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Van de kerkenraad

Inhoud

11 mei, onze laatste vergadering onder leiding van onze con-
sulent, ds. Bert Beukenhorst.
We zullen je missen, Bert, we waren het al aardig gewoon om 
met je samen te werken. Heel veel dank voor het vele werk, 
dat je op een fijne manier voor ons hebt gedaan : vergaderin-
gen bijwonen, twee gemeentevergaderingen leiden, gesprek-
ken links en rechts voeren, ons suggesties geven, onze ideeën 
bijschaven...  Maar nu je taak ten einde loopt (en eindigt met 
de bevestigingsdienst van ds. Tihamér Buzogány) kijken we uit 
naar een fijne samenwerking met onze nieuwe voorganger, zo-
als zich dit reeds in de eerste contacten laat aanvoelen. Moge 
Gods zegen op zijn werk rusten. 
 
Het seizoen loopt ten einde : verschillende activiteiten (avond-
contact, knutselmiddag, bijbel-aan-huis) gaan in juni al niet 
meer door. In de plaats daarvan komt onze zomeractiviteit: 
Breekbare sacrale wervels.  Op 19 juni starten we met de 
opvoering van Hartseerkind en de opening van de tentoon-
stelling van drie glaskunstenaars. Tijdens de Gentse Feesten 
zijn er weer concerten en voordrachten.  Elders in dit nummer 
vindt u alle details van het mooie programma, dat voor het 
grootste deel dank zij Aletta Rambaut werd samengesteld. 
 
In juni is ook ons oudste lid jarig: Margaretha Zerfass hoopt op 
22 juni 104 jaar te worden.  De kranige dame, die nog steeds 
zelfstandig woont, hoopt ook aanwezig te zijn bij de bevesti-
ging van onze nieuwe predikant. 
 
Afgezien van Sacrale Wervels liggen de nevenactiviteiten een 
beetje stil in de komende zomermaanden. Ontmoeting blijft 
altijd mogelijk tijdens ons wekelijks koffie-uurtje na de dienst.
In september zetten we het nieuwe seizoen in met onze 
traditionele startzondag/buitendag, dit jaar op 18 september.  
Maar we hebben nog plenty tijd om u daarover te informeren.

Louise Hanappe
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Terugblik

Synodale Studiedag

Aalmoezenier van dienst ds. F. van der Sar 
opende met een overdenking rond het verhaal 
van de profeet Elia, die het plots niet meer zag 
zitten en zich ging verschuilen in een grot, maar 
door God werd opgeroepen om terug uit zijn 
schelp te komen en ervoor te gaan (1 Koningen 
19: 1-18).
De kerntoespraak over Jongeren en geloof 
vandaag werd gebracht door gastspreker Corjan 
Matsinger. Hij is naar eigen zeggen de eerste re-
ligieuze trendwatcher in Nederland, en eigenaar 
van Young & Holy (www.youngholy.nl). Hij stak 
van wal met een enthousiast betoog om het 
spirituele vuur in  jongeren aan te wakkeren.
Begin b.v. met na te gaan waar jongeren mee 
bezig zijn in hun vrije tijd en probeer daarop in 
te haken en kom zo in gesprek met hen.
Belerend of opdringerig doen, werkt averechts. 
Gun de jongeren gewoon de ruimte op hun 
mystieke en spirituele zoektocht om zo hun 
hoogsteigen ervaringen op te doen. Jongeren 
zoeken dit vaak in de natuur, in stilte, in muziek 
of in een kleine intieme kring. Daarna kun je ze 
helpen om hun ervaringen te duiden.

Na deze kerntoespraak gingen de deelnemers in 
kleine kringen in ronde-tafel-gesprek over jon-
geren, God, geloof en kerk. We werden daarbij 
aangestuurd door de volgende vragen: Welke 

Synodevergadering en Synodale Studiedag in Brussel : 
“Het vuur aanwakkeren”
Zaterdag 21 mei 2016

vragen zou je vragen aan de jongeren als het 
gaat over God, geloof en spiritualiteit ? 
Enkele antwoorden: de bekende filosofische vra-
gen: waar komen we vandaan, wat doen we hier 
eigenlijk, waar gaan we naartoe?
Jongeren zoeken de groepssfeer van jongeren. 
Vooraleer vragen te stellen: luisteren naar wat 
jongeren bezielt. Is er voor jou een verschil tus-
sen God, geloof en spiritualiteit ? Bid je ? Medi-
teer je ? Waarover ? Aan een gelovige jongere: 
wat is de meerwaarde van je geloof in je leven ?

Waar moet de kerk mee stoppen ? Het beleren-
de. Niet verplichten, onder druk zetten. Geen 
dogmatiek.
Wat dan wel ? Mensen mystieke ervaring 
laten opdoen, bezig zijn met zingevingsvragen. 
Meer open geest. Wat jongeren van vandaag 
veeleer aanspreekt: thematische uitnodigingen 
sturen via de sociale media zoals Facebook, 
WhatsApp…

Na de middagpauze was er keuze uit zeven 
parallelle thematische workshops. Ondergete-
kenden gingen voor het thema: Grijze hoofden 
en leeglopende kerken ?!
Animator van deze workshop was ds. Piet de 
Jong. Hij was 45 toen hij predikant werd van 
de PKN-kerk Rotterdam-Delfshaven met 90% 
65-plussers en slechts enkele tientallen mensen 
van 20 tot 38. In 2012, zo’n 20 jaar later, toen hij 
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Terugblik
deze kerkgemeente ruilde voor een veel kleine-
re landelijke gemeente, kwamen er ongeveer 
twee keer zoveel mensen in de kerk en was de 
verhouding helemaal omgekeerd: overwegend 
jonge mensen van zo’n 20 à 38 jaar, en slechts 
een kleine minderheid 65-plussers.

Hoe kwam dat ? 
Hij stond voor de keuze : ga ik mijn zondagsdien-
sten toespitsen op de grote groep 65-plussers 
of op die veel kleinere groep van 20 tot 38 ? 
Welnu, hij ging resoluut voor die veel kleine-
re groep van 20 tot 38. Voor die veel kleinere 
groep zag hij drie hoofdthema’s: (1) geld (werk, 
woning, …), (2) seks (familie, relaties, ...) en (3) 
wie is God ?
Welnu, die veel grotere groep 65-plussers heeft 
nooit geprotesteerd. Zij blijken namelijk veel 
flexibeler dan de groep van 20-38 jaar. Waarom 
zijn deze jongere mensen veel minder flexibel? 
Zij zitten langs alle kanten vast: hun job die vaak 
heel veel van hen  vergt, hun jonge gezin, vaak 
zorg voor hun bejaarde ouders, sporten om fit 
te blijven, allerlei kopzorgen zoals leningen af-
betalen…  Dan blijft er weinig tijd over om rustig 
na te denken over zingeving in hun leven. En 
dan moet je hen als kerk precies daarover iets 
zinnigs aanbieden. Spreken over God en niet 
uitvoerig herhalen wat ze de afgelopen week in 
het nieuws al konden horen.
Je mag (jongere) mensen zeker confronterende 
vragen stellen, maar nooit (ver)oordelen. En bij 
die confronterende vragen is het goed om eerst 
even stil te staan bij je eigen tekortkomingen. 
Dat breekt het ijs.
De liturgie hield hij eenvoudig, met een rijke mix 
van psalmen, gezangen, opwekkingsliederen 
en af en toe passende kinderliederen. Wat hem 
opviel was dat het net de jongeren waren die 
vroegen om toch niet al te veel in opwekkings-
liederen te voorzien.
Door deze frisse aanpak begonnen er zelfs 
jongere mensen naar de kerk te komen waarvan 
de ouders hadden afgehaakt. Besluit: het kan 
dus, jongere mensen aantrekken, mits de juiste 
aanpak. Eens er jongere mensen beginnen te 
komen, neemt dit toe als lopend vuur.

