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

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)
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Kerkdiensten: 
Protestants Cultureel Centrum (PCC):
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Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam. 
Keizer Karelstraat 187 te 9000 Gent
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Welkom jaar 2016  
Na alle wensen voor het nieuwe jaar even een 
terug en vooruitblik. 

Als kersverse voorzitter van de kerkenraad heb ik 
het al behoorlijk druk gehad: Kennismaking met de 
nieuwe consulent dominee Beukenhorst, een open 
gesprek met dominee Buzogany voorgesteld aan 
de kerkenraad door de beroepingscommissie, onze 
nood kerkbrief en dan natuurl i jk advent, 
seniorenkerst en de kerstdienst zelf. 

Gelukkig kon ik rekenen op een prima team van 
kerkenraadsleden die in verbondenheid met elkaar 
het reilen en het zeilen van onze gemeente volgen 
en er ook werk van maken. 

Meer informatie over onze projecten/activiteiten 
vind je verder in de kerkbrief. 

Het is alweer een drukke maand januari en op het 
einde van de maand Bijbel aan huis: Jeroen onze 
hulppredikant leidt dit fantastisch. 

Persoonlijk vind ik bijbellezen iets als poëzie: je 
hoeft niet alles ineens te begrijpen, maar je kan 
telkens opnieuw iets ontdekken. 

Goede voornemens voor het nieuwe jaar? 

Laat ons beter kijken naar de mensen want als je 
echt ziet, ontstaat er bewogenheid en komen 
mensen in beweging voor de samenleving. 

Moge de wens van Gelukkig Nieuwjaar een belofte 
z i j n v o o r e e n t o e k o m s t v a n v r e d e e n 
rechtvaardigheid. 

Tenslotte hoop ik samen met jullie op een 
inspirerend jaar 2016. Rita Martens 

Inhoud 
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Teksten volgende Kerkbrief 

Graag voor vrijdag 15 januari 2016  
naar het onderstaande e-mailadres:  
 
kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be

Verjaardagen

Tine Verbrugghe  
Janine Hoste-Larno  
Camille Van den Boer 
Roel Wauters 
Marleen Vandevijvere  
Jacomina (Ina) Pesch-Beye  
Marije Wauters 
Sara De Jonge-Blommaert 
Cees Van leeuwen  
Wilma Bier 
Quinten Furquim D’Almeida  
Beatrice Baetens 
Josine De Vloed-Nathon

6 januari  
9 januari  
9 januari  
10 januari  
18 januari  
21 januari  
22 januari  
25 januari  
26 januari  
30 januari  
30 januari  
2 februari  
4 februari
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Gastvoorgangers : even voorstellen

We mogen het jaar 2016 inzetten met vijf 
gastvoorgangers. 

Op 10 januari hopen we ds. Steven Fuite te 
mogen verwelkomen. Hij is voor de meeste 
gemeenteleden eigenlijk helemaal geen onbekende 
meer, want hij was al eens eerder gastpredikant in 
de Brabantdamgemeente. Deze keer zal ds. Fuite 
bovendien het Heilig Avondmaal bedienen.

Ds. Steven Fuite is nu al bijna vier jaar 
synodevoorzitter van de VPKB. Hij volgde in die 
functie ds. Guy Liagre op, en hij is binnenkort aan 
een mogelijke herverkiezing toe.

Op 17 januari (verkiezingen nieuwe predikant en 
t w e e n i e u w e b e s t u u r s l e d e n d o o r d e 
stemgerechtigde gemeenteleden) verwachten we 
een wel heel bijzondere voorganger: Mieke Felix. 
Eigenlijk voor de meeste gemeenteleden ook al 
geen onbekende meer, tenminste indien ze tijdens 
de Gentse Feesten 2015 naar haar boeiende 
Kahaani vertelling over Salomo – Suleiman zijn 
komen luisteren. Mieke is namelijk één van de 
bekende vertellers van Vlaanderen. Ze genoot een 
opleiding toneel en voordracht aan het Koninklijk 
Conservatorium Antwerpen, en kunstgeschiedenis 
aan de UGent. Ze was bovendien 40 jaar (!) lerares 
DKO aan het Stedelijk Conservatorium Oostende, 
waar ze ook lessen “vertelkunst” gaf. Voor Mieke 
zelf is dit voorgaan in onze kerkgemeente een 
absolute primeur, en een nieuwe, boeiende 
uitdaging.

Op 24 januari mogen we dr. Ds. Guy Liagre 
verwelkomen, zoon van Pierre en jongere broer 
van Rudy, beide al zeer vele jaren gemeentelid van 
de Brabantdamkerk. Velen herinneren zich nog de 
heuglijke en heel originele eredienst op zondag 23 
augustus 2015 ter gelegenheid van de 90ste 
verjaardag van zijn papa Pierre. Dr. Ds. Guy Liagre 
is de voorganger (hier in een andere betekenis :o) ) 
van de huidige synodevoorzitter Steven Fuite, en 
sedert juni 2012 de secretaris-generaal van de 
CEC. 

CEC staat voor ‘Conference of European 
Churches’. De CEC is een oecumenische alliantie 
van christelijke kerken in Europa, en werd 
opgericht in 1959 met als doel de verzoening, 
dialoog en vriendschap tussen de Europese kerken 
te bevorderen. Dit gebeurde destijds tegen de 
achtergrond van de zogenaamde ‘Koude Oorlog’ 
met heel wat politieke spanningen en verdeeldheid 
in Europa. En dat die spanningen nog niet 
helemaal weg zijn, merken we tegenwoordig maar 
al te goed met de vluchtelingenproblematiek. 
Inmiddels zijn er reeds meer dan 125 kerken lid 
van de CEC, voornamelijk van Protestantse, 
Orthodoxe, Anglikaanse en Oud-Katholieke 
signatuur. 

Op 31 januari (Wereld Lepra Dag én bezoek van 
een groep (8?) tweedejaars PABO-studenten uit 
Zwolle) staat de heer Herman Fresen gepland als 
gastvoorganger. Herman voorstellen hoeft amper 
nog: hij is al vele jaren een bijzonder gewaardeerde 
en graag geziene gastvoorganger, die ons telkens 
weer op boeiende wijze een inspirerende 
boodschap brengt. Herman Fresen is al vele jaren 
A R P E E P r o t e s t a n t s - E v a n g e l i s c h 
ziekenhuisaalmoezenier in de regio Antwerpen. 
Overigens goed om weten is dat in zijn functie 
omschrijving is vastgelegd dat hij gerechtigd is om 
alle Sacramenten ( dus ook het Heilig Avondmaal ) 
te bedienen.

