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van de redactie
NIEUWE REDACTIERAAD
Beste lezers,
Om de verschijning van de kerkbrief te garanderen en Jeroen te
ondersteunen is de redactieraad nu 5 man /vrouw sterk.
De kerkbrief zal in beurtrol gemaakt worden en er is zelfs een
heuse kerkbriefmailbox gecreëerd waarnaar u bijdrages en /of
opmerkingen kan sturen. (kerkbrief@protestantsekerkgentcentrum.be)
Hebt u opmerkingen, dan horen we dat als redactie graag.
We wensen u alvast veel leesgenot.
Nico
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Een volle agenda – en toch slaagde onze voorzitter, Rita, er dank
zij een “strakke hand” in, dat we de vergadering op een redelijk
uur konden afsluiten.
Uiteraard stonden de verkiezingen op het programma. De praktische afhandeling werd besproken : de gemeentevergadering zal
uiteraard doorgaan onder het voorzitterschap van onze consulent, ds. Bert Beukenhorst, Louise als scriba is secretaris, stemopnemers en getuigen zullen zondagmorgen aangesproken worden …

van de kerkenraad .. 3
terugblik ................. 6
meditatie……………...10
pastoralia ............... 11
in memoriam .......... 12
diaconie .................. 12
jarigen .................... 13
varia ....................... 13
activiteitenrooster .. 18
dienstenrooster ...... 19
leesrooster……….…..20

Er zijn al volmachten binnengekomen, zodat het quorum geen
probleem zou mogen stellen. Nu afwachten tot de verkiezing zelf.
We are on the Web
http://www.protestantsekerk-
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Tijdens de “terugblik” keken we tevreden terug op het kerstconcert, het seniorenkerstfeest,
de kerstdienst waaraan heel wat enthousiaste gemeenteleden meededen, het rondbrengen
van de kalendertjes aan de 75+-ers, de nieuwjaarsreceptie...
Vooruit blikten we dan weer naar verschillende activiteiten op het rooster : avondcontact,
het contrabasconcert, de knutselmiddag, het weekend met de PABO-studenten, beloftevolle
activiteiten die alweer voorbij zijn als u dit leest.
Maar ook een resem andere punten kwamen ter sprake : de Purim-viering van de Joodse gemeenschap in het PCC, de Bible box (een box met 10 keer het Nieuwe Testament in acht verschillende talen, uitgegeven door de Belgische Gideons vzw), ziekenhuispastoraat, bezoek
van klassen/scholen aan onze kerkgemeenschap, open kerken weekend in juni, een eerste
brainstorming voor onze zomerproject... om maar enkele punten te noemen.
Uiteraard kwam de kerkbrief uitvoerig ter sprake : de perikelen rond het laatste nummer
hebben er toe geleid dat nu een team van meerdere personen voor de praktische lay-out zal
zorgen (zie hierboven). Ook het pastoraat kwam aan bod : in een grijzer wordende gemeente zijn er velen die onze aandacht en zorgen behoeven.
We danken ds. Beukenhorst die zich weer de moeite getroostte om helemaal naar Gent te
komen om onze vergadering bij te wonen en hier en daar bij te sturen.
(LH)

VERKIEZINGEN 17 januari 2016
De gemeentevergadering van 17 januari 2016 werd samengeroepen voor belangrijke verkiezingen : niet alleen moesten twee
(reeds gecoöpteerde) leden van de bestuursraad door de stemgerechtigde leden bevestigd worden, ook en vooral moest de gemeente zich uitspreken over het beroep uit te brengen op ds. Tihamér Buzogàny, die
door de beroepingscommissie aan de kerkenraad als kandidaat werd voorgesteld.
Ds. Beukenhorst, consulent en voorzitter van deze gemeentevergadering, stelde vast dat
de vergadering rechtmatig tot de verkiezing kon overgaan : de voorafgaandelijke aankondigingen hadden plaatsgevonden en het vereiste quorum (1/3 van de stemgerechtigde leden) was aanwezig of door volmacht vertegenwoordigd. Daarna stelde ds. Beukenhorst kort ds. Tihamér Buzogàny voor, Francis stelde mevrouw Etty BruyneelDeelstra voor (afwezig om zeer begrijpelijke redenen), terwijl de tweede kandidaat voor
de bestuursraad Rudi Liagre, zichzelf voorstelde.
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Van de 77 stemgerechtigde leden waren er 33 effectief aanwezig, 22 hadden een volmacht ingediend, zodat er 55 stemmen uitgebracht werden. Ds. Buzogàny kreeg 51 ja
stemmen en 4 onthoudingen (dus geen nee-stem !), een overtuigend resultaat. Etty
werd met 47, Rudi met 45 stemmen verkozen. We wensen hen een vruchtbare bijdrage
tot de bestuursraad toe en danken hen alvast voor hun inzet.
Ds. Buzogàny ontving inmiddels de beroepingsbrief en zal binnenkort met de kerkenraad samenzitten om de verdere praktische afhandeling te bespreken. Wij danken alvast
de beroepingscommissie die op korte tijd haar taken mocht volbrengen.
(LH)