De synodevergadering

De synodevergadering had eigenlijk maar één 
agendapunt: de verkiezing van de voorzitter van 
de synodale raad. In feite ging het om de her-
verkiezing van de huidige 
synodevoorzitter ds. Steven 
Fuite voor een tweede 
ambtstermijn van 4 jaar 
(2017-2021).
Welnu, de synodevergade-
ring heeft ds. Steven Fuite  
overtuigend (80 % van de 
stemmen) herverkozen 
voor een tweede termijn als 
voorzitter van de VPKB, 
Synodale Raad.
In zijn korte danktoespraak 
richtte ds. Fuite zich ook tot 
de enkele NEEN-stemmers, 
die vooraf in districtsver-
gadering openlijk hadden 
gezegd waarom ze neen 
zouden stemmen. Hij zei 
hen dat hij hun mening 
respecteerde, maar dat hij 
niettemin - naar het voor-
beeld van Jezus - niemand a priori  wil uitsluiten 
en integendeel resoluut wil gaan voor een inclu-
sieve Kerk die met christelijke overtuiging, maar 
tegelijk ook een open geest in de maatschappij 
leeft.

Namens de Brabantdam-werkgroep 
Bovenplaatselijke contacten,

Francis van de Walle 
Micheline Morel

Ds. Steven H. Fuite
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Bevestigingsdienst ds. Tihamer Buzogany
zondag 22 mei 2016 

‘De Heer heeft mij voor al het andere verworven, toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst 
mij.’ Spreuken 8, 22-36.

Het is zondag 22 mei, zondag Trinitatis. Het is een hoogdag voor de gemeente Gent-Centrum want 
de nieuwe predikant Tihamer Buzogany wordt bevestigd in het ambt. Om 15 uur kan de poort ge-
sloten worden. De gasten hebben hun plaats ingenomen. De kerk zit afgeladen vol. We herkennen 
o.a. mevr. Antoinette Panhuis, E.H.Heer Deken Dirk Debacker. Een grote delegatie van de gemeente 
Horebeke is aanwezig. Heel veel gemeenteleden zijn tegenwoordig. De familie en vrienden van de 
predikant zijn talrijk gerepresenteerd.
Dan heeft de bevestiging plaats. Consulent ds. A.Beukenhorst spreekt de inleidende woorden en 
vragen, waarop de predikant en de gemeente volmondig JA antwoorden. In de Dienst van het 
Woord werden twee toepasselijke Schriftlezingen gekozen: Spreuken 8, 22-36 en Jozua 1, 1-9.

In de overdenking gaat de dominee dieper in op het thema. Vandaag heeft hij samen met de 
gemeente Gent-Centrum een nieuwe start genomen. De weg zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar 
Jozua leert ons, dat God altijd met ons zal zijn en dat geeft ons kracht en moed om verder te gaan. 
Samen kunnen predikant en gemeente mooie dingen verwezenlijken en in al hun handelingen 
mogen zij op Gods hulp rekenen. De sobere plechtigheid wordt afgesloten en dan nemen enkele 
personen het woord. Voorzitter van de kerkenraad mevr. Rita Martens dankt ds. Beukenhorst die de 
taak van consulent op zich genomen heeft. Dan komen ds. Marc Loos, die spreekt namens de Syno-
dale Raad en prof. Johan Temmerman, voormalig predikant van onze gemeente en destijds mentor 
van Tihamer Buzogany. De laatste spreker is een vriend van de familie Buzogany. Hij is in Nederland 
geboren in een buurgemeente van Wilma, de echtgenote van de dominee, en heeft de dominee in 
Roemenië leren kennen. 
Het regent en de receptie moet in de kerk plaats vinden. Met een glaasje en een lekker broodje in 
de hand wordt de namiddag gezellig afgerond.

Huguette Spatz
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Pastoralia

Bij het schrijven van dit artikel zinderen de 
hoopvolle woorden van de Pinksterboodschap  
nog na in mijn hoofd. Vurig kunnen wij soms 
verlangen, dat we op kunnen staan uit de el-
lende waarin we ons kunnen bevinden en dat 
gaat zeker op als je met ziekte en gebreken 
wordt geconfronteerd.
Als gemeente leven wij mee met allen die het 
moeilijk hebben door ziekte, een ongeval of 
de vele struikelstenen die de ouderdom op 
onze weg legt.

Daarom zijn we dankbaar dat de revalidatie 
van Elisabeth Bruyneel hoopvol verloopt, ook 
al is de weg nog lang. 

Ed Hozée heeft ook weer nieuwe hoop, nu 
hij voor een nieuwe therapie in aanmerking 
komt, waardoor wij met hem vurig hopen dat  
zijn ziekte onder controle kan blijven. 

Cees van Leeuwen telt de dagen af naar het 
einde van zijn intensieve behandelingen, zo-
dat hij dan weer langzaam zijn weerbaarheid 
kan opbouwen om zo weer actiever aan het 
dagelijkse leven deel te nemen.

We wensen Sabine, de vrouw van Rudy Liagre 
een goede revalidatie toe van haar knie-ope-
ratie. 

Aan de ouderen, die in een rusthuis of thuis in 
de donkere maanden zo verlangden naar wat 
licht en warmte  wensen wij toe, dat u nu de 
dagen lengen daar ook van kunt genieten.  

Ook al zijn we een oudere gemeente, toch 
leven wij in deze periode van het jaar heel 

erg mee met onze kinderen en kleinkinde-
ren, want vanaf nu begint een stresserende 
tijd voor hen, waar zij zelf natuurlijk veel aan 
kunnen doen. Wij hopen dat zij zich gedragen 
zullen weten en onzichtbaar, maar wel voel-
baar, gesteund, waardoor zij de energie en 
het vertrouwen zullen behouden tot aan de 
eindstreep. Voor diegenen die zullen slagen, 
wensen wij succes toe op de verdere weg, 
voor diegenen die misschien wat te kort schie-
ten, wensen we inzicht toe om hun weg bij te 
sturen waardoor hun talenten beter tot hun 
recht zullen komen.