Op 7 februari verwachten we de heer Frank 
Marivoet als gastvoorganger. Tot en met eind vorig 
jaar was Frank Marivoet dé radiostem van de 
VPKB op radio 1. Jammer genoeg besliste de 
Vlaamse regering om ook aan deze zogenaamde 
‘uitzending door derden’ een einde te stellen. Maar 
deze zondag kunnen we Frank Marivoet dus in 
levende lijve ontmoeten tijdens en na de eredienst.

Gastvoorgaangers
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Pastoraat
Nu u dit leest ligt de kersttijd alweer achter ons en 
mogen wij ons verheugen in de komst van onze 
Heiland, nog zo klein en kwetsbaar in de kribbe, 
maar nu al een grote belofte van hoop en liefde, die 
met ons mee trekt waar de weg van het leven ons 
ook heen leidt. 
De wegen van onze gemeenteleden zijn heel 
verschillend, en vreugde en verdriet, angst en hoop 
wisselen elkaar af. Als gemeente willen wij 
meeleven met elkaar en elkaar steunen waar dit 
mogelijk is.

Wij leven mee met Etty en Wim en de familie 
Bruyneel nu hun dochter Elisabeth vlak voor Kerst 
zo zwaar getroffen werd. Wij kunnen alleen maar 
bidden en God om kracht vragen. Nu ik dit schrijf is 
haar toestand nog heel onzeker en daarom vragen 
we u om de familie de rust en de ruimte te gunnen 
in deze moeilijke dagen en hen niet te bellen, maar 
een kaartje te sturen of een bemoedigende mail, 
maar als u dit leest is er misschien al meer 
duidelijkheid over haar toestand.

Wim Pesch is inmiddels succesvol geopereerd, wij 
zijn dankbaar dat deze eerste stap op die lange 
weg naar genezing goed is verlopen en bidden 
Wim en Ina veel kracht en volharding toe om 
verder te gaan onder de beschermende Zegen van 
de Heer.

Cees Van Leeuwen heeft zijn operatie zeer goed 
doorstaan en is a lweer enige t i jd thu is 
09/384.50.68, maar ook hij heeft nog een lange 
herstelperiode voor de boeg en moet zijn krachten 
afmeten en dat valt niet altijd mee voor hem, er valt 
altijd wel iets te doen op hun erf.

Ondertussen is ook Truus Martens-Bos weer thuis 
tot opluchting van haar man. Zij heeft enkele weken 
gerevalideerd in het PZC Lemberge na haar 
ongelukkige val en is zeer dankbaar weer in 
huiselijke kring te zijn. 

Lucie Vandenberghe-Cornel begint zich langzaam 
aan thuis te voelen in De Vijvers, Walstraat 1 in 
Ledeberg, (09/210.30.11), Kamer 210, waar zij nu 
definitief verblijft na haar operatie aan de heup.  Zij 
krijgt graag bezoek en omdat haar ogen het 

langzaam laten afweten vindt zij het fijn als iemand 
eens wat voorleest uit de Bijbel of gewoon een 
praatje komt maken. 

Cecile De Vilder is nu alweer ruim een maand terug 
thuis na 5 maanden opname in het ziekenhuis, 
waar zij goed  aansterkte zodat zij weer met hulp 
zelfstandig kan wonen, maar de overgang is groot 
van de drukte van het ziekenhuis naar de stilte van 
haar eigen huis. De mantelzorg is wel aanwezig, 
maar de eenzaamheid loert om de hoek. 
Telefoontjes en opbeurende bezoekjes zijn meer 
dan welkom. 09/221.72.91

Geboorte: Eloise Van de Walle, dochter van John 
en Valérie Vandewalle en kleindochter van An en 
Francis Vandewalle. Wij wensen hen allen veel 
geluk toe met de komst van dit bijna kerstkindje, 
moge zij voorspoedig opgroeien omringt door allen 
die haar liefhebben.  
 
Daniël Van Belle is nu weer thuis na een kleine drie 
weken opname in het ziekenhuis, wij wensen hem 
het allerbeste toe.

Ds Harmen Geurs en zijn vouw Hilde waren op 7 
december 2015 50 jaar getrouwd. Zij vieren dit nu 
met hun tweetjes onder de gouden zon  van Aruba. 
Moge U beiden nog mooie jaren tegemoet gaan 
onder Gods Zegen.

Mijn schoonmoeder Chris Schaefer schreef in 
januari 1975 een stukje in Contact, zoals onze 
Kerkbrief toen heette, dat ik hier voor u wil 
herhalen: 
En hoe staan we tegenover 1975? Ik vroeg de man 
die op de drempel van het Nieuwe Jaar stond 
“Geef me licht, zodat ik veilig het onbekende kan 
betreden”. En hij antwoordde: “Ga in het duister EN 
LEG JE HAND IN GODS HAND! Dat is beter en 
veiliger dan licht op een bekende weg. 
Heel eenvoudig, je hand leggen in Gods trouwe 
Vaderhand! Zouden we ons dan voor 1975 zorgen 
maken?  
Zo was het toen, zo is het ook nu op de drempel 
van 2016.

Marijke



Kerkbrief januari 2016       �7

Op donderdag 21 januari hebben we Guido Deseijn 
te gast die het zal hebben over ‘Het slagveld in de 
huiskamer! 