BRIEF AAN DE GEMEENTE VAN ds. Tihamér Buzogàny.
Broeders en zusters,
Beste gemeenteleden van Gemeente Gent-Centrum “Brabantdam” .
Met groot genoegen heb ik de beroepingsbrief van jullie kerkenraad
gelezen en bij deze wil ik bedanken voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben.
De voorbije maanden waren niet de makkelijkste die ik meegemaakt heb maar toch heb
ik deze als een fijne tijd ervaren. Ik blik nu terug op fijne gesprekken met de
beroepingscommissie die mij na elke samenkomst de tijd gunde om er goed over na te
denken voordat ik een beslissing nam. Nu heb ik vrede met de beslissing die ik genomen
heb en hoop van harte dat het een goede was.
Wat betreft mijn taak als predikant in jullie gemeente, heb ik er al kennis van genomen,
maar mijn ervaring leert dat ik alleen weinig kan bereiken. De kerkenraad heeft mij van
zijn medewerking al verzekerd en van de bestuursraad verwacht ik ook niet anders. Mag
ik ook op u rekenen, beste gemeentelid??
Zo ja, dan zijn wij op de goede weg, want dan eren wij samen God en als er iets op deze
wereld is wat de christenen niet mogen vergeten is: samen God te eren. Samen en niet
alleen, want Christen ben je niet voor jezelf.
God zegent jullie allemaal en tot snel ziens!
Tihamér
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terugblik

contrabasconcert

Op zaterdagavond 23 januari had het reeds eerder aangekondigde Contrabasconcert plaats in
onze kerk: lang geleden dat ik mij zo geamuseerd heb tijdens een concert! ( hoewel dat ook
het geval was tijdens het adventsconcert in december met de Sweet Journeyman’s Dream!)
20 vrolijke leerlingen van 8 - 48 jaar, uit 4 verschillende muziekscholen, speelden, ieder op
zijn eigen niveau, een gevarieerd programma. Van Händel over kerstliedjes en Spaanse muziek tot het thema uit Star Wars,
vooral bij de mannen erg gesmaakt. De leerkracht, Sanne De
Prettere, praatte de stukjes aan
elkaar met anekdotes uit de
klas. Ze vertelde mij dat ze elke
les blij afsluit. Ik denk met zo
een opgewekte juf dat dit voor
de leerlingen niet anders is! Alle
aanwezigen mochten meezingen
met het laatste stukje: “Ge
moogt naar huis toe, ’t is hier
gedaan…” Chapeau voor de uitvoerders op dit indrukwekkende, moeilijke instrument! MDJ

zomaar een zondag
Verslagje van zondag 24 januari 2016
9 uur: Goed geslapen, nu opgewekt naar de kerk. Eventjes taxi gespeeld.
10 uur: In de kerk genoten van een verzorgde dienst geleid door dominee Guy Liagre. Prachtige teksten met boeiende uitleg over de brief van Jacobus en het verhaal van
de Samaritaanse vrouw uit het evangelie van Johannes.
Dank je wel ervoor.
In het PCC gekomen voelde ik de warmte van een groep
pratende mensen elk met hun eigen verhaal genietend van
koffie of thee.
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12.30 uur: De knutselnamiddag begint steevast met een heerlijke maaltijd door Philippe
klaargemaakt. Een wijntje en stamppot met worst, mmmmmmmmm… gezellig om met 19
samen te tafelen.
Klaar om erin te vliegen : breien/naaien/schilderen/knippen/kleven… We hebben alvast veel
kaartjes gemaakt met Simonne die van aanpakken weet. Even ontspannen met Annemarie en
haar ademhalingstechnieken. Wie doet mee? We spelen Rummikub en ja hoor, het was een
succes! Alles mooi opgeruimd. Klaar, denk je?
16.30 uur : Naar de St. Baafskathedraal voor de GEBEDSDIENST VOOR DE EENHEID.Het
interkerkelijk beraad Gent had er een mooie viering van gemaakt met medewerking van Bisschop Luc Van Looy, dominee Jo Jan Vandenheede, ons niet onbekend en de voorgangers van
de verschillende kerken.
Onze kerk was vertegenwoordigd door Jeroen en een groepje van zes kerkgangers. Het koor
Furiant en orkest Muzica brachten ons in de stemming. Na afloop van de gebedsdienst was er
nog ontmoeting met receptie in het salon van het bisschopshuis.
19.30 uur: Thuis na een mooie dag.
Rita