Gods wegen zijn voor ons vaak ondoorgron-
delijk, maar één ding is zeker: zijn Liefde laat 
ons nooit in de steek. Ga ernaar op zoek, het 
zal u troost schenken.

Marijke Schaefer-Kruyne
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Nieuws

TE HUUR: Ernest Claeslaan 32 te 
Sint-Denijs-Westrem
Ruime rijwoning met 4 slaapkamers

Bewoonbare vloeroppervlakte: 206,67m2

Gelijkvloers: inkom, toilet, woonkamer, keuken, overdekt terras.
Garage, tuin met tuinhuis.
Boven: drie slaapkamers en badkamer.
Zolder: één grote ruimte. Dubbel glas, elektrische verwarming.

Huurprijs: 1.100,- €/maand  EPC: 341 kWh/m2jaar   UC: 1863600
www.immoverbrugghe.be  of tel. 0475 29 13 15

Protestantse Solidariteit
Oproep voor vrijwilligers
  
Samen met vele anderen maak je deel uit van een 
Protestantse gemeente en sommigen onder jullie 
nemen in die gemeente ook nog eens een specifieke taak of taken op zich. Samen geef je zo 
gestalte aan je kerkgemeenschap. Velen onder jullie voelen zich geroepen om hun talenten ten 
dienste te stellen van de vele taken die er bij het kerk-zijn horen. En gelukkig maar. Want zonder 
die onbaatzuchtige inzet van velen zouden er vandaag immers geen kerkgemeenschappen meer 
zijn. Dat geldt trouwens ook voor alle aanverwante organisaties verbonden aan de Protestantse 
kerkgemeenschap.

Protestantse Solidariteit draait al bijna veertig jaar voor een deel op de onbaatzuchtige inzet van 
vrijwilligers. Vandaag nog meer dan in het verleden trouwens! 
- Momenteel zijn we naarstig op zoek naar een vrijwilliger die kan instaan voor wat   
 boekhoudkundige taken. We zoeken iemand die zich daar 2 dagen per maand kan   
 voor inzetten. 
- We zijn ook opzoek naar een Nederlandstalige vrijwilliger om onze communicatie-  
 ploeg te versterken. 
- Daarnaast willen we graag ook onze raad van bestuur versterken. Ook hier reken je   
 qua tijdsinvestering op 2 dagen per maand. 
Heb je graag wat meer informatie over de inhoudelijk aspecten als bestuurder of administratieve 
kracht, contacteer ons dan zeker. Ben je geïnteresseerd? Of ken je iemand, die geïnteresseerd 
kan zijn? Aarzel niet om erover te praten, ook in jullie kerkgemeenschappen. Neem zeker contact 
op voor meer informatie en kom ons team versterken! 
Contact: info@solidariteprotestante.be of tel. 02/510.61.80
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Juni 2016:

Tussen zin en waanzin

Het begrip waanzin is van alle tijden, maar in elke afzonderlijke tijd doet het weer andere 
bellen rinkelen. In het kader van godsdienst, rinkelen daarbij, afhankelijk van de tijden, bel-
len mee als: fundamentalisme, letterlijkheid, stelligheid, fanatisme, dogmatisme, extremis-
me, radicalisme, hersenspoeling of concreter (al dan niet milder of extremer): kruistochten, 
brandstapels, inquisitie, heksenvervolging, godsdienstoorlogen, sektarisme, waarheidsclaim, 
letterlijkheid, apocalyptische eindtijdvoorspellingen, pap eten met gouden lepeltjes, hemel-
paleizen vol wachtende maagden, niet voor rede vatbaar zijn, zweven…

In het bijbelboek Hebreeën 11:1 wordt het geloof omschreven als “de grondslag voor alles 
waarop we hopen” die ons “overtuigt van de waarheid van wat we niet zien.” (NVT). Mis-
schien zou dat inzicht een goed medicijn tegen elke vorm van godsdienstwaanzin zijn: het 
besef dat geloven over een waarheid gaat die we niet zien, kortom: over hoop en vertrou-
wen dus en niet over stellige (en laat staan: voor zichzelf of de eigen godsdienst op te eisen) 
zekerheden.

Namens de redactie,
ds. Ernst Veen

Info: kerkmozaiek@vpkb.be
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De (s)preekstoel van Knack.be 
De redactie van Knack is in de lacune gesprongen die door het verdwijnen van de 
Gastprogramma’s op de VRT is ontstaan (PRO, Braambos…). Zij nam daarvoor met 
de verschillende levensbeschouwingen contact op. 
Op de digitale Knack.be is er nu een rubriek De (s)preekstoel. Het gaat om een opi-
niestuk of een tekst die inspireert of aan het denken zet. 
Er zijn reeds 2 protestantse artikels verschenen en er volgen er binnen kort meer. 
Marian Knetemann, de communicatieverantwoordelijke van de VPKB, volgt dit op. 
Veel leesplezier !
Antoinette Panhuis 

Persbericht van Knack.be

 God is al verschillende keren dood verklaard, maar toch blijven religies springle-
vend. De laatste jaren zijn ze zelfs één van de voornaamste bronnen voor hevige debatten, 
schreeuwerige krantenkoppen en maatschappelijke omwentelingen. Religies zijn gewoon 
ook belangrijk in het leven van alledag van veel mensen.
 Hier en daar staan hun rol en plaats in de samenleving ter discussie. In ons fede-
raal parlement wordt gedebatteerd over een herziening van de grondwet, met daarin een 
aangepaste versie van wat we nu kennen als de scheiding tussen kerk en staat. Mede door 
de actualiteit komen religies en levensbeschouwingen ook weer meer naar buiten, daar 
waar ze vroeger meer op zichzelf gericht waren. Parallel met de moeilijke discussies komen 
er oproepen om de hand te reiken over de grenzen van de religies en levensbeschouwin-
gen.
 Tot 1 januari van dit jaar hadden de erkende levensbeschouwingen hun 
vaste afspraak op de openbare omroep. Die gastprogramma’s werden dit jaar afge-
voerd - niet zonder pittige discussie daar rond. Terecht werd die discussie gevoerd, 
want in deze tijden is het meer dan ooit relevant om over religie en levensbeschou-
wing te praten. En dat gesprek voer je best met gelovigen of overtuigden van deze 
of gene levensbeschouwing zelf. Daarom biedt Knack.be hen een forum aan: met 
De (s)preekstoel van Knack.be krijgen nu ook religies en levensbeschouwingen een 
plaats op onze opiniepagina’s. In onze eigen versie van de uitzendingen door derden 
laten we de de katholieke, protestantse, evangelische, orthodoxe, joodse en islami-
tische geloofsgemeenschap, en de vrijzinnigen en de Gezinsbond aan het woord.
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Kinderkerk

