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Van de kerkenraad

We kijken vol dankbaarheid terug op de mooie intrededienst
van Tihamér als predikant van onze gemeente. Een volle kerk
heeft bovendien altijd iets extra feestelijks! We danken allen die
meegeholpen hebben aan deze dienst, zowel in het officiële
gedeelte als voor de receptie achteraf, als diegenen die stilletjes
achter (diverse) schermen geholpen hebben.
We keken meteen vooruit naar de verschillende activiteiten
rond ons zomerproject Sacrale Wervels. Het volledige
programma staat elders in dit nummer. Een belangrijk
onderdeel is de dienst in het Gents, waaraan Paul, Huguette en
Pascal hun medewerking toegezegd hebben. Het “Gents” is dus
verzekerd en Jeroen zal de verschillende onderdelen van de
dienst coördineren.
De openkerkenzondag werd geëvalueerd: het aantal bezoekers
was misschien niet zo hoog, maar er kwamen goede gesprekken
op gang, die dergelijke intiatieven juist waardevol maken. We
willen dan ook met open monumentendag (11 september) onze
kerk weer openstellen.
Een week later vindt dan de startzondag plaats, waarvoor de
familie Buzogàny ons in de tuin in Mariakerke uitnodigt. Bij
slecht weer blijven we echter in het PCC. Het programma wordt
in een aparte vergadering uitgewerkt, details volgen dan ook in
een volgende kerkbrief.
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We wensen allen fijne zomermaanden toe.
Louise Hanappe
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Terugblik
Impressie: onze deelname aan OpenKerkenDagen 2016
KLANKEN EN STILTE
Eindelijk was het die zondagmiddag 5 juni zover en konden we de deuren wijd open zetten om
één van de vele kerken te zijn die dit weekend deelnamen aan dit event in heel België en de
haar omringende landen. Toch wel een speciaal gevoel dat we met zovele denominaties van
verschillende overtuiging en achtergrond maar wel samen een hartelijk welkom boden aan de
bezoekers. Zouden die wel komen naar het pleintje aan de Brabantdam en zouden ze wel
geïnteresseerd zijn in het programma dat we hadden samengesteld?
De opkomst was misschien in aantal eerder klein, een 30‐tal, de mensen verdrongen zich niet
aan de ingang, maar de bezoekers die er waren stelden interessante vragen en ook na de puike
inleiding van Jeroen over het thema Protestanten in Gent door de eeuwen heen ontstond er
een zeer interactief gesprek, waar alle aanwezigen heel positief op terug zullen kijken en wij
ook. Dat was eigenlijk ook onze hoop, toen wij eind vorig jaar als kerkenraad besloten mee te
doen aan dit weekend, dus daar zijn wij dan ook dankbaar voor dat we in die ontmoetingen de
overeenkomsten tussen de verschillende kerken kunnen vinden en dat is beter dan de
verschillen onderlijnen.
Het concert voerde ons door de eeuwen heen van Buxtehude en Bach via Franck tot heden
met Messiaen en de Franse Componist Hakim. Voor onze oren kwamen de dissonanten in de
modernere stukken soms vreemd over, maar Mizue heeft het beste van zichzelf gegeven en
een mooi programma gespeeld. Ze straalde bij het slotapplaus en was verrast met de bloemen.
Zo sloten we met dit derde luik van ons programma dit KLANKEN EN STILTE evenement af.
We zijn heel positief over onze deelname maar we zullen ons nog beter moeten bezinnen hoe
we een grotere doelgroep kunnen bereiken. Hiervoor kunnen we gelukkig te rade gaan bij de
organisatie van de OPENKERKENDAGEN die zich heel behulpzaam opstelde en open stond voor
onze vragen..
Marijke Schaefer
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Terugblik
Opening tentoonstelling zomerproject – Sacrale Wervels
Transparante breekbaarheid‐Sacraliteit in glas.
Het wordt een mooie, interessante zondag in de BPKB. We vertrekken naar de kerk waar
actrice Sabine Goethals, acteur Jonas van Thielen in gezelschap van zanger‐gitarist Divan van
het ensemble Hermitage ons vergasten op ‘die hartseerkind’, een theaterstuk dat handelt over
het dramatische leven van dichteres Ingrid Jonker. Ingrid werd in 1933 geboren in Kimberley
(Zuid Afrika). Ze leed onder een trieste kindheid; haar vader Abraham , verliet haar moeder
voor haar geboorte. Samen met haar moeder en zus vertrok ze naar de boerderij van haar
grootouders ,nabij Kaapstad. Na de dood van haar grootvader, zwierven grootmoeder, moeder
en de twee dochters zonder inkomen door Kaapstad. Ingrid had talent om gedichten te
schrijven.
Haar moeder overleed en ze kwam met haar zus terecht in het nieuw gestichte gezin van haar
vader. De familiale band was slecht. Verder studeren mocht niet. Ingrid werkte bij drukkers,
uitgevers en boekwinkels om geld te verdienen. In 1956 trouwde ze met de veel oudere
schrijver Pieter Venter. Ze kreeg een dochter Simone maar het huwelijk liep op de klippen..
Ingrid was eenzaam en leed aan depressies. Na vier jaar huwelijksperikelen, werd de scheiding
een feit. Moeder en kind vertrokken naar Kaapstad. Ingrid leed, zoals haar moeder aan
manische depressiviteit. Ze had nog een relatie met de schrijvers Brink en Cope maar de
opnames in psychiatrische instellingen volgden elkaar op. In 1965 liep ze de zee in. Haar vader
reageerde op haar dood met de woorden :’ voor mijn part gooien ze haar terug in zee’.
In 2004 werd ze postuum geëerd met de zilveren Orde van Ikhamanga, de Zuid‐ Afrikaanse
staatsprijs voor verdiensten op het gebied van kunst en cultuur.
Het stuk werd overtuigend gebracht door Sabine Goethals, die bekend is als actrice in o.a.
populaire t.v.series zoals Flikken, Hof van Assisen, Witse, Thuis, Familie en FC. De Kampioenen.
Johan van Thielen speelde de rol van vader Abraham; Divan, zorgde voor de muzikale
begeleiding.
Toen werd de tentoonstelling officieel geopend. Aletta sprak de inleidende woorden,
begroette de schepen van cultuur, dankte voor zijn aanwezigheid en we konden de fraaie
voorwerpen, gemaakt door drie begaafde glaskunstenaressen, bewonderen.
We sluiten af met een gezellige babbel tussen bekenden en onbekenden.
Dank aan de mensen die zich voor deze activiteit hebben ingespannen en eveneens dank aan
dominee Tihamer en echtgenote Wilma die ons trakteerden op heerlijke soep.
Huguette Spatz