bij het voorblad
Domenikos Theotokopoulos (Kreta, 1541 - Toledo, 7 april 1614), algemeen bekend als El
Greco (een Spaanse verbastering van het Italiaanse "Il Greco", de "De Griek"), was een
kunstschilder die voornamelijk in Spanje werkte.
Na een opleiding op Kreta in de kunst van de iconen reisde El Greco naar Rome, waar hij
studeerde onder Titiaan. In 1577 emigreerde hij naar Toledo in Spanje, waar hij zijn grootste
successen bereikte.
Door zijn belangrijke mecenassen werd El Greco ook aan het Spaanse hof geïntroduceerd; hij
kreeg zelfs een opdracht van koning Filips II voor diens in aanbouw zijnde kloosterpaleis El
Escurial. Maar ‘De Heilige Mauritius en de Thebaanse legioenen’ viel bij de koning niet in de
smaak; hij vond het té gemaniëreerd en té intellectualistisch om er bij te kunnen mediteren.
Hij was zich wel bewust van de moderniteit en de grootsheid van het werk; daarom beloonde
hij El Greco ook royaal maar de schilder heeft geen tweede opdracht meer gekregen. Ook de
functie van hofschilder, waar hij zo op uit was, heeft hij nooit in de wacht kunnen slepen.
Maar hij was erg geliefd onder hoogwaardigheidsbekleders en schilderde vooral religieuze
werken en portretten. De schilderijen van El Greco onderscheiden zich door de langgerekte
vormen en de expressieve kleuren. Eén van zijn meesterwerken is het schilderen van de 12
apostelen (El Greco museum Toledo), waarvan Lucas de voorzijde van deze kerkbrief siert,
Jacobus hiernaast.
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vooruitblik
rondom de diensten
Gastvoorgangers:
Op 14 februari mogen we mevrouw Antoinette Panhuis verwelkomen als gastvoorganger. Mevrouw Panhuis is een graag geziene gastvoorganger in de Brabantdamgemeente. Zij
heeft met grote inzet en bekwaamheid decennialang de TV-uitzendingen van de PRO, de Protestantse Omroep, verzorgd. Met de TV-uitzending ‘Goodness and Light’ op zondag 20 december 2015 met Maria Euwema, ds. Marc Loos en mevrouw Carla Ronkes sloot ze deze activiteit in schoonheid af (cfr. Kerkbrief
november 2015, blz. 14).
Op 21 februari verwachten we ds.
Dr. Dick Wursten als gastpredikant. Ds. Dick Wursten is inspecteur
voor het Protestants-Evangelisch
godsdienstonderwijs voor een groot
deel van de scholen lager en middelbaar onderwijs in Vlaanderen. Daarnaast is ds. Wursten ook bijzonder
actief met oecumenische initiatieven
en activiteiten en interreligieuze dialoog, met name in de regio Antwerpen.
Op 28 februari hopen we opnieuw de heer Frank Marivoet als gastvoorganger te verwelkomen. Tot en met eind vorig jaar was Frank Marivoet de coördinator voor de radioprogramma’s van de PRO, de Protestantse Omroep, en een bekende radiostem op radio 1.
Op zondag 6 maart is het nogmaals de beurt aan de heer Herman Fresen, een zeer gewaardeerde gastvoorganger in de Brabantdamkerk. Herman Fresen is al vele jaren ARPEE
Protestants-Evangelisch ziekenhuisaalmoezenier in de regio Antwerpen. Hij is overigens gerechtigd om alle Sacramenten (doop en Heilig Avondmaal) te bedienen.
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avondcontact
DONDERDAG 18 FEBRUARI,
Frederik Vanderstraeten
‘Luchtschip ontploft boven Gent’
‘De Groote Oorlog’ trekt terecht gedurende vier jaar alle aandacht naar zich toe. Dat er in het
Gentse en meer bepaald in Sint-Amandsberg een uniek wapenfeit gebeurde begint stilaan in
de vergetelheid te geraken. Onze voorouders vertelden het verhaal van ‘Warneford en de Zeppelin’ generatie na generatie door en dikten het her en der aan. Van de huidige generatie weten nog slechts een handvol mensen dat er in Sint-Amandsberg op 7 juni 1915 een zeppelin
neerstortte.
Aan de hand van authentieke beelden brengt de auteur aan zijn toehoorders het gebeuren als
een verhaal. Het wapenfeit met alles wat er aan voorafging en erop volgde beleeft de toehoorder als een thriller. Een gebeuren dat de
Duitsers voor onmogelijk en de Engelsen
als onuitvoerbaar beschouwden. En toch…
daar was dan die Engelse waaghals, die alle
bevelen aan zijn laars lapte en als een
‘David’ zijn ‘Goliath’ met succes te lijf ging.
Het verhaal van hoe het onmogelijke toch
mogelijk werd…
Frederik Vanderstraeten, auteur van het
boek ‘Luchtschip ontploft boven Gent’,
deed er ruim 40 jaar over om het gebeuren
van naaldje tot draadje te reconstrueren.
Hij kreeg daarvoor de laatste 10 jaar de
hulp van zijn co-auteur Piet Dhanens. Nu
de reconstructie rond is probeert hij met
het boek of met het verhaal het luchtgevecht weer onder de aandacht te brengen.
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40 JAREN - 40 DAGEN—40 PASSEN