In deze voordracht zal hij het hebben over het 
belang van het verzamelen van memorabilia en 
speelgoed als geheugen van de ‘Groote Oorlog’. 
Het belang van het wetenschappelijk verzamelen 
en bestuderen van niet enkel oude foto's, 
postkaarten of andere ephemera met betrekking tot 
de eerste Wereldoorlog, maar ook van de dikwijls 
miskende en dus verwaarloosde oorlogssouvenirs 
en -memorabilia en zelfs (vooral) kinderspeelgoed, 
afgeleiden van de periode 1914-1918, kan zich als 
even belangrijk uitwijzen voor het geheugen van de 
mensheid, dan archief- en archeologisch 
onderzoek. Ook al zijn deze voorwerpen destijds 
op massale schaal industrieel geproduceerd, toch 
moet men vandaag vaststellen dat zij dikwijls even 
zeldzaam en gezocht zijn geworden als de echte 
exemplaren, en dreigen zelfs te verdwijnen...  Onze 
spreker Guido Deseijn was in een vorig leven 
architect-ambtenaar in dienst van het Gents 
stadsbestuur en als stafmedewerker decennialang 

betrokken bij de uitbouw van het Gentse MIAT. Hij 
werkte sinds het begin van zijn loopbaan rond de 
geschiedenis van architectuur en historische 
bouwtechnieken, maar vooral rond de toen nog 
jonge wetenschap van de industriële archeologie 
en werd zo deskundige op het gebied van 
industrieel erfgoed, in het bijzonder van zijn 
geboortestad Gent. Het is auteur van tientallen 
publicaties en artikels. Eén van zijn meesterwerken 
is het gewaarde boek ‘Gids voor oud Gent’ die al 
verschillende malen is herdrukt. 

Het belooft een boeiende avond te worden en we 
willen eenieder onder u die speelgoed uit die 
bewuste periode heeft, of denkt te hebben, aan te 
moedigen om dit mee te brengen! Allen van harte 
welkom!

Aletta

Avondcontact

Bij het verschijnen van de Kerkbrief van november 
was nog niet bekend of ds. Buzogany al dan niet 
zou voorgaan in de eredienst op voleindigings-
zondag van 22 november. Na de aankondiging van 
het voorgaan van een mogelijke 'kandidaat 
predikant’ op 22 november, via e-mail en per 
telefoon, kwamen heel wat gemeenteleden naar 
deze in velerlei opzichten speciale eredienst. De 
aanwezigen konden na de dienst tijdens de koffie 
even kennismaken met ds. Buzogany, zijn 
echtgenote en vier zonen.

Wij hebben als beroepingscomissie ondertussen op 
zaterdag 5 december nog vergaderd met ds. 
Buzogany om een diepgaand gesprek te voeren. 
Zowel zijn als ons gevoel over de dienst van 22 

november was positief waarop we dan ook een 
positief advies naar de Kerkenraad hebben 
geformuleerd om hem voor te dragen aan de 
gemeente. Hij lijkt in de Brabantdamgemeente een 
nieuwe uitdaging te willen aangaan.

In het kader hiervan wordt op zondag 17 januari na 
de dienst tijdens een gemeentevergadering een 
v e r k i e z i n g  g e o r g a n i s e e r d o l v d s . B . 
Beukenhorst, met het oog op de beroeping van ds. 
Buzogany. Hierover kunt u ook elders in deze 
kerkbrief lezen.

Uit de beroepingscommissie
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Indonesische maaltijd

Op 14 en 15 november zijn wij op reis gegaan naar 
de Gordel van Smaragd, zomaar gezeten op onze 
vertrouwde stoelen in het PCC. Van bij het 
binnenkomen werden onze zintuigen door Ann en 
haar vriendinnen, Francis en de keukenploeg onder 
leiding van Philippe verwend en verwonderd.

Het begon al bij het aperitief dat een pittige cocktail 
bleek te zijn van appelsap en gember met de 
gepaste amuses was dit  een prima opening voor 
een uitstap naar deze Oosterse archipel van meer 
dan 1000 eilanden. 

Wij mochten proeven van de verschillende 
gerechten, luisteren naar de speciale gamalang 
muziek en onze ogen de kost geven aan de 
prachtige beelden van dit uitgestrekte land om dan 
extra te genieten van de traditionele dansen in de 
authentieke gewaden, vol kleur en van een 
ongekende gratie.

Dit was het luik van de toeristische uitstap die fel 
werd gesmaakt en voor velen onder ons een ware 

ontdekkingsreis was. Maar elk land heeft achter de 
vakantiebeelden en de mooie glimlach van hun 
bewoners ook een kant die je als toerist niet zo 
vlug kunt ontdekken. En zo kwam het volgende luik 
aan de beurt.

Door de contacten van Ann en Francis met de vzw 
Children First, een kleine groep zeer gedreven 
vrijwilligers, konden we kennis nemen met hun 
kleinschalig, maar zeer gerichte project  ANAK 
CAKUNG om straatk inderen in de arme 
buitenwijken van die miljoenenstad Jakarta, die 
geen kans kregen om gewoon naar school te gaan, 
via een alternatieve scholing toch op te vangen en 
te begeleiden. Zo kunnen deze kinderen in 1 à 2 
jaar  instappen in het gewone onderwijs en zo de 
kansen benutten naar een betere toekomst, want 
scholing en onderwijs zijn de werktuigen om 
mensen de kans te geven om een menswaardig 
leven op te bouwen. 

De vzw is hier nu 5 jaar mee bezig en elk jaar 
worden meer kinderen bereikt en opgevolgd, nu al 
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zo’n honderd tal. Natuurlijk kunnen zij alleen verder 
als er fondsen zijn, die integraal toekomen aan de 
locale werkers. Wilt u meer weten over dit project 
dan kunt u via hun blogspot alles lezen over hun 
maandelijkse activiteiten :      
http://cakungchildrencommunity.blogspot.com 

Het totaal bedrag dat wij aan de vzw konden 
overdragen is: € 1.116,12 nl. € 964,07 van de 
maaltijd en € 152,05 van de uitgangscollecte. We 
zijn dankbaar dat wij dit gebaar konden maken ter 
ondersteuning van ANAK CAKUNG.

De vzw dankt ons nu reeds via Ann voor dit initiatief 
en noemt de Bestuursraad en Vlaamse Olijfberg 
voor het gratis ter beschikking stelling van de 

locaties, ik moest dit speciaal vermelden omdat het 
de eerste keer was dat geen huur of andere kosten 
werden aangerekend. Ik doe dit dan maar, ook al 
vinden wij dit van zelfsprekend.