Het Bijbels alfabet
De A is van Adam, hij was de eerste man. God zag dat het goed was en Hij genoot er van.
De B is van Bijbel, daarin lees je over God, wat Hij zei en wat Hij deed en over Zijn gebod.
De C is van Christus, dat is de Zoon van God. Hij werd geboren in een stal. Die deur was niet op slot.
De D is van David, die op een harp kon spelen, zo hoefde koning Saul zich niet meer te vervelen.
De E is van Eva, zij was de vrouw van Adam, blij leefden ze in ’t paradijs tot er een nare slang kwam.
De F is van feestvieren met trommels, harp en fluit of zingen bij het orgel en dansen met de bruid.
De G is van Goliath, die eens met David vocht. David won van deze reus door de kracht van God.
De H is van Herder, die op de schaapjes past. Eén schaapje liep steeds verder. Hij vond hem, blij  
 verrast.
De I is van Isaak, de zoon van Abraham, ze kwamen bij de offerplaats en vonden daar een ram.
De J is van Jona die verstopt zat in een boot. Drie dagen zat hij in een vis. God redde van de dood.
De K is van kinderen van wie Jezus zegt: “ze mogen bij mij komen, sta ze niet in de weg”.
De L is van Lazarus die opstond uit het graf doordat Jezus langskwam en hem weer leven gaf.
De M is van Maria die een kindje kreeg. Dat kindje heette Jezus, de stal was niet meer leeg.
De N is van Noach, hij bouwde een schip voor zijn gezin, voor dieren van olifant tot kip.
De O is van Opstanding, dat vieren we met Pasen. Jezus leeft en wij zijn blij, we mogen ons 
 verbazen.
De P is van Paulus, die ging vaak op reis, vertelde over Jezus. Ze vonden hem heel wijs.
De Q is van Quirinius, die van keizer Augustus alle mensen tellen moest. Ze werden heel onrustig.
De R is van Ruth, zij was een dappere vrouw. Toen Boaz met haar trouwde zei hij: “ Ik hou van jou”.
De S is van Simson, een man met heel lang haar, het mocht niet worden afgeknipt, dan liep zijn  
 kracht gevaar.
De T is van Thomas, hij zag Jezus gaan en kon maar niet geloven dat Hij was opgestaan.
U zeg je tegen God als je tot Hem gaat bidden en als we met z’n tweeën zijn dan is Hij in ons 
 midden.
De V is van vrede, dat is een heel mooi woord, dan is er geen oorlog. Dat heb je goed gehoord.
De W is van woorden die werden opgeschreven om alles wat er is verteld aan mensen door te  
 geven.
De X lijkt op een kruisje maar ook wel op een tent waarin de mensen woonden, dat waren ze 
 gewend.
De Y zonder puntjes kom je niet vaak tegen. Wie weet heeft hij daarom wel puntjes gekregen.
De Z is van Zegen, het mooiste wat God geeft. Dan is Hij altijd bij je, zo lang als je leeft.

Martine De Jonge



13 | 

Vooruitblik

Openkerkendagen
Zondag 5 juni 2016 van 13:00 tot 18:00

Protestantse Brabantdam Kerk Gent- Centrum
Hoek Brabantdam-St. Kristoffelstraat 1

9000 GENT

                                           

                             UITNODIGING VOOR U

Het eerste weekend van juni is weer de tijd voor :
                    

OPENKERKENDAGEN

Voor ons zal het de eerste maal zijn dat wij op zondag 5 juni ook mee doen en onze Brabantdam-
kerk open stellen voor deelnemers aan dit evenement. Wij hopen vele bezoekers, waaronder u te 
mogen verwelkomen om kennis te maken met onze kerk en het interieur en ook deel te nemen aan 
het aangeboden programma:

vanaf 13 uur tot 18 uur  Vrij bezoek

om 15 uur     Protestanten in Gent door de eeuwen heen, een 
    uiteenzetting gegeven door ds. Tihamér Buzogány en 
    Jeroen Hozée      
   
om 16 uur     Orgelconcert: de Japanse organiste Mizue Fukushima leidt ons  
    van Buxtehude via J.S. Bach, César Franck, Olivier Messiaen en 
    Naji Hakim door eeuwen orgelklanken heen om stil naar te 
    luisteren en te genieten.
   
Wij kijken uit naar dit weekend en hopen velen te mogen verwelkomen, bekenden en ook nobele 
onbekenden waarmee wij nieuwe contacten kunnen aanknopen. Het thema van dit jaar spreekt ons 
bijzonder aan : KLANKEN EN STILTE, momenten om tot rust te komen in deze wereld waarin lawaai 
zo vaak de overhand neemt.

Marijke Schaefer-Kruyne
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DIE HARTSEERKIND
Zondag 19 juni 2016 om 12.30 uur Brabantdamkerk

50 jaar geleden overleed de Zuid-Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker. Ze had 
een bewogen leven, op zoek naar erkenning en (vader)liefde. Ze liet een heel 
persoonlijk en breekbaar repertoire achter. Doorheen de jaren is Ingrid Jonker 
uitgegroeid tot een internationaal icoon. Zo las Nelson Mandela haar gedicht 
Die Kind, een aanklacht tegen het apartheidsregime, voor bij de inhuldiging 
van het eerste democratisch parlement in Zuid-Afrika.

De Vlaamse actrice Sabine Goethals raakte verslingerd aan de poëzie en het 
levensverhaal van Ingrid Jonker. Samen met acteur Jonas Van Thielen en muzi-
kant Divan (zanger van Hermitage) maakte zij de voorstelling Die Hartseerkind. 
Het trio is net terug van een tournee door Zuid-Afrika, waar het stuk lovend 
werd ontvangen. Er worden in de voorstelling drie talen gesproken: Engels, 
Zuid-Afrikaans en Nederlands. Voor wie niet alles kan volgen is er achteraf een 
beknopte biografie te verkrijgen.

Praktische regeling: 
De prijs is voor de kerkleden slechts 5 euro (anders 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de 
kassa) maar graag inschrijven bij mij, Rita Van den Hende-Martens. Ik bezorg je dan ook vooraf 
reeds de biografie.
Na de kerkdienst nemen we zoals gewoonlijk koffie/thee en daarna is er ook soep en brood aan 
3 euro zodat u tijdig terug naar de kerk kan om de voorstelling bij te wonen.
Daarna opent de tentoonstelling: Breekbare Sacrale Wervels en is er een kleine receptie.
Hopelijk kan u zich vrijmaken.
Rita Martens

Concert ten voordele van KAP-kamp in Zuid-Afrika
Zondag 19 juni 2016 vanaf 18:00 Protestantse kerk Brussel

Juliana Boelens en vrienden presenteren ter gelegenheid van de 
Internationale Vluchtelingendag een benefiet-concert Muziek met een 
boodschap: klassieke muziek, Rap, Gospel, Hongaarse volksmuziek...

Plaats: Protestantse kerk Brussel, Nieuwe Graanmarkt 8 - 1000 Brussel
Inkom: 8 euro. Studenten: 5 euro. Kinderen: gratis.

De opbrengst gaat integraal naar het organiseren van het KAP-kamp, dat 
dit jaar in Zuid-Afrika plaatsvindt.



