke Schipholt-Tuender en de heer Nico van Belle. 
Om opnieuw tot een voltallig bestuur te komen, 
heeft de bestuursraad daarop twee vervangers 
aangezocht om deze beide mandaten te voltooien, 
en inmiddels twee nieuwe bestuursleden 
gecoöpteerd: mevrouw Etty Bruyneel-Deelstra en 
de heer Rudy Liagre.  

Hiermee volgden wij art. 84, lid 2, van het Vlaams 
Decreet nopens de erkende erediensten: “Als in de 
looptijd van zijn mandaat een lid moet vervangen worden, 
duiden de overige leden van de bestuursraad binnen twee 
maanden nadat de vacature is ontstaan, een vervanger 
aan. De vervanger zet het oorspronkelijke mandaat voort.”  

Gezien deze mandaten echter nog een geruime tijd 
lopen (een vol bestuursmandaat loopt over 6 jaar) 
stelt Ds. Bert Beukenhorst, onze predikant-
consulent voor om, voor de goede orde, de 
coöptatie van deze beide nieuwe bestuursleden als 
‘lijst van kiesgerechtigde leden’ te laten 
bekrachtigen door hen te laten verkiezen door de 
gemeentevergadering. Dit kan gelijktijdig met de 
verkiezing voor de beroeping van een nieuwe 
predikant op 17 januari 2016. Het voltallige bestuur, 
ook de nieuwe bestuursleden, vinden dit een 
uitstekend idee. 

Op zondag 17 januari 2016 zal de 
gemeentevergadering daarom gevraagd worden om 
niet enkel verkiezing te houden voor de beroeping 
van een nieuwe predikant, maar om bij die 
gelegenheid ook de coöptatie van deze twee 
nieuwe bestuursleden  te bekrachtigen



 Aanvulling op Kerkbrief januari 2016	 	

Verslagje Seniorenkerstfeest 

 
Iedereen kwam opgewekt in het mooi versierde PCC om samen te vieren.  

Sommigen hadden een privé chauffeur.  

Hoe het verlopen is dat lees je in deze kerstboom: 

                                    

                                             KERST 

                                          SENIOREN 

                                       21 DECEMBER 

                                     WARMTE    LICHT 

                            MUZIEK TEKSTEN VERHAAL 

                       GEZELLIGHEID VRIENDEN SAMEN 

                 VRIENDSCHAP ETEN VERSNAPERINGEN 

              BIDDEN    ZINGEN    HOPEN    VERWACHTEN  

        DANK   DANK   DANK   DANK   DANK   DANK   DANK 

                                     45 AANWEZIGEN 

                                             BLOEM 

                                               RITA    
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Enkele sfeerbeelden van het seniorenkerstfeest 
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Activiteiten van de  bestuursraad 
 

De taak van de bestuursraad bestaat er 
hoofdzakelijk in om de materiële en geldelijke 
aspecten van de kerkgemeente te behartigen 
en de contacten met de lokale burgerlijke 
overheden te verzorgen, dit alles in 
samenspraak met de kerkenraad en als 
hoogste orgaan de gemeentevergadering. 

De bestuursraad dient een aantal vaste taken 
die beschreven zijn in het Vlaams Decreet 
nopens de erkende erediensten, waaronder de 
protestantse (artikels 79 tot en met 114), voor 
de Brabantdam kerkgemeente naar behoren te 
vervullen, zoals het dagelijks bestuur, het 
opstellen, goedkeuren en indienen van 
jaarbudgetten bij de betrokken overheden, en 
het opvolgen van deze goedgekeurde 
budgetten. 

Zo heeft de bestuursraad in de voorbije 
maanden zinvolle gesprekken gehad met de 
lokale overheid (Stad Gent) over het 
instandhouden van het kerkgebouw, dat 
trouwens eigendom is van Stad Gent. Met 
name de meerjarenprojecten voor de 
vernieuwing van de centrale verwarming en de 
restauratie van het verfpakket dat is 
aangebracht op de zichtbare onderzijde van 
het gewelf werden besproken. Voor deze beide 
projecten is de bestuursraad trouwens al vele 
jaren in gesprek met Stad Gent. Elk project 
volgt een stappenplan, dat telkens begint met 
een voorstudie. Voor de vernieuwing van de 
centrale verwarming (warme lucht) is de 
voorstudie al enkele jaren geleden voltooid en 
inmiddels gebudgetteerd in het meerjarenplan 
2014-2019. Dit project wacht nu enkel nog op 
aanbesteding en uitvoering.  

Voor de opfrissing van de zichtbare onderzijde 
van het gewelf van het kerkgebouw was er in 
december 2015 een vakkundige inspectie en 
onderzoek van het verfpakket. Daaruit bleek 
dat de hier en daar afbladderende verflagen 
niet het gevolg zijn van vochtproblemen. Op 
zich is dit alvast zeer geruststellend. 

De oppervlaktespanning van de synthetische 
verf (de recentste verflaag) heeft er echter voor 
gezorgd dat de olieverflaag (de voorlaatste 
laag) loskomt van de onderliggende 7 (zeven !) 
lagen kalkverf. Dit heeft tot gevolg dat deze 
recentste verflagen afbladderen in grote 
schollen. 

De renovatie van dit verfpakket blijkt een zeer 
groot budget te vergen, en Stad Gent kan dat 
zomaar niet ophoesten. Bijgevolg zullen we 
vermoedelijk nog enkele jaren geduld moeten 
hebben vooraleer deze renovatiewerken 
kunnen gebudgetteerd en uitgevoerd worden. 

Verder was er onlangs een jaarlijks onderzoek 
van de Provinciale Dienst Monumentenwacht 
om na te gaan of er dringende of 
hoogdringende ingrepen nodig zijn voor de 
instandhouding van het kerkgebouw. De 
renovatie van het verfpakket op de binnenzijde 
van het gewelf is daar één belangrijk element 
van. Maar ook aan het buitendak worden er op 
enkele plaatsen dringende herstellingen 
aanbevolen. En deze zijn dringend omdat ze – 
in tegenstelling tot de afbladderende verf op 
het gewelf - wel tot vochtproblemen kunnen 
leiden. Dit alles hoopt de bestuursraad begin 
2016 opnieuw met de bevoegde stadsdiensten 
te bespreken en op te volgen.

 