Marijke  

http://cakungchildrencommunity.blogspot.com
http://cakungchildrencommunity.blogspot.com


�        Kerkbrief januari 201610

Adventsconcert

A Sweet Journeyman’s Dream is een groep van 5 
jonge vrouwen, die begeleid worden door 1 man 
met een gitaar. Zij brachten een verrassend concert 
i n e e n v o l l e k e r k , n i e t m e t t y p i s c h e 
adventsliederen, maar met een warme invulling 
door harmonisch gezang, eens solo, dan in duo, 

trio of tutti, nonchalant maar heel verzorgd en 
vrolijk. De zangeressen zelf zorgden voor nog wat 
ritme met kleine slaginstrumentjes en in het zachte 
licht van kaarsen en schemerlampjes werd de 
zachte winteravond nog zachter.

Impressies van Kerst
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Kerstmusical  
In december is het steeds extra druk voor het 
zesde leerjaar omdat dan de voorbereidingen voor 
de traditionele kerstmusical op volle toeren draaien. 
Dit jaar was het iets anders. 
Donderdag 17 december was het hoogtepunt van 
weken oefenen. Alhoewel de hele school 
participeerde in een gezellig kerstspel ging toch 
nog het grootste gedeelte van de musical naar de 
leerlingen van het zesde leerjaar die er hun beste 
muzikale en theatertalenten toonden. De titel van 
de musical was de volgende: ‘De verjaardag van 
de prins’. Alle inwoners van een rustig dorpje 

ontvingen een brief van de koning. Zijn zoon, de 
prins, zou binnenkort immers jarig zijn en wilde dat 
vieren samen met alle bewoners. Iedereen 
bereidde het bezoek voor op z’n eigen manier. 
Maar al gauw blijkt dat de meeste inwoners bezig 
zijn met hun eigen belangen in plaats van met de 
komst van de prins. We ontdekten de echte 
betekenis van kerst samen met hen. 

De kleuters hadden hun kleuterkerstfeest op vrijdag 
18 december om 14u. Aletta 

Kerst op de Gaspard

Odet de Coligny

Eind juli waren we met een paar gemeenteleden en 
glasvriendinnen op bezoek in de prachtige 
kathedraal van Canterbury. In de Triniteitskapel 
stonden we plots oog in oog met een schilderij, een 
merkwaardige doodskist en een wapenschild. Het 
blazoen leerde ons de identiteit van de figuur op 
het schilderij: Odet de Coligny. De naam de 
Coligny deed onmiddellijk een belletje rinkelen. 
Gaspard is ons bekend maar, wie is Odet? Onze 
nieuwsgierigheid was geprikkeld. 
Thu is gekomen , begonnen we aan he t 
opzoekingzwerk. Het blijkt dat Odet de één jaar 
oudere broer van Gaspard is. Geboren in 1517 in 
ChâtillonColigny en overleden in mysterieuze 
omstandigheden in Canterbury in 1571. Telg van de 
Katholieke familie de Coligny, afkomstig van 
Bourgondië. Hij kende een glansrijke kerkelijke 
loopbaan. Ondanks het feit dat hij geen priester 
was, kon hij veel religieuze posities bekleden. Hij 
was abt van Saint Bénigne in Dijon, Fleury, Ferrière 
en Vaux de Cernay en SaintLucien de Beauvais. In 
1534 werd hij Deken in Parijs en nam deel aan een 
pauselijk conclaaf. In hetzelfde jaar kreeg hij de 
rode kardinaalshoed en werd titularis van de Santi 
Sergio en Bacco kerk in Rome. In 1540 benoemde 
Pius IV hem tot grootinquisiteur in Frankrijk; dit 
ambt heeft hij nooit opgenomen vanwege de 
oppositie in het Frans parlement. 
Onder invloed van zijn broer Gaspard, bekeerde hij 
zich tot het Calvinisme. In 1562 ontsnapte hij aan 

vervolging van de inquisitie en werd door de paus 
geëxcommuniceerd. Zijn kerkelijke privileges 
werden verbeurd verklaard en hij ging nu door het 
leven als ‘Graaf van Beauvais’. Hij vluchtte naar 
Canterbury en onderhield er goede betrekkingen 
met Elisabeth I die de franse Hugenoten 

  

financieel steunde. In Frankrijk werd hij nog steeds 
beschouwd als landsverrader en hij besloot in 
Engeland te blijven. Hij was wel van plan om naar 
La Rochelle te gaan om Gaspard ter hulp te komen 
maar h i j over leed in 1571 in verdachte 
omstandigheden. Men vermoedt dat hij  op bevel 
van Frankrijk  door zijn knecht vergiftigd werd. Wat 
is de aanleiding tot de verandering van kamp 
geweest? Waarom heeft hij zijn RoomsKatholieke 
bestaan met alle voorrechten over boord gegooid? 
Uitsluitend onder de invloed van zijn broer 
Gaspard, die in 1572 het slachtoffer werd van de 
moorddadige Bartholomeusnacht?  
Zijn stoffelijke resten rusten in een eenvoudige 
sarcofaag van baksteen en cement want men was 
er van overtuigd dat zijn rustplaats in de kathedraal 
van Canterbury ‘tijdelijk’ zou zijn. Er zijn 
ondertussen toch al zeshonderd jaar over gegaan! 