Vanaf zondag 14 februari tot Pasen loopt de veertigdagentijd, een tijd waarin we ons voorbereiden op het hoogtepunt van het hele kerkelijke jaar: het gedenken van de opstanding, Pasen. Het is het enige feest dat we elke week weer vieren wanneer we als gemeente samenkomen op zondag, de eerste dag van de week.
Het getal 40 krijgt men door 6 maal 6 dagen te tellen (zondagen tellen niet mee - dat zijn geen
"gewone" dagen!) en dan nog eens 4 dagen erbij. Zo komen we uit op "Aswoensdag". Dit jaar
is dat op 10 februari.
Onze protestantse wereld kent die vierdag niet. Op dat punt zijn we de grote uitzondering
binnen de christenheid. Zowel de Anglicaanse, de Lutherse, de Orthodoxe als de RoomsKatholieke traditie kennen die wel. Vroeger was binnen onze kerken de benaming
"lijdensweken" zeer gangbaar, maar dat is niet helemaal terecht.
De Kerk heeft altijd vanaf het prille begin eigen formulieren gehad voor deze periode in het
liturgisch jaar: eigen schriftlezingen, eigen gebeden, voorbeden en tafelgebeden. Hierin is
geen lijn te ontdekken die ons zou bepalen bij het lijden van de Heer.
Wanneer we naar de evangelielezingen kijken voor deze zondagen, ontdekken we eigenlijk
een tocht van 40 dagen doorheen het leven van Jezus. Alles wat Hij heeft gedaan, gezegd en
geleerd, wordt ons tijdens deze zondagen verduidelijkt. Dit jaar, het zgn. C-jaar, is het Lucasevangelie aan de beurt.
We lezen eerst over Jezus' verblijf in de woestijn (Lucas 4:1-13), over de verheerlijking op de
berg (Lucas 9:28-36), over de vijgenboom die geen vrucht draagt (Lucas 13:1-9), over de verloren zoon (Lucas 15:1-32), over de arbeiders in de wijngaard die tenslotte de zoon van de eigenaar doden (Lucas 20:9-19). En zo komen we aan in Jeruzalem en trekken we met Jezus en
zijn discipelen de stad in (Lucas 19:29-40).
Al deze lezingen verwijzen naar bezinning, naar handelen en naar spreken van de Christus.
Het lijden komt pas aan de orde in de laatste week voor Pasen.
Het getal 40 heeft in de bijbel een symbolische waarde. Mozes trok met het volk 40 jaren door
de woestijn. Het getal 40 verwijst eveneens naar de periode van inkeer en bezinning van
de grote profeten van Israël - en Jezus is daarop geen uitzondering - vóór ze hun taak aanvatten.
Wij zetten bewust 40 stappen, 40 passen richting Jeruzalem om aldus indringender deel te
hebben aan het leven van Hem op wie wij ons oriënteren: de mens van Pasen, Jezus Christus.
A.R.Beukenhorst
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pastoralia
Vreugde en verdriet wisselen elkaar vaak af…Het is soms erg dubbel, men is blij om de ene en
bezorgd om de ander. Dat we dit alles in verbondenheid met elkaar mogen beleven is zeer
waardevol. Op de kerkenraad spreken wij hier telkens over en denken wij aan verschillende
mensen uit onze gemeente die onze extra aandacht verdienen. De zieken voorop, maar ook de
ouderen, voor wie het soms zo moeilijk is om nog naar de kerk te komen, voor wie eenzaamheid dreigt…De mensen die afgehaakt hebben, om welke reden ook, ze blijven in onze gedachten…
We vernoemen hier slechts enkelen, maar er zijn er nog zoveel meer, die een bemoedigend
telefoontje, bezoekje of kaartje waarderen…
We blijven, samen met Etty en Wim, heel bezorgd om de toestand van hun dochter Elisabeth, die nog steeds op de intensieve afdeling ligt in Maria Middelares. De lange onzekerheid weegt zwaar op de hele
familie Bruyneel. We hopen dat God hen
de nodige kracht en troost brengt.
We zijn blij dat Cees van Leeuwen de
eerste behandeling goed doorstaan heeft
en positief blijft. Hij begint, naar eigen
zeggen, goed zijn weg te kennen in het
UZ Gent… . In elk geval zal hij het de
komende weken en maanden nog extra
rustig aan moeten doen. We oefenen
daarom samen met hem het nodige geduld om hem binnen enkele maanden opnieuw in de
kerk te mogen verwelkomen.
Wim Pesch is, na zijn operatie in december, een paar dagen thuis geweest. Men heeft de medicatie goed kunnen afbouwen, wat hem zichtbaar deugd doet. Thuis is echter wel gebleken
dat extra revalidatie nodig is en daarom werd Wim terug opgenomen in Sint Lucas, voor intensieve oefeningen.
We zijn dankbaar voor Jozina De Vloedt-Nathon, omdat zij op 4 februari een bijzondere
verjaardag mocht vieren en wensen haar nog vele jaren toe, onder Gods zegen.
Aan alle mensen van onze gemeente die hier niet bij name genoemd zijn en toch zorgen hebben, denken wij met veel liefde en wensen we Gods zegen toe.