6 — Kerkbrief Juli & Augustus 2016

Vooruitblik
Startzondag
Zondag, 18 september 2016
De familie Buzogány nodigt ons uit in hun tuin te Mariakerke
(Bij slecht weer blijven we in het P.C.C.)
Verdere details volgen in het september nummer

Vrij podium op startzondag
Na een lange, heerlijke vakantie starten we opnieuw, ook in de kerk, met een nieuw
seizoen. Op 18 september vieren wij dit tijdens de “startzondag”. Deze keer willen wij
aan alle jonge mensen die een bijzonder muzikaal talent hebben een vrij podium
aanbieden in de dienst!
Dus, kan je goed zingen, bespeel je een instrument, ken je een mooi gedicht en heb je
een beetje lef, dan nodigen we je graag uit om mee te doen! Je kunt je opgeven bij de
dominee of Jeroen.
We kijken uit naar jullie enthousiaste medewerking om deze dienst nog feestelijker te
maken!
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Belgisch‐Duits Convent
De jaarlijkse bijeenkomst van het Belgisch‐Duitse Convent heeft plaats van zondag 28 tot
woensdag 31 augustus in het conferentieoord “ La Foresta” in Vaalbeek, bij Leuven.
Het thema luidt: Christenen, Joden, Moslims‐ tegenover, naast, met elkaar leven?
Het thema “religie” staat weer op de agenda van onze Europese samenlevingen. Na
ontmoedigende ervaringen in de laatste jaren is het samenleven tussen religies en met religies
in onze maatschappij enerzijds fragiel, terwijl het door sommigen überhaupt in vraag wordt
gesteld. Daarom willen we ook op theologisch gebied de vraag stellen, hoe het protestantisme
andere religies tegemoet treedt, maar ook onze ervaringen delen over de vraag, hoe ter
plaatse de co‐existentie van religies vorm krijgt en vreedzaam en met het oog op het welzijn
van allen kan worden vormgegeven.
Voor wie geïnteresseerd is om aan deze conferentie deel te nemen ligt alle informatie , het
programma en het aanmeldformulier ter beschikking in de consistorie. Inschrijven moet begin
juli!
( samengevat uit brief Ds. J.H. Brouwer)
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GELEIDE BEZOEKEN – Het protestantisme in Gent
Van 17 t/m 24 juli dagelijks van 15.00 tot 16.30 uur
Sinds 1817 is dit kerkgebouw de thuishaven van de Protestantse Kerk. Tijdens deze
rondleidingen hoort u meer over de geschiedenis van het protestantisme in Gent, van het
gebouw en over het protestantisme vandaag.