Huguette 
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Een bezoek aan de tentoonstelling “Het verloren 
Koninkrijk” in het STAM is bijna een must voor de 
Brabantdammers. Immers, Koning Willem I wees 
de kapel van het voormalige Kapucijnerklooster toe 
aan de protestantse geloofsgemeenschap die al 
bijna drie eeuwen verdoken in Gent bestond. Maar 
blikken we even terug.  
1815: Napoleon was verslagen en de gealliëerden 
van toen wensten paal en perk te stellen aan de 
Franse expansiedrang door het creëren en 
verstevigen van een aantal bufferstaten rond 
Frankrijk. Zo werden de Oostenrijkse Nederlanden 
samengevoegd met het jonge Koninkrijk der 
Nederlanden, dat in 1813 gesticht was. Koning 
Willem I zou 15 jaar over dit Verenigd Koninkrijk 
regeren, tot het zuidelijke deel zich in 1830 
afscheurde.  
In die vijftien jaar dat Willem I koning was over 
onze contreien is nochtans heel wat gerealiseerd : 
in België, maar misschien meer nog in Vlaanderen 
en zeker ook in Gent. Industrie, infrastructuur en 
onderwijs zijn drie sleutelbegrippen in het beleid 
van Willem. 
In 1820 organiseert hij te Gent een eerste 
Nijverheidstentoonstell ing waar honderden 
deelnemers, zowel grote industrieën als kleinere 
bedrijven hun producten kunnen voorstellen; de 
noodlijdende textielindustrie bloeit weer op, kleine 
ateliers groeien uit. Voor de toegenomen productie 
zijn afzetgebieden nodig: het noorden heeft 
ervaring met handel en export naar onder andere 
de koloniën. Water is een ideale vervoersweg : 
Willem laat vele kanalen graven, verbreden, 
verlengen. Zoveel zelfs dat hij spottend de 
Kanalenkoning genoemd wordt. Maar laten we niet 
vergeten dat hij de Sassenvaart liet verlengen tot in 
Terneuzen, waardoor Gent via de Westerschelde 
toegang kreeg tot de zee: de basis van de huidige 
haven en haar economische activiteiten! 
Willem was zich ook bewust van het belang van het 
onderwijs: hij liet ongeveer 1500 lagere en 
middelbare (Rijks) scholen oprichten, heropende 
de Universiteit van Leuven (die door de Fransen 
gesloten werd) en stichtte de universiteiten van 
Luik en .. Gent. Aanvankelijk met 16 professoren 
voor vier faculteiten (rechten, geneeskunde, 
taalkunde en wetenschappen). Daarmee heeft 
Willem I de basis gelegd voor een tweede grote 
“werkgever” in de Gentse regio.  
Mieke Thienpont leidde een groep van een twintig 
sterk geïnteresseerden doorheen de tentoonstelling 
en belichtte aan de hand van de vele voorwerpen, 
schilderijen, spotprenten en meer dit stukje 
geschiedenis. Natuurlijk keken we uit naar het 

moment dat we “onze” avondmaalbekers zouden 
tegenkomen. We zagen ze helaas niet in het eerste 
deel van de tentoonstelling waar de opbouw van 
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden aan bod 
kwam, maar wel in de eerste zaal waar de grieven 
tegen het beleid van Koning Willem uiteengezet 
werden : het opbloeien van de liberale gedachten 
tegen de gangbare katholieke opvattingen. 
Daarmee werd de positieve rol die Willem I voor 
onze gemeente gespeeld heeft niet in de verf 
gezet. Jammer. Immers, Wil lem heeft de 
Protestantse gemeente officieel erkend en de kapel 
van het vroegere Kapucijnerklooster (dat toen nog 
gedeeltelijk bestond) ter beschikking gesteld voor 
de erediensten. Na restauratiewerken (tijdens 
dewelke de erediensten in de Pacificatiezaal van 
het stadhuis doorgingen) is het gebouw sinds 1817 
onafgebroken in gebruik door de “Brabantdam”-
gemeente (met uitzondering van een kortere 
periode in 1832 toen het gebouw tijdens een 
cholera-epidemie als ziekenhuis opgeëist werd). 
Willem heeft onze gemeente bovendien een 
spec iaa l geg raveerde avondmaa lsbeker 
g e s c h o n k e n , n a a r h e t m o d e l v a n d e 
avondmaalsbeker die reeds in het bezit van de 
protestantse gemeenschap was. Daar mogen we 
Willem nog altijd dankbaar voor zijn!  
Zoals al vermeld, er zijn ook grieven tegen het 
beleid van Willem. De twee samengevoegde 
regio's zijn dan ook zeer verschillend: de 
Nederlanden waren reeds enkele eeuwen een 
autonome staat, “België” kende achtereenvolgens 
verschillende vreemde overheersingen (Spaanse, 
Franse, Oostenrijkse), er werden drie verschillende 
talen gesproken (Frans, Hollands, Vlaams), het 
Noorden was Calvinistisch, het Zuiden katholiek. 
Genoeg redenen om een samengaan niet te 
vergemakkelijken.  
Daar kwamen dan nog een aantal maatregelen bij 
die de onvrede in het zuiden voedden: de 
oprichting van Rijksscholen die leidde tot een 
schoolstrijd, de beperking van de persvrijheid, de 
als onrechtvaardig aangevoelde verdeling van de 
belastingen en vertegenwoordiging in de Staten 
Generaal .., genoeg aanleidingen om de onvrede te 
doen toenemen. Met het gekende gevolg ...  
Dat Gent nog lang heimwee heeft gehad naar die 
periode wordt in het laatste zaaltje geïllustreerd 
door Hyppolyte Metdepenningen, overtuigd 
orangist, vrijmetselaar en .. lid van onze gemeente. 
We bedankten Mieke Thienpont voor haar 
enthousiaste en gedreven uiteenzetting en hebben 
weer heel wat om over na te denken. (LH) 

Het verloren koninkrijk
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Wat is de zin van het leven ? 

Toen ik deze vraag stelde aan een universitair 
student, antwoordde hij met een tegenvraag: Heeft 
het leven zin?  
Na wat aandringen antwoordde hij dan toch op de 
eerste vraag nl. eten en voortplanten. Anderen 
zeggen dan weer : omdat het leven eindig is, is 
alles zo zinloos. 

Mede aanleiding tot dit schrijven is het boek van 
Emmanuel Todd : “Wie is Charlie? “ 

E.T. is een Franse antropoloog, demograaf en 
historicus, die in Frankrijk veel deelneemt aan het 
publieke debat. Na de moorden op joden en 
journalisten kwamen vier miljoen Fransen, 
schouder aan schouder, op straat om te 
demonstreren voor solidariteit en vrijheid van 
men ingsu i t ing . E .T. hee f t da t gebeuren 
geanaliseerd en komt tot de conclusie: het was niet 
de natie die rechtstond, maar de angstige, 
conservatieve en islamofobe (schrik voor de Islam ) 
middenklasse, die door een gebrek aan religie en 
zingeving de weg kwijt is. Aan het einde van zijn 
boek zegt hij: “Ik stel vast, dat we weer moeten 
gaan discussiëren over de zin van het leven. Over 
wie we zijn. Ik geef toe, als atheïst valt me dat 
moeilijk. Als wetenschapper nog meer. 