pagina 11

Kerkbrief

februari ‘16

in memoriam
We vernamen het overlijden van de heer Robert “ Bob” Temmerman, de vader van onze voormalige predikant, Johan. De
afscheidsplechtigheid had plaats in Lochristi, verschillende
gemeenteleden waren hierbij aanwezig. We bieden de familie Temmerman ons oprecht medeleven aan.

diaconie

baby nest

Even uw aandacht…De bijzondere collecte op zondag 28 februari is bestemd voor Baby- Nest.
Baby-Nest is een sociale organisatie die de kinderen binnen kwetsbare gezinnen alle kansen
wil geven en dit door hulp te bieden aan (toekomstige) moeders die doorverwezen worden
door organisaties uit de preventieve gezondheidszorg en welzijnssector zoals Kind en Gezin, OCMW, diensten van VZW KRAS Gent e.d.
Dit gebeurt vooral door kosteloos materiële hulp aan te bieden maar
ook de daarbij horende gepaste adviezen. Baby- Nest werkt uitsluitend met vrijwilligers.
Moeders/gezinnen die doorverwezen kunnen worden zijn:
- alleenstaande moeders zonder inkomen
- gezinnen met schuldbemiddeling, leefloon, daklozen..
In 2015 heeft Baby- Nest 721 moeders geholpen, en zo meer dan 1000
kinderen.
De spullen die men weggeeft zijn schenkingen van particulieren of bedrijven. Men verzamelt
tweedehandsmateriaal voor baby's (kledij, schoentjes, bedjes, buggy's enz..), kledij
voor kinderen tot 8 jaar maar ook zwangerschapskledij. Men zorgt ook dat alles onmiddellijk
bruikbaar is (gewassen en nagekeken).
Baby- Nest heeft ook nood aan financiële steun voor het aankopen van verzorgingsproducten
en pampers, voor het herstellen van het materiaal en de dagelijkse werkingskosten zoals huur,
elektriciteit enz..
Wij hopen dat onze gemeente deze VZW gul mag steunen.
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jarigen in februari
André Otto Blommaert

08 februari

Ivy Gerard

08 februari

Mini Schipholt-Tuender

11 februari

Karel Piesen

13 februari

Francis Van De Walle

17 februari

Hans-Joachim Lehmann

21 februari

Alexia Voorham

22 februari

Paul Voorham

22 februari

Micheline Morel

26 februari

Henny Demesmaeker-Van Kesteren 2 Maart

Varia

verhuis(1)
Jasmien van Belle is verhuisd naar Duitsland. Haar nieuwe
adres is Gasthaus Felsenstüble, Glashütte 17 79274 St. Märgen. Ook de weergoden hebben haar goed ontvangen zoals je
op bijgaande foto kan zien. Hoe het er in de zomer uitziet
moet u zelf maar gaan ontdekken .