15 | 

Vooruitblik

Zomerproject : 
Transparante breekbaarheid, Sacraliteit in glas
Zondag 19 juni - zondag 24 juli
Louise Hanappe en Aletta Rambaut

De tentoonstellingen die de laatste tien jaar vanaf midzomer t.e.m. de Gentse Feesten op initiatief 
van onze voorgaande predikant dr. Johan Temmerman werden georganiseerd, willen we graag ver-
der zetten. De Sacrale Wervels krijgen dit jaar een breekbaar tintje waarbij drie glaskunstenaressen 
worden uitgenodigd, m.n. Ans Bakker, Mariken Dumon en Veerle Verschooren. Elk van hen werkt op 
een zeer persoonlijke wijze met dit eeuwenoude materiaal. 

Inleiding
Glas is het resultaat van een produc-
tieproces dat eeuwenoud is. Reeds 
in de Mesopotamische en Egypti-
sche culturen is glas gebruikt voor 
de vervaardiging van menig luxepro-
duct. In de Romeinse tijd komt de 
productie van glas tot een hoogte-
punt als de uitzonderlijke kwaliteiten 
ervan als smaakloos reservoir voor 
de bewaring en transport van olie en 
wijn wordt benut. Ook de raamope-
ning van menig Romeinse villa werd 
afgedicht met blank vlak glas. Vanaf 
dan kent de invulling van venster-
openingen een hele evolutie en dat 
zowel voor de profane als religieuze 
architectuur. De toepassing van dit 
breekbare materiaal glas kent een 
hoogtepunt in het gebrandschilderd glas uit de vensteropeningen van menig gotische kathedraal en 
kleiner kerkgebouw.

Maar ook de mens zelf is breekbaar – dat bewijst alleen al de gevolgen van een ongelukkige val. 
De mens is broos en ook het leven is broos: een tegenslag, een uiteengespatte droom, zijn zovele 
belevenissen die de mens kunnen breken.
Broos en breekbaar als glas. Maar ook vol glans en transparant. Ook als het gekleurd of opaak is, 
laat glas licht door. Het laat toe er door te kijken, naar binnen te kijken, zoals ook het opperwezen 
doorheen de mens kan kijken, zijn ware zijn zien, hem ontdekken maar ook steunen, met zijn stra-
len hem opbeuren en verwarmen...
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Korte voorstelling van de exposanten

Ans Bakker (NL)
(1963 Zwartsluis) woonplaats Amersfoort
2010-2015 IKA Glas Instituut voor Kunst en Ambacht te Mechelen
1989-1993 Hogeschool voor de kunsten Utrecht/Theater-Design
1980-1985 Cibap Zwolle Decorateur/stylist.
Ans Bakker groeide op in Zwartsluis waar haar ouders een muziek en verlichtingswinkel hadden 
en waar het plafond vol kristallen kroonluchters hing. Zij ontwikkelde al heel jong interesse voor 
schilderkunst, theater, interieur en natuur. De vele details van de speurtochtjes in de veenmoeras-
sen naar bloemen en orchideeën langs pad en sloot hadden haar grote interesse. De werkplaats 
van haar vader waar een overvloed aan materiaal was bood ruimte om te experimenteren met het 
maken van licht en ruimtelijk werk. In het handwerken van haar moeder ervoer ze een rustgeven-
de stilte die ervoor zorgde dat je de wereld aankon. Na de studies als styliste en theatervormgever 
werkte Ans 18 jaar voor evenementenbureaus en een aantal jaren als etaleur bij de Bijenkorf. Sinds 
2004 werkt zij vol passie met glas. Na zes  jaar zelfstudie bij van Tetterode in Amsterdam kwam ze 
in 2010 bij het IKA (Mechelen)  terecht: Een heerlijke opleiding waar ik werkelijk met glas heb leren 
spelen.

Thema van haar werk: „Verlichting”
Het werk van Ans Bakker gaat over „verlichting” en de mogelijke lichtheid van het bestaan. Fragili-
teit en kwetsbare kracht zijn de thema’s waarmee ze aan de slag gaat.
Ze is voortdurend op zoek naar de balans tussen versieringen en waar dit mogelijk weg mag blijven. 
In religieuze versieringen, vruchtbaarheid en vrouwelijkheid vind ze altijd aanleiding tot nieuwe 
vormen en zoekt altijd naar fragiele verbindingen en structuren om verder te bouwen, waarvan de 
cirkel het uitgangspunt is. Inspiratie vindt ze in natuur, spirituele beleving, evens processen en pa-
tronen.
Ans Bakker gebruikt verschillende glastechnieken: heetglas /gieten, pate de verre, kiln-casting en 
recyclen, graveren, slijpen en zandstralen.
Toekomst: Mijn technieken toepassen en glas combineren met veel verschillende materialen.
_________________
info: www.ansbakker

Mariken Dumont (B)
Mariken Dumont is docent Vrije Kunsten campus Sint-Lucas Gent, Luca school of Art, afdeling 
Glas en keramiek. Zij studeerde aan Sint-Lucas Gent, met bijkomende opleidingen in Luca/Brussel, 
Zweden en Engeland. Zij bezit een veelzijdige professionele ervaring (lesgever, voordrachten, ar-
tist-in-residence in NY) en nam deel aan talloze tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

Installatie ‘Ruimte, materie, vorm subliem’, 2007:
De ‘flow’ van heet gesmolten glas en de ‘flow’ van de handelingen van de creator in het bewerken 
ervan, worden als het ware in gestolde vorm uitgebeeld. Beweging en zwaarte kracht, ruimte en 
transparantie, organische vormen, buisvormen, subliem in het maken, subliem in het meer dan es-
thetische, laboratorisch in vorm en opstelling,... dit alles heeft betrekking op het werk. Ruimte, ma-
terie, vorm, subliem zijn in dit vroege werk nog organisch, speels en ongedefinieerd. In het verdere 
oeuvre wordt dit steeds verder uitgewerkt.
_____________________________ 
website: http://marikendumon.com
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Geuzenfeest : ‘Less is more’ (Minder is meer)
Zondag 14 augustus 2016

De stuurgroep stelde een voorlopig 
programma op: 
- de dag begint met een oecume-
 nische eredienst;
- ’s middags is er een groot eetfestijn;
- de namiddag staat in het teken van  
 gezellig genieten of een boeiende  
 lezing over vluchtelingen-
 problematiek;
- voor de kinderen is er weer een boeiend programma gepresenteerd door Creafant,  
 die ook vorig jaar al de kinderen animeerden;
- er zal zal muziek zijn;
- tegen ‘s avond, wanneer de magen alweer gaan knorren, komt een heuse foodtruck  
 het feestterrein opgereden;
- traditiegetrouw eindigt een Geuzenfeest met een kampvuur en vertellingen errond. 
Noteer alvast de datum. Iedereen welkom.