Komt daar nog bovenop een recent interview met 
prof. Wim de Ridder, Nederlands hoogleraar 
toekomstonderzoek. Deze prof. zegt: Ik geloof 
langzamerhand in de digitale onsterfelijkheid, 
waarbij onze gedachten en bewustzijn volledig 
gedigitaliseerd worden. 

Beste gemeenteleden van de Brabantdamkerk, wat 
moet je als gelovige (goedgelovige) daar nu toch 
op zeggen ? Ik wil dat proberen met alle gebreken 
van dien. 

De zin van het leven heeft voor velen met God te 
maken, maar wie of wat is God? Hoe kan je je 
daarvan een voorstelling maken?  
Eerst moeten we vaststellen, dat wij mensen (en de 
rest van de schepping) leven in een wereld van 
lengte, breedte en hoogte, de driedimensionele 
wereld, de zgn. 3D. God echter niet, deze bestaat 
in een multidimensionele wereld. Onze leefwereld, 
de drieD, is stoffelijk, materiegebonden. Als wij 
sterven vervallen wij tot materie, tot stof. 

De autoriteit betreffende extra dimensies is Lisa 
Randall. Zij zegt: Als we niet in contact kunnen 
komen met andere dimensies, kunnen we toch 
minstens vermoeden dat ze bestaan. 
Hoe kan God zich nu toch openbaren, als Wezen 
buiten alle dimensies, in onze stoffelijke wereld, 
wetende dat contact onzerzijds onmogelijk is. 

Beste Brabantdammers, het wordt toch niet te 
moeilijk? Maar niets is moeilijk als je het maar wil 
begrijpen en voorbeelden kunnen daarbij helpen. 
Zou het kunnen dat God zich geëvolueerd heeft in 
onze stoffelijke wereld, de 3D, (ik zeg niet is 
geëvolueerd) tot de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest. Ik probeer God wel eens voor te stellen als 
een volmaakte wiskundige vorm, de kubus. Alle 
hoeken zijn gelijk alsook de lengte, de breedte en 
de hoogte, waarbij de hoogte staat voor de Heilige 
Geest, de breedte voor Jezus Christus en de lengte 
voor God, de Vader. 

Neem nu de hoogte weg, de Heilige Geest dus, en 
we belanden in een plat vlak. We zijn aangekomen 
bij de Jesus' people, de Jezus cultuur en bij 
sommige Evangelische kerken,maar nog steeds bij 
God. 
Neem nu de breedte weg, Jezus Christus dus, en 
we houden nog één lijn over. De Islam zit op die 
lijn, alleen God de Vader, Allah, maar nog steeds bij 
God. 
Neem nu ook nog de lengte weg, God de Vader 
dus, en we houden nog een oneindig klein punt 
over. We zijn nu bij de ietsisten, de mensen die nog 
in iets geloven. We zijn ook gekomen bij het begin 
van de schepping, de zgn.Big Bang, het ontstaan 
van de materie, het stoffelijke. De ietsisten geloven 
nog wel dat de wereld is ontstaan door “een God”. 
Neem nu ook nog het oneindig klein punt weg en 
we komen terecht bij de atheïsten. Zij geloven in 
het toeval. Wij mensen zijn een toevallig product; 
het had er evengoed niet kunnen zijn. Zij geloven 
niet in God, dus zonder God. 

En nu terug naar de vraag “wat is de zin van het 
leven”, waarbi j duidel i jk zal zi jn, dat de 
verschillende stromingen van geloof en ongeloof 
een verschillende visie zullen hebben. 

Ik ben het eens met prof. Wim de Ridder, dat onze 
gedachten en bewustzijn onsterfelijk zijn, maar niet 
in het digitale, wel in de Heilige Geest. Deze prof. 
maakt wel de fout niet over het leven te spreken. 

De zin van het leven



Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden 
dat Luther zijn 95 stellingen op de deur van de 
slotkerk in Wittenberg spijkerde en daarmee het 
startschot gaf voor de Reformatie. 

Die hervormingsdag zal wereldwijd herdacht 
worden en ook in België zal de datum niet 
onopgemerkt voorbi jgaan. Een nat ionale 
werkgroep werkt al ruim een jaar aan de 
voorbereiding van diverse activiteiten, en ook in 
Gent hebben we vanuit diverse kerken ruim een 
jaar geleden de handen in elkaar geslagen om de 
stad te herinneren aan de Reformatie en haar 
gevolgen. 

Op dit moment zijn er al concrete plannen voor een 
tentoonstell ing in het Augusti jnenklooster, 
concerten, films, lezingen, een “hagepreek” onder 
de stadshal, een historische stadswandeling en 
activiteiten voor jong en oud die ons herinneren 
aan dit historische moment. 

Ook onze kerk is bij de voorbereidingen in Gent 
actief betrokken en de planning voor de diverse 
activiteiten worden nu gesynchroniseerd met 
andere regio’s, zodat de investeringen beperkt en 
overlappingen vermeden worden. 

Van zodra er in de loop van 2016 een concreet 
programma is, zal U via de kerkbrief tijdig op de 
h o o g t e w o r d e n g e h o u d e n . O o k o p 
www.refo2017.be wordt de planning regelmatig 
aangevuld. 

Rudy Liagre 

Kerkbrief januari 2016       �15

Als een mens sterft, was er één seconde daarvoor 
nog leven en één seconde daarna is het leven 
vervlogen en dat terwijl alle stoffelijke elementen 
nog aanwezig zijn. Wat is er nu toch gebeurd? 

Dat brengt mij tot de slotsom, dat het God is die de 
code* van het leven heeft verstrekt,waardoor de 
scheikundige elementen verplicht waren om tot 
leven te komen. Levenloze materie kwam tot leven. 
Bij ons overlijden komt deze code terug in handen 
van God. Ons leven zal samengevoegd worden 
met onze data en bewustzijn, zoals opgeslagen in 
de Heilige Geest. En aldus ontstaat een nieuwe 
mens, niet noodzakelijk in de materie, maar één 
met zijn God, de Alpha en Omega, allen in God. 

Dat wetende is de vraag naar de zin van het 
leven,overbodig geworden. 

The Lord be praised ! 
JDS.