verhuis (2)
Mijn dochter Karen is voor velen van onze Brabantdamgemeente geen onbekende. Zij was onlangs nog aanwezig op de
startzondag in september. Als kind, puber en adolescent
leefde zij actief mee. Nauwelijks twintig jaar verliet zij ons en
België om te trouwen met een Engelse student musicologie.
Dat is nu al meer dan zesentwintig jaar geleden. Na zijn studie werkte Antony vele jaren bij de BBC waar hij het goed
stelde en zich kon opwerken tot producer, zelfs tot senior
producer. Hij won met zijn programmas zelfs enkele internationale prijzen voor de BBC,
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doch gaf zijn job op om te kunnen protesteren
tegen een godslasterlijke musical die zou worden uitgezonden. Dit feit heeft heel wat gevolgen voor hem en zijn gezin gehad, hij had toen
al vier kinderen.
Toch ook veel respect binnen de BBC zelf; zo
mocht hij al hun materiaal behouden want die
had hij bij hem thuis waar hij trouwens hoofdzakelijk werkte. Antony kreeg na dit ontslag regelmatig opdrachten als kunstenaar/
componist. Toch een heel labiele en onzekere situatie, waardoor Karen weer het werk in het
lager onderwijs moest opnemen. Niet zo vanzelfsprekend met vier en later vijf kinderen en
talrijke gasten over de vloer. Na enkele maanden vond Antony werk bij “The Royal Academy
of Music in London”, eerst met tijdelijke en later met vaste contracten. Maar door de besparingen verloor hij opnieuw zijn vast werk en inkomen. Als zelfstandige had hij soms veel werk
maar was ook vaak werkloos. Hij bleef echter actief investeren en componeren, gaf af en toe
een concert met zijn eigen koor. Tijdens zijn studententijd in Oxford richtte hij nl. zijn eigen
koor op “Tonus Peregrinus” en heeft met deze professionals nu al 10 CD’s op de markt. Zijn
site is erg uitgebreid.(www:tonusperegrinus.co.uk). Daarbij schreef hij een oratorium”Jerusalem/Jerusjalayim”.
Regelmatig solliciteerde hij en bleef toch verschillende malen als tweede of derde over na de
gebruikelijke interviews, nogal frustrerend. Begin 2015 waagde hij tenslotte zijn kans voor
een zeer interessante job in Sydney/Australië. En dit keer was hij eerste en werd hem een
droomjob aangeboden. Hij werd nl. dirigent van “The Song Company Australia”, één van de
beste à capella koren van Australië en tevens artistiek directeur. Hij moet nu alle programma’s
opstellen. Nu zal hij ook eigen composities kunnen programmeren en hopelijk wat kunnen
doorbreken met zijn eigen muziek.
Op 8 december ll. Zijn Karen en Antony met hun vijf kinderen naar Australië gevlogen voor
hun groot, nieuw en uitdagend avontuur. Ze werden met drie auto’s van vrienden van hun geloofsgemeenschap opgewacht op de luchthaven en konden een tweetal weken bij deze familie
verblijven. Intussen kochten ze zich een auto en huurden een geschikt huis in één van de voorsteden van Sydney. Momenteel is het nog zich behelpen/kamperen met geleende spullen en
meubelen, want hun inboedel is nog meer dan een maand onderweg op zee. Er zijn ook heel
wat voorwerpen te kopen als matrassen, bedden, ijskast, wasmachine enz..

pagina 14

Kerkbrief

februari ‘16
Een vleugelpiano heeft Antony ter beschikking gekregen
van zijn voorganger bij “the Song Company”; dit was het
eerste meubel in hun vrij grote living. Er wordt dus al gemusiceerd.
Dit alles kon ik zien en horen op video’s en
foto’s die ze me doorstuurden via ‘whatsapp’ op mijn pas
aangekochte smartphone. Mijn kinderen en kleinkinderen
hadden me inderdaad sterk aangeraden zo’n modern toestel aan te schaffen om gemakkelijk, vlot en gratis te kunnen communiceren met hen.

De twee oudsten Thomas (22) en Anna (bijna 19) zullen na
de kerstvakantie begin januari terugkeren naar Londen voor hun universitaire studies. De
drie jongste kinderen, Raphael (16), Sophia (14) en Luke (8) zullen eind januari, na de grote
vakantie aldaar, naar school gaan. Karen zelf wil de eerste zes maand thuis blijven om wat tot
rust te kunnen komen en zal nadien uitkijken om eventueel in het onderwijs en job te vinden.
Volgens aloude traditie verstrekken de proosten van de illustere Lieve-Vrouwe Broederschap
van ´s Hertogenbosch de opdracht een complete polyfone mis te componeren. In 2008 viel
de beurt aan de Britse componist Antony Pitts. Hij componeerde een ‘mis van de Eenheid’.
Deze missa unitatis is magisch: ze overtreft vijf eeuwen muziek en diverse religies. De oecumenische identiteit van de Broederschap bepaalt dat de broeders voor de ene helft van katholieke en voor de andere helft van protestantse huize moesten komen. Het werk is geschreven
voor twee koren die zowel afzonderlijk als tegelijkertijd een volwaardige compositie vormen.
De dubbelkorige versie is tot op heden nooit uitgevoerd. Deze mis zal in 8 verschillende kerken in Nederland en België worden gezongen door het Nederlands Kamerkoor “Cappella
Pratensis” in samenwerking met lokale koren o.l.v. Stephen Layton . Naast deze mis die het
belangrijkste deel van het concert uitmaakt zullen er nog werken van andere componisten
worden gezongen: o.a. van Clemens non Papa, Vic Nees, Anton Bruckner enz…In april wordt
dit uitgevoerd in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen. Andere steden zijn: Breda,
Den Bosch, Bergen op Zoom, Eindhoven, Tilburg, Amsterdam en Utrecht. Bij één van de twee
laatste concerten in Nederland hoopt Antony persoonlijk aanwezig te zijn.
Ik hoop eveneens naar het concert in Antwerpen te kunnen gaan op zaterdag 9
april 2016 om 20u.15. Gratis inkom. Misschien zijn er in onze gemeente enkele
geïnteresseerden?
Marguerite Jonckheere-Renard
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wat als
WAT ALS……….
ONZE BIJBEL EN ONZE GSM
Stel je eens voor wat er zou gebeuren als we met onze bijbel net zo
zouden omgaan als met onze gsm…………………
 Als we onze bijbel in onze tas, onze jas of aan onze ceintuur hadden hangen?
 Als we hem regelmatig zouden checken?
 Als we terug zouden gaan om hem te zoeken als we hem thuis of ergens anders hadden la-