Namens de Geuzenfeestwerkgroep, Cornelis Blommaert

Veerle Verschooren (B)
Ontwerp en uitvoering van glasramen met glas en lood.
Veerle Verschooren (1977) ontwerpt met glas, een even boeiend basismateriaal als goud, hout, 
metaal, textiel, kunststof of papier, maar met een soms (onterecht) oubolliger imago. Haar werk 
toont dat er ook frisse, hedendaagse ontwerpen kunnen uitgevoerd worden met glas en lood. En 
niet alleen in openbare  gebouwen of kerken, maar even goed in hedendaagse woonarchitectuur. 
Voor glas-in-lood kies je, als je houdt van kleur en licht, en durft te gaan voor een eigen accent.
Veerle studeerde aan de Sint-Lucas Hogeschool te Gent, en volgde enkele bijkomende cursussen. Ze 
deed ervaring op gedurende enkele maanden in het atelier Mestdagh te Gent, maar is sinds 2000 
zelfstandig glazenier/ontwerper. Zij voort herstellingen uit, maar creëert ook glas-in-loodramen en 
maakt gezandstraalde panelen voor verschillende toepassingen (deuren bv.).
Veerle nam reeds deel aan vele tentoonstelling, voornamelijk in eigen land, maar ook in Nederland.
_________________________
info: www.veerleverschoren.be

Praktische informatie over de tentoonstelling Breekbare Sacrale Wervels:
elke zondagnamiddag vanaf 19 juni (tem 24 juli) tussen 14-18u
tijdens de Gentse Feesten: dagelijks tussen 14-18u 
In de kerkbrief van juli-augustus kan u het volledige programma vinden van de activiteiten, 
die in ons kerkgebouw tijdens de Gentse Feesten worden georganiseerd.
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De synode van Dordrecht
Het jaar 1610. De Nederlandse Kerk beleeft 
complexe tijden. De eenheid in de Kerk is 
zoek. Er zijn Lutheranen, adepten van Cal-
vijn en doopsgezinden. Bovendien wordt de 
republiek gesplijt door voor- en tegenstanders 
van de predestinatieleer. Bepaalt God wie 
verdoemd wordt en wie verlost wordt ?
Twee bekende theologen, Arminius en Go-
marus zijn het grondig oneens. Arminius werd 
in 1559 geboren in Oudewater. Hij studeerde 
in Leiden en in Genève bij Beza. Gomarus was 
een Bruggeling, die in Groningen theologie 
doceerde.
Dordrecht is in de 16de eeuw het toneel 
geweest van een belangrijke samenkomst van 
de voor- en tegenstanders van de predesti-
natieleer. Het ging over een dispuut Arminius 
(Remonstranten) versus Gomarus (Contrare-
monstranten). Op aandringen van Stadhouder 
Prins Maurits en de Staten Generaal vond van 
1618 tot 1619 de Dortsche Synode plaats. 
Nederlandse en buitenlandse theologen pro-
beerden er het dispuut tussen Arminianen en 
Gomaristen te ontrafelen. Het probleem, dat 

de Nederlandse republiek verdeelde, esca-
leerde en zou 20 jaar aanslepen. De synode 
eindigde in het voordeel van Gomarus. Zijn 
leer werd de officiële kerkleer. 
Maar, de problemen waren niet opgelost. 
Predikanten kregen verbod, het ambt uit te 
oefenen. Indien zij weigerden om zich bij het 
besluit neer te leggen, dreigde verbanning. 
Raadsheer van Oldenbarneveld werd, wegens 
verraad, ter dood veroordeeld omdat hij zijn 
steun verleend had aan de Remonstranten en 
de vrede in het land verstoord had. De volge-
lingen van Arminius gaven de strijd echter niet 
op. Zij zetten hun missie verder in sluikkerken, 
waar zij, ondanks alles, gedoogd werden. Zijn 
richtten het Remonstrante Broederschap op, 
maar problemen waren niet uit de lucht. Zij 
overleefden tot nu, de 21ste eeuw. In Neder-
land kent men vierenveertig Kerken en in het 
Duitse Friedrichstadt één. In hun beginselver-
klaring staat: “Iedereen is vrij, het geloof op 
zijn eigen manier te beleven.”

Huguette Spatz

Louise Hanappe-van ‘t 
Hooft

06/11

Hidde Parlevliet 06/13
Nelly Parlevliet 06/18
Hannelore Bytebier 06/18
Amadeo Ghiotto 06/19
Chiara Ghiotto 06/20
Margaretha Zerfass 06/22
Patricia Poelaert 06/22

Jozias Boone 06/23
Etty Bruyneel-Deelstra 06/24
Remi Gerard 06/29
Fien De Beun 06/29
Cilou Van den Hende 07/02
Philippe Adams 07/02
Nora Van de Walle 07/05

Gelukkige verjaardag !
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Ter overdenking
“Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u…” ( Handelingen 3, 6)

Voor de winkel waar wij onze boodschappen 
doen, zit regelmatig een dame die om een 
aalmoes vraagt aan passanten. Toen ik een paar 
weken  geleden de eerste keer in haar moe-
dertaal de vraag stelde van waar zij komt, was 
ze duidelijk niet blij dat ik precies in die winkel 
mijn boodschappen doe. Sindsdien is de situatie 
echter al veranderd. Ik weet van waar ze komt, 
waar haar kinderen naar school gaan en dat 
haar man in de bouwsector werkt hier in Bel-
gië. Nu is ze blij als ze mij ziet en haar gouden 
tanden weerspiegelen de zonnenstralen als ze 
glimlachend afscheid neemt van mij.  

Hoewel bedelaars altijd bestonden, denk ik toch 
dat de man die Petrus en Johannes, kort na de 
gebeurtenissen van de eerste Pinksteren voor 
de tempelpoort van Jeruzalem ontmoet hebben, 
anders was dan die dame met haar gouden tan-
den in Mariakerke. Die man was ziek! Van bij de 
geboorte verlamd en de vooruitzichten waren 
misschien ook niet veelbelovend. Het enige wat 
hij nog kon doen, was voor de ingang van Gods 
huis zitten in de hoop dat er een paar centjes in 
zijn uitgestrekte hand zouden vallen. Maar nee! 
Petrus en Johannes hebben duidelijk andere ge-
dachten, blijkbaar is hun portemonnee leeg en 
wat Petrus zei, is meer dan verrassend: “sta op 
en loop”! Bizar of niet? Hoe kun je van iemand, 
die van zijn geboorte af lam is zoiets vragen? 
Moeilijk, maar toch doet Petrus dat, want wat 
hij vraagt, doet hij niet in zijn eigen naam, maar 
wel in de naam “van Jezus Christus van Naza-
reth” (Han 3, 7) en in Zijn naam is alles mogelijk. 
Johannes en Petrus geven geen aalmoes maar 
veel meer, en deze meer is iets anders dan de 
bedelaar verwacht heeft; geen geld, maar gene-
zing. De bedelaar verwacht al jaren lang maar 
een paar centjes om te overleven, over genezing 
heeft hij al lang niet meer gedroomd en nu in-
eens: “sprong op, ging staan en begon te lopen.” 
(Han 3, 8/a)  
Hoe staan wij tegenover dit onderwerp? Soms 
willen wij ook alleen maar een beetje rust, 
maar Hij belooft ons veel meer,  zijn vrede. 

“Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld 
die niet geven kan. Maak je niet ongerust en 
verlies de moed niet.” (Joh 14, 27) Wij vragen 
maar iets kleins, wij verwachten misschien 
ook niet teveel, maar de Bijbel vertelt ons dat 
God veel meer aan de zijnen wil geven, maar 
daarvoor moeten wij misschien ook opstaan!?                                                                                                 
Zijn bevel klink met een zekere regelmaat ook 
in onze oren: “Sta op”! Sta op en kom in bewe-
ging, sta op voor je zelf, maar ook voor anderen. 
Sta op en zie wat de anderen nodig hebben. 
Sta op en zie, dat er behalve jijzelf ook anderen 
rondom jou verlangen naar een beetje geluk en 
zingeving. Sta op en geef, wat je moet geven! 
Ja, maar wat kan ik eigenlijk geven? Wat kan ik 
geven aan al die mensen die naast mij leven? 
Wat kan ik geven aan mijn ouders? Wat kan ik 
geven aan mijn kinderen? Wat kan ik geven aan 
mijn echtgenote? Wat kan ik geven aan mijn 
vrienden en vriendinnen? Wat hebben ze nodig? 
Misschien weten wij dat nu nog niet, de bede-
laar wist ook niet wat hij nodig had, maar als wij 
de vraag durven stellen dan bestaat de kans dat 
wij een keer antwoord krijgen. Ook op wat? En 
ook op hoe?

Ds. Tihamér Buzogany
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In memoriam

We vernamen 
het overlijden op 
89-jarige leeftijd 
van Vader Ignace 
Peckstadt, rector 
en aartspriester 
van de Orthodoxe 
Parochie in deze 
stad.

Ignace Peckstadt 
werd in 1926 ge-
boren in Evergem. 
Na het Sint-Barba-
racollege studeer-
de hij rechten aan 
de Gentse Univer-

siteit. Hij was actief in de scoutsbeweging. Van 
1950 tot 1998 was hij advocaat aan de Balie 
van Gent, hij gaf ook les in rechtsvakken aan 
een paar verpleegsterscholen en was plaatsver-
vangend vrederechter in Eeklo, naast andere 
tijdrovende bezigheden in ons rechtssysteem 
zoals de leiding van de Pro-Deo pleitbezorging. 
Hij wist toen nog niet hoezeer hij later Pro Deo 
zou werken.

Reeds van in zijn studententijd kwam hij in 
contact met de orthodoxe leer en kreeg er be-
langstelling voor. Samen met een medejurist en 
een ingenieur stichtte hij in 1968 in de nasleep 
van het Vaticaanse Concilie het Studiegenoot-
schap Apostolos Andreas – Contacten met de 
orthodoxie. In feite was hij er de enige stuwende 
kracht van. Hij haalde allerlei bevoegde sprekers 
naar Gent en ging ook zelf in den lande voor-
drachten geven. Zo leerde ik hem rond 1970 
kennen toe hij op een avond naar de VPKB-Aalst 
kwam. Orthodoxie was toen nog zeer onbekend 
in Vlaanderen en wij zaten met tamelijk open 
mond te luisteren naar zijn betoog. Wat ons 
vooral opviel, was het belang van symbolen en 
de mystiek waarmee alles omsluierd was. We 
vonden het met onze calvinistische ideeën alle-
maal nogal vreemd.

Intussen trad hij (met zijn gezin) toe tot de 
Orthodoxe kerk en vatte het plan op om in Gent 
een parochie op te richten. Elk zinnig mens uit 
zijn omgeving had de grootst mogelijke twijfels 
aan zijn plannen (geen priester, geen volk, geen 
gebouw, geen geld) maar Peckstadt had een 
geloof dat bergen verzette. Met veel moeite 
kon hij van het OCMW een gebouw huren (later 
aangekocht) in de Sophie van Akenstraat in het 
Oud Begijnhof. Na de nodige minimale aanpas-
singswerken en uitbreiding met het huis ernaast 
werd in 1972 de eerste Goddelijke Liturgie 
gevierd. Niet door Peckstadt zelf want hij werd 
pas in 1974 tot diaken gewijd. Van dan af mocht 
hij al voorgaan in vespervieringen. Drie weken 
na de eerste volgde een tweede viering, ditmaal 
mét een rudimentair koortje (een must in de 
orthodoxe liturgie) geleid door gelegenheids-
dirigent Ignace. Voorlopig was er één keer per 
maand een volledige viering met een ingehuur-
de priester uit Brussel of elders. In 1975 werd 
Peckstadt priester en een paar jaar later aart-
spriester. Het duurde nog verschillende jaren 
vooraleer de parochie ook door de overheid 
werd erkend en gesubsidieerd. In die tijd had 
Peckstadt beslist zijn nevenberoep van advocaat 
nodig om zijn gezin te onderhouden.

Vader Peckstadt werd ook oecumenisch actief 
binnen het Interkerkelijk Beraad Gent en binnen 
de Holy Corner (de club van vier verschillen-
de christelijke kerken in de Rabotwijk). Bij de 
voorbereiding van de Adventzangavonden in 
Sint-Elisabeth leerde ik hem beter kennen. Zijn 
drukke leven bracht mee dat hij op elke ver-
gadering te laat kwam, maar omwille van zijn 
bekende beminnelijkheid kon men hem dat niet 
kwalijk nemen.

De parochie breidde gestadig uit en er kwam 
nood aan een groter en beter aangepast ge-
bouw. Daartoe werd aan de overzijde van de 
straat een leegstaande feestzaal aangekocht en 
afgebroken. In de plaats kwam een nieuwe kerk 
met het uitzicht van een ongewone maar toch 
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In memoriam
echte kerk en met de bekende ajuin-
vormige koepel. Het werd niet alleen 
een kerkruimte maar ernaast en  erach-
ter kwamen allerlei nodige en nuttige 
lokalen: vergaderzaal, bureaus, keuken, 
sanitair, bibliotheek, enz. De inwijding 
had plaats in 1997, precies 25 jaar na 
de opening van het eerste kerklokaal.