 
*Onlangs heeft de hefboomfondsmanager Joon 
Yun een grote som geld ter beschikking gesteld om 
wetenschappers uit te dagen de code van het leven 
te kraken. 

Refo 2017
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Om niet

In deze tijd van advent  worden we heen en weer 
geslingerd door vele gevoelens en gebeurtenissen, 
waar we niet altijd goed raad mee weten en die ons 
aan het denken zetten. Daarom wil ik proberen 
jullie mee te voeren in de gedachten die door mijn 
hoofd gaan en waarmee ik een antwoord probeer 
te vinden op die vaak tegenstrijdige zaken die juist 
in deze tijd van het jaar zo veel duidelijker in het 
licht worden gezet.

Wij leven in een maatschappij waarbij aan alles 
een prijskaartje hangt. Economie is een gegeven 
dat ons land en ons allemaal draaiend houdt en 
waar we meer en meer afhankelijk van zijn. Is dit 
fout? Nee, maar is dit goed? Ook niet helemaal. 
Het kan zo beklemmend werken, zeker als je niet 
aan de goede kant van de streep zit. Aan de 
andere kant stelt het ons in staat om

“om te zien” naar onze naaste en er zorg voor te 
dragen. We kunnen en mogen die economie los 
laten om op zoek te gaan naar die waarden in ons 
leven die “om niet” zijn.

Om niet? Bestaat dat echt? Zeker, we kunnen die 
ontdekken als we zo nu en dan even stilstaan in dit 
doldraaiende bestaan van alledag.

Dan ontdekken wij de gaven van de genade, die 
God ons schenkt in overvloed en die wij mogen 
ontvangen elk moment van de dag of de nacht. 
Genade? Het lijkt zo veraf, zo niet te vatten en toch 
is het een geschenk dat God midden tussen ons in 
legt en dat we “om niet” mogen oppakken.

Gaven van de genade er zijn er zoveel :

Om te beginnen de vriendschap. Dit is een relatie 
waar mensen in alle vrijheid voor kiezen. Hier valt 
niets aan te verdienen en het verplicht je eigenlijk 
tot niets. Het is pure genade je hiervoor te mogen 
inzetten en het verrijkt je duizendvoudig.

Genade is ook het vrijwilligerswerk, waar we er 
voor elkaar mogen zijn. Honderdduizenden 
mensen zetten zich hiervoor in, in hele 
dagdagelijkse dingen. Hierdoor wordt het leven van 
velen dragelijker en als vrijwilliger pluk je de 

vruchten van je werk. De maatschappij krijgt door 
dit werk een menselijker gezicht.

In onze gemeente mogen wij ons ook hiervoor 
inzetten en door dit te doen en anderen hiervoor 
aan te moedigen, wordt er zo vaak aan twee 
kanten gewerkt, we kunnen mensen bemoedigen 
en aan de andere kant wordt de vrijwilliger gesterkt 
door de taken die hij verricht. Dit is het werk van 
Genade, geen woord dat veraf is of ongrijpbaar, 
maar juist een woord dat we pakken kunnen en dat 
onze taak in de wereld hoe banaal vaak en weinig 
inspirerend, diepte en inhoud geeft.

De geschenken hoeven niet onder de boom te 
liggen, we mogen er het hele jaar door van 
genieten. De lach van een kind, de zonsondergang 
die de hemel kleurt, de regenboog die oplicht tegen 
een loodgrijze lucht. 

Ik weet het, het lijken gemeenplaatsen, maar voor 
mij zijn het gouden geschenken van onze Heer.

Marijke
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Ds. Dr. Samuel Simons (1927-2015): idealisme 
en gedrevenheid

Toen ik het leven van ds. Sam Simons overdacht, 
kwamen mij spontaan twee begrippen in gedachte: 
idealisme en gedrevenheid.

De laatste jaren waren een lange strijd met pijn en 
lijden, en velen kunnen zich niet voorstellen hoe 
laaiend enthousiast hij tijdens zijn leven was. 
Gedreven door een diepe geloofsovertuiging heeft 
Sam bergen werk verzet, en dat deed hij niet 
alleen. Hij deed het altijd samen met God en 
gedurende hun 59 jaar huwelijk ook altijd samen 
met Renée. 

In het officiële overlijdensbericht van de Synodale 
Raad van de VPKB memoreert de voorzitter zijn 
zeer lange loopbaan in de kerk tussen 1955 tot 
1993. Als laatste bediende hij de gemeente Gent 
Brabantdam (1981 tot 1986) en daarna Aalst tot 
aan zijn pensionering in 1993.

Behalve predikant was ds. Simons echter ook lid 
en bez ie ler van d iverse commiss ies en 
verenigingen. Naast voorzitter van o.a. het toen 
nog Belgische Bijbelgenootschap was hij vooral de 
roerganger die de Belgische Leprazending 
doorheen moeilijke wateren heeft geleid. Het logo 
op het overlijdensbericht getuigde van de intense 
verwevenheid tussen Sam en Renée Simons 
enerzijds en de Leprazending anderzijds.

De grote inzet van Sam Simons voor evangelisatie 
in het algemeen resulteerde in het eredoctoraat dat 
de Faculty of Theology in Nigeria hem in 1995 
toekende, een doctorstitel die hij met terechte 
fierheid droeg.

Ik wil eindigen met wat ons beiden het meest 
verbonden heeft. Na het overlijden van een 
protestantse dame, gaf haar zoon Eli Bruynooghe 
aan ds. Simons hier in Gent de wens te kennen om 
2 huizen uit zijn erfenis te schenken met het doel 
daarin een protestants bejaardentehuis te openen. 
Dat geschenk wenste en kon Sam Simons niet in 

eigen naam ontvangen en een vereniging werd 
opgericht onder de naam Johannes. Als voorzitter 
van die vzw heb ik jaren intens vergaderd, maar 
ook veel gebeden met Sam en Renée, en na veel 
renovaties en financiële obstakels overwonnen te 
hebben opende in Gentbrugge Johannes, een 
protestants-evangelisch rusthuis voor 7 valide 
bejaarden die er met liefde en zorg werden 
omringd. De wetgeving deed een dergelijk 
kleinschalige initiatief echter de das om en er stond 
ons na jaren niets anders te doen dan de boeken te 
sluiten.