ten liggen?
 Als we hem zouden gebruiken om een berichtje naar vrienden te sturen?
 Als we hem zouden behandelen alsof we niet meer zonder kunnen?
 Als we hem mee zouden nemen onderweg voor het geval we hem nodig hebben om hulp te

vragen of als we de weg kwijt zijn?
 Als we hem zouden gebruiken bij noodgevallen?

DE VOORDELEN:
In tegenstelling tot onze gsm is je bijbel altijd aangesloten op het net.
We kunnen hem overal raadplegen, waar we ook zijn. We hoeven ons niet af te vragen of we
nog wel genoeg krediet hebben, want Jezus heeft de factuur al betaald en ons krediet is oneindig.
En het allerbeste is, dat de verbinding nooit wordt verbroken en de batterij altijd opgeladen
blijft je hele leven lang…………….
Ik las dit in het contactblad van onze Vaudois-vrienden hier in de Hautes Alpes en Briançon
waar we weer voor enkele weken verblijven. Ook zij zoeken naar een nieuwe herder om de
kleine kudde gelovigen in deze uitgebreide, hoog in de bergen gelegen streek te leiden. Ook zij
zijn steeds op weg en op zoek naar een betere wereld en naar vrede onder alle mensen.
Een hartelijke groet namens hen en ons beiden,
Marijke
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job bij ProJOP
De Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) is voor haar Nederlandstalige jeugdwerking ProJOP op zoek
naar een tijdelijke Jeugdwerkondersteuner (m/v) - Vervangingscontract (80 %) voor 6 maanden (mrt –
sept 2016).


Voorbereiding en praktische organisatie synode over jeugd in de kerk op 21 mei
Opvolgen van de inhoudelijke voorbereidingen, participatie van jongeren en jeugdleiding, praktische
afspraken en ontvangst sprekers, catering, etc.



Lokale ondersteuning van gemeentes
Jeugddiensten of jeugdactiviteiten, vragen rond materiaal, zomeraanbod



Praktische ondersteuning kinderweekend 22-24 april
Administratie en financiën, opvolgen en ondersteunen leiding waar nodig



Communicatie: Maken nieuwsbrief, opvolgen Kerkmozaiek, onderhouden Facebookpagina, op
volgen nieuws uit lokale gemeentes en van partnerorganisaties, onderhoud website



Organiseren seizoen afsluiter vrijwilligerswerking



Voorbereidingen seizoen 2016-2017



Beheren materiaal en administratie van ProJOP



Opvolgen projecten VPKB

Meer informatie over ProJOP vind je op www.projop.be en www.facebook.com/projop.
De VPKB vind je op www.vpkb.be.
Gevraagde kwalificaties: We zijn op zoek naar iemand met een feel voor eigentijds en missionair kinder- en
jongerenwerk. Een enthousiast organisator, die mogelijkheden ziet, zeer zelfstandig kan werken en vlot communiceert met een grote diversiteit aan mensen.


Opleiding hoger onderwijs, sociale richting (sociaal werk, pedagogiek, ..) of theologie



Ervaring met het organiseren van activiteiten



Gemakkelijk contact leggen met kinderen en jongeren



Een vlotte pen



Zelfstandig kunnen werken, initiatiefnemer zijn



Vertrouwd zijn met courante softwareprogramma’s, oog voor vormgeving



Flexibel zijn, bereid zijn tot avond- en weekendwerk



Een open houding naar diversiteit in geloofsinvulling, cultuur, levenskeuzes, etc.