De parochie is één van de weinige in 
België waar het Nederlands de  voer-
taal én de liturgische taal is. De meer-
derheid van de deelnemers zijn dan 
ook Vlamingen, dit in tegenstelling tot 
orthodoxe kerken in Limburg waar men 
celebreert in het Grieks, het Georgisch 
of het Oudslavisch. Momenteel wordt 
de parochie geleid door Vader Domi-
nique Verbeke, de schoonzoon van 
Ignace. Zoon Bernard is aartspriester in 
Brugge en zoon Yves is onder de naam 
van Athenagoras de metropoliet (zeg maar: 
bisschop) van België.
Ik vraag u niet om nu ook maar orthodox 
(oorspronkelijke betekenis: de rechte leer) te 
worden. Maar het leven van Vader Peckstadt 
geeft ons te denken: hoe kun je aan het eind 
van de twintigste eeuw nog een totaal vreemde 
geloofsovertuiging introduceren en bestendigen 
in deze onverschillige wereld? Ja, honderdtwin-

De orthodoxe begrafenisplechtigheid vond plaats op 14 mei jl. in de St. 
Elisabethkerk te Gent. Dit kerkgebouw werd onlangs door het Rooms-Katholieke 
bisdom Gent ter beschikking gesteld van de Anglikaanse gemeenschap.

tig jaar geleden in de tenten en de barakken 
van dominee Nikolaas de Jonge in Brussel, maar 
vandaag toch niet meer?
Aan mevrouw Peckstadt, aan de hele familie 
en aan de Orthodoxe Parochie bieden wij onze 
oprechte deelneming aan.

Arnold De Jonge

Avondmaal aan huis
Graag willen wij als gemeente voor ouderen en zieken, die aan huis gebonden zijn, de 
mogelijkheid bieden om toch Avondmaal te vieren. Telkens als in de kerk avondmaal 
gevierd wordt, wil uw predikant samen met iemand van de kerkenraad en/of van de 
gemeente bij iedereen langsgaan, die dat vraagt omdat het voor ons belangrijk, is dat 
iedereen het Avondmaal kan blijven ontvangen.  Vindt u het fijn als iemand van uw 
familie en/of kennissenkring meeviert? Dat is mogelijk.  
Het breken van het brood en het delen daarvan samen met de  wijn is een opdracht 
van Christus, die wij zeker in ere willen houden. Wij komen dus graag naar u toe als u 
de predikant of iemand van de kerkenraad verwittigt (telefoonnummers zie blz. 2).  
Op verzoek stuur ik ook graag mijn zondagspreken naar al degenen, die belet zijn om 
naar de kerk te komen. 

ds. Tihamér Buzogany



22 | 

Activiteitenrooster

Juni
zaterdag 4 10:00 Koordag Anglicaanse kerk

4 11:00 Opendeurdag Gaspard de Colignyschool (tot 18.00 uur)
zondag 5 13:00 Openkerkendag : Klanken en stilte (tot 18.00)

16:00 Orgelintermezzo Mizue Fukushima
woensdag 8 14:00 Gezelschapsdansen Patijntjestraat 

19:00 Kerkenraadsvergadering bij Ds. Buzogàny
zaterdag 18 10:00 Districtsvergadering in Dendermonde
zondag 19 11:15 Redactieraad

12:30 Opvoering Hartseerkind in kerkgebouw
Aansluitend opening tentoonstelling 

19 18:00 Concert voor KAP-kamp Protestantse kerk Brussel
maandag 20 Vergadering IKB (PCC)
woensdag 22 14:00 Gezelschapsdansen Patijntjestraat 
zondag 26 13:00 Tentoonstelling open (tot 18.00 uur)

Juli
zondag 3 13:00 Tentoonstelling open (tot 18.00 uur)

We wensen alle schoolgaande jeugd veel succes bij hun toetsen of examens!
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Dienstrooster

Komende vergadering redactieraad
Zondag 19 juni 2016 om 11:15
U wordt vriendelijk verzocht artikels tot één dag tevoren in te zenden, zodat de redactieraad op 
de dag zelf kan bespreken wat voorhanden is en wat er geplaatst wordt.  
Dank bij voorbaat voor uw begrip.
Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be

Zondag, 12 juni Avondmaalsdienst
Voorganger Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Kruyne / Rita Martens
Collectes Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) Mizue Fukushima
Kinderkerk Martine De Jonge

Zondag, 19 juni Opening Tentoonstelling Sacrale Wervels
Voorganger Dhr. Chris Vonck
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle / Rita Martens
Collectes Kerkenwerk / Sacrale Wervels
Organist(e) Mizue Fukushima
Kinderkerk Janneke van Heest

Zondag, 26 juni
Voorganger Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e) Ko Van Heest
Kinderkerk Jeroen Hozée

Zondag, 3 juli  
Voorganger Ds. Tihamér Buzogány
Kerkenraadsleden van  dienst Martine De Jonge/ Rita Martens
Collectes Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) Mizue Fukushima
Kinderkerk Etty Deelstra
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Bijbelleesrooster 2016
Bijbelleesrooster: handvat om de Bijbel te lezen

“Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te 
volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.” (Rom. 15:4)

Dit leesrooster biedt voor elke dag een korte bijbellezing. De tekstkeuze is vooral ingegeven 
door wat op zon- en feestdagen in de kerken aan de orde komt. Daarom is in het bijzonder 
gekeken naar het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken. In dat rooster worden 
kerkelijke eenzijdigheden gecorrigeerd en blinde vlekken aangevuld. Ook bijbelboeken die wel-
licht ongemakkelijk in het gehoor liggen, komen aan bod.

Juni 2016 

wo.   01    Numeri 11:24-35              Uitstorting van de Geest
do.    02    Numeri 12:1-16                Wie spreekt er namens God?
vr.      03    Numeri 13:1-24               Spionageverhaal
za.     04    Numeri 13:25-33              Verdergaan of niet?
zo.   05    Numeri 14:1-25                Pleidooi
ma.     06    Numeri 14:26-45              Alleen voor kinderen
di.    07    Lucas 7:18-28                   De grootste
wo.     08    Lucas 7:29-35                   Meedoen of niet
do.     09    Lucas 7:36-8:3                  Voetwassing
vr.   10   Lucas 8:4-18                     Zaaien
za.   11   Numeri 15:1-16                Les in offervaardigheid
zo.   12   Numeri 15:17-31              Per ongeluk, maar toch ...
ma.   13   Numeri 15:32-41              Zero tolerance
di.   14   Numeri 16:1-19                Opstand
wo.   15   Numeri 16:20-35              Ter aarde besteld
do.   16   Numeri 17:1-15                Hardleers
vr.    17   Numeri 17:16-28              Bloeiende staf
za.   18   Lucas 8:19-25                   Familiebezoek
zo.   19   Lucas 8:26-39                   Bezeten (van angst)
ma.   20   Lucas 8:40-56                   Opgewekt
di.   21   Lucas 9:1-9                       Over wie gaat het?
wo.   22   Lucas 9:10-17                   Levensmiddelen
do.   23   Lucas 9:18-27                   Identiteitsbewijzen
vr.    24   Lucas 9:28-36                  Hoog bezoek
za.   25   Lucas 9:37-50                   Aanval
zo.   26   Lucas 9:51-62                   Mild en doelbewust
ma.   27   Numeri 18:1-20                Priesterdienst
di.   28   Numeri 18:21-32              Geengrondbezitters
wo.   29   Numeri 19:1-10                Het wassende water
do.   30   Numeri 19:11-22              De dood hoort niet bij het leven