Vooral daar mocht ik Sam leren kennen als een 
doorzetter, die met een niet te stuiten creativiteit 
bleef geloven in een moeilijk project. Altijd en in 
alles, werd hij daarin gesteund door zijn echtgenote 
Renée, die samen met hem dat idealisme deelde 
dat voor beiden zo kenmerkend is. 

Ten koste van materiële welvaart heeft Sam alles 
van zichzelf gegeven voor de kerk en voor het 
g e l o o f . N i e m a n d m i n a c h t e n d , n i e m a n d 
verketterend, leefde hij in het geloof en door het 
geloof in zijn Heer en zijn God. Hij leefde geloof, 
met idealisme en met gedrevenheid.

Dr. Rudy Liagre, hervomingsdag 31 oktober 2015

In memoriam
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Nederlandse studenten

PABO studenten uit Zwolle te gast in onze 
gemeente 

Tijdens het laatste weekend van januari 2016 zijn 
16 PABO studenten uit Zwolle te gast in Gent. De 
helft onder hen zal worden ondergebracht bij 
gastgezinnen uit de Rabotgemeente, terwijl de 
andere helft bij vier gastgezinnen uit onze kerk 
zullen logeren. Na hun aankomst op zaterdag 30 
januari zullen ze eerst de stad ontdekken en 
daarna naar hun gastgezinnen gaan. Op 
zondagmorgen 31 januari zullen de 8 studenten die 
bij onze gastgezinnen logeren, samen met ons de 
zondagse eredienst bijwonen. Daarna bieden we 
hen, samen met hun gastgezinnen, een lunch aan 

in het PCC. ’s Avonds wordt er nog een 
gezamenlijk moment georganiseerd, waar we op dit 
ogenblik nog geen details over hebben. Vanaf 
maandag morgen zullen alle studenten zich laten 
onderdompelen in de Vlaamse onderwijscultuur. Dit 
zal voor beiden allicht een boeiende ervaring 
worden. We zijn benieuwd naar hun belevenissen. 

We willen nu al de gastgezinnen die telkens twee 
studenten opvangen voor twee nachten van harte 
bedanken voor de geboden gastvrijheid. Dit 
betekent echt veel voor hen maar ook voor ons! 

Het was een succes. Er waren 20 deelnemers. 
Philippe heeft weer het beste van zijn kookkunsten 
getoond. Het was een zeer lekkere en prachtige 
maaltijd. 
In de middag kwamen we handen tekort voor onze 
activiteiten. 
Er is speculaas gemaakt, uitgeduwd in vormen, 
ronde schijfjes, daarna gebakken en natuurlijk 
gedegusteerd bij een lekkere kop koffie. 
Ook hebben we lekkere marsepein in allerlei 
vormen gemaakt. 

Daarnaast is er volop gebreid, gehaakt een zelfs 
genaaid met de naaimachine. 
Mooie papieren kerststerren versieren nu het PCC. 
Zoals je ziet was het zeer druk en het 
voornaamste: iedereen was zeer tevreden en 
verlangt naar de volgende bijeenkomst. 
Ed & Danielle 

Knutselmiddag

Op het einde van de kerstdienst werd “officieel” 
afscheid genomen van Joris Hozée, die, nu hij in 
het eerste middelbaar zit, de kinderkerk verlaat. Hij 
k r e e g e e n B i j b e l v o o r j o n g e r e n a l s 
afscheidscadeau, waarvan we hopen dat hij er veel 
plezier van zal hebben, niet alleen als jongere, 

maar in zijn verdere leven! Wij mochten tijdens de 
dienst genieten van o.a. zijn pianospel en hopen 
dat we hem regelmatig blijven terugzien in Gent.

Afscheid uit de kinderkerk
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woensdag 6 januari  
 

14.00 Gemeenschapsdans – Patijntjestraat 45  
 

woensdag 13 januari  
 

19.30 Kerkenraadsvergadering bij Louise  
 

woensdag 20 januari  
 

14.00 Gemeenschapsdans – Patijntjestraat 45  
 

donderdag 21 januari  
 

19.30 Avondcontact - Dhr. Guido Deseijn (PCC) 
 

zondag 24 januari  
 

12.00 Gezamenlijke lunch en knutselmiddag  
 

vrijdag 29 januari  
 

14.30 Bijbel-aan-Huis bij Marleen,  
Keizer Karelstraat 195  

19.30 Bijbel-aan-Huis bij Ann en Francis,  
Keistraat 173, De Pinte  

 
zaterdag 30 en zondag 31 januari 

 
Bezoek van Nederlandse PABO-studenten. 

Activiteitenrooster

Contrabasconcert

De leerlingen contrabas van de academie van 
Zottegem, Gent en Aalter geven het beste van 
zichzelf. Een bonte bende van jong en oud, groot 
en klein brengen een heel gevarieerd programma: 
een uitstapje naar de woestijn, een Spaanse tango, 
het Halleluja van Händel, maar ook een beetje Star 
Wars zullen niet ontbreken. 

Het concert gaat door op 23 januari om 19u. 
Tickets kosten 5 euro en de opbrengst van het 
concert gaat naar unicef. 
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zondag 10 januari 2016 om 10.00 Bediening H. Avondmaal

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas

Ds. Steven Fuite  
Aletta / Micheline  
kerkenwerk / kerkbrief 
Mizue Fukushima  
Etty

zondag 17 januari 2016 om 10.00

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas

Mevr. Mieke Felix / Jeroen Hozée  
Francis / Micheline  
kerkenwerk / bloemen  
Mizue Fukushima  
Martine

zondag 24 januari 2016 om 10.00

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas

Ds. Guy Liagre  
Aletta / Rita  
kerkenwerk / Leprazending  
Mizue Fukushima  
Janneke

zondag 31 januari 2016 om 10.00

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas

Dhr. Herman Fresen  
Martine / Rita  
kerkenwerk / diaconie  
Ko van Heest 
Jeroen

zondag 7 februari 2016 om 10.00

voorganger 
ouderling / diaken  
collectes 
organist 
kinderkerk en -oppas

Dhr. Frank Marivoet 
Martine / Micheline  
kerkenwerk / kerkbrief 
Mizue Fukushima  
Etty