Lid zijn van een protestantse kerk



Vloeiend Nederlands en vlot Frans spreken

Loon overeenkomstig het barema voor bedienaars van de eredienst. Standplaats in Brussel (dichtbij station
Brussel-Zuid) met mogelijkheid tot thuiswerk. Verplaatsingen en andere onkosten worden vergoed.
Sollicitaties dienen uiterlijk 07/02/2016 te worden bezorgd aan ds. Lianne de Oude, voorzitster ProJOP, lianne.deoude@scarlet.be
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Activiteitenrooster februari
Woensdag

3

14.30 u

Gemeenschapsdans – Pa jntjestraat 45

Woensdag

17

14.30 u

Dansoptreden in Home Triest, Melle (iedereen welkom)

Donderdag

18

19.30 u
19.30 u

Kerkenraadsvergadering bij Marijke Schaefer
Avondcontact : Frederik Vanderstraeten. Luchtschip ontplo boven
Gent.

Woensdag

24

14.30 u

Gemeenschapsdans – Pa jntjestraat 45

Zondag

21

12:00 u

Redac eraad in consistorie

Vrijdag

26

14.30 u

Bijbel‐aan‐Huis bij Marleen, Keizer Karelstraat 195, Gent

19.30 u

Bijbel‐aan‐Huis bij An en Francis, Keistraat 173, De Pinte

Zondag
Woensdag

28 12:00 u
2 mrt 20:00 u

Gezamenlijke lunch en knutselmiddag (PCC)
Algemene jaarvergadering Gaspard: verkiezingen: de heren
Kris Medart, Johan Temmerman, Carlos Van Bignoot en Paul Bruy‐
nooghe
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Zondag 14 februari – 10.00 uur
voorganger

Antoinette Panhuis

kerkenraadsleden van dienst

Aletta/Rita

collectes

Kerkenwerk/Bloemen

organist(e)

Mizue Fukushima

kinderkerk

Martine

Zondag 21 februari – 10.00 uur
voorganger

Ds Dick Wursten

kerkenraadsleden van dienst

Marijke/Micheline

collectes

Kerkenwerk/Diaconie

organist(e)

Mizue Fukushima

kinderkerk

Janneke

Zondag 28 februari – 10.00 uur
voorganger

Frank Marivoet

kerkenraadsleden van dienst

Francis/Rita

collectes

Kerkenwerk/Baby_Nest

organist(e)

Ko van Heest

kinderkerk

Jeroen

Zondag 6 maart – 10.00 uur
voorganger

Dhr. Herman Freese

kerkenraadsleden van dienst

Martine/Micheline

collectes

Kerkenwerk/Kerkbrief

organist(e)

Mizue Fukushima

kinderkerk

Etty
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ma. 1 Lucas 4:31-44
di. 2 Lucas 5:1-11
wo. 3 Lucas 5:12-16
do. 4 Lucas 5:17-26
vr. 5 Lucas 5:27-39
za. 6 Lucas 6:1-11
zo. 7 Hebreeën 1:1-14
ma. 8 Hebreeën 2:1-18
di. 9 Hebreeën 3:1-19
wo. 10 Hebreeën 4:1-13
do. 11 Psalm 51
vr. 12 Exodus 5:1-18
za. 13 Exodus 5:19-6:12
zo. 14 Hebreeën 4:14-5:10
ma. 15 Hebreeën 5:11-6:8
di. 16 Hebreeën 6:9-20
wo. 17 Exodus 6:28-7:13
do. 18 Exodus 7:14-25
vr. 19 Exodus 7:26-8:11
za. 20 Lucas 6:12-26
zo. 21 Lucas 6:27-38
ma. 22 Lucas 6:39-49
di. 23 Exodus 8:12-28
wo. 24 Exodus 9:1-12
do. 25 Exodus 9:13-35
vr. 26 Exodus 10:1-20
za. 27 Exodus 10:21-11:10
zo. 28 Hebreeën 7:1-10
ma. 29 Hebreeën 7:11-28
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Machtswoord
Goede vangst
Aanraking
Iets ongelooflijks
Eten en drinken
Heer en meester over de sabbat
God spreekt door zijn Zoon
Meer dan de engelen
Aandacht voor de hogepriester
Gods rust
Gebroken en geheeld
Confrontatie
Twijfel
Melchisedek II
Voedzame melk
Dure eed
Slangenkuil
Bloedlink
Kikkerproef
Het echte geluk
Christelijke assertiviteit
Goed zicht is belangrijk
Te moeilijk voor magiërs
Pest en puisten
In zwaar weer
Kaalslag
Het licht verdwijnt
Meer en minder
Hoop op iets beters