PROGRAMMA CONCERTEN – TONEEL
tijdens de Gentse Feestenweek
Zondag 17 juli – 17.00 uur : IZAR DUO
Het Izar duo is een pianoduo dat zich focust op het repertoire voor piano vierhandig in al zijn
facetten.
Margot Welleman (primo) en Lokke Van der Ven (secundo) leerden elkaar kennen in hun
eerste jaar piano aan het Koninklijk Conservatorium Brussel, in de klas van Jan Michiels. Toen
ze in 2012 samen afstudeerden, besloten ze zich volop te concentreren op hun duo. Ze volgden
masterclasses bij internationaal gerenommeerde pianoduo's en kregen ook meermaals advies
van ervaren solisten waaronder Alexander Melnikov en Abdel Rahman El Bacha.

Het repertoire van het Izar duo rijkt van de oude meesterwerken tot recent geschreven muziek
van o.m Annelies van Parys. Binnen dat repertorium gaan ze voornamelijk op zoek naar de
verschillende aspecten van het vierhandig pianospel. Zo trachten ze bijvoorbeeld de finesse
van W.A. Mozart, de grootse orkestklanken van A. Dvorak, het rijke kleurenpalet bij C. Debussy
en de pure expressie van G. Kurtag te doorgronden en te vertalen naar interessante
programmakeuzes.
Zopas werd het Izar duo ook toegelaten tot het Orpheus Instituut te Gent, waar ze als
ensemble gecoacht zullen worden door Piet Kuijken, Piet Van Bockstal, Paul De Clerck en
France Springuel. In het voorjaar van 2016 staat een samenwerking gepland met de jonge en
beloftevolle componist Jasper Vanpaemel.
Het programma zal in het teken staan van de tentoonstelling ‘Transparante breekbare
sacraliteit in glas’ met werk van Ans Bakker.
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Dinsdag, 19 juli – 17.00 : Mieke Felix – LUCIFER "Het Toneel is in de Hemel"
(vrij naar Joost van den Vondel.) Een KAHAANIVertelling
Lucifer, de drager van Gods morgenster, is de mooiste van de engelen. Wanneer hij verneemt
dat er een nieuw wezen geschapen is dat boven hen allen zal worden geplaatst, komt hij in
opstand tegen Gods raadsbesluit. Wat is het dat hem drijft? Jaloezie? Hoogmoed? Politieke
ambitie? Op een bepaald ogenblik beseft hij dat hij tegenover de almacht van God geen kans
maakt. Toch gaat hij verder: bitter, verontwaardigd, wanhopig. Het portret van een
opstandeling.

"Engelen zijn wie ze zijn: helder en doorzichtig.
Als glas.
En net daarom misschien ook zo broos.
Er is niet meer dan één barst nodig om alles in scherven te laten vallen.
Hoe is het zover kunnen komen?"

Mieke Felix studeerde toneel en voordrachtkunst aan het Koninklijk Conservatorium van
Antwerpen, kunstgeschiedenis aan de UGent, theologie en religiewetenschap aan de KU
Leuven en is geen onbekende meer in onze gemeente.
In haar project KAHAANIVertellingen houdt zij zich bezig met de grote verhalen van de
mensheid: mythes, legendes en sprookjes, literaire meesterwerken en episodes uit onze
geschiedenis.

Donderdag, 21 juli ‐ 17.00 uur : La Chapelle Sauvage
Het jonge Gentse ensemble La Chapelle Sauvage heeft sinds zijn oprichting in 2011 al op menig
mens een blijvende en vooral beklijvende indruk nagelaten. Door hun oprechte en gevoelige
interpretatie weten ze elk muzikaal werk een innoverende touch te geven met veel oog voor
het menselijke aspect, waardoor ieder zich steeds persoonlijk aangesproken weet. Op onze
nationale feestdag brengen ze met enkele kernmusici uit hun chapelle en speciaal voor de
gemeenschap van de Brabantdamkerk bekende en minderbekende klassieke compositorische
parels uit verschillende stijlen en landen.
La Chapelle Sauvage ontstond onder impuls van de jonge Belgische dirigent Karel De Wilde als
een internationaal initiatief van jonge professionele musici komende uit geheel de wereld. Wat
hen samenbracht en typeert is een wilde en ontembare muzikale ambitie met een eigentijdse,
kritische en reflectieve attitude. Naast een ruim klassiek repertoire wagen ze zich ook graag
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aan diverse projecten in veelvoud van stijlen. Niettegenstaande hun vaste kern, modificeert
hun bezetting zich gedurig naargelang het repertoire, teneinde een evenwichtige balans te
bekomen, steeds opzoek als ze zijn naar een creatieve en authentiek‐verantwoordde
uitvoering, hierbij gebruik makende van de kennis en modernste technieken waarover we
heden ten dage beschikken. Momenteel zijn hun musici een combinatie van jonge
professionelen die naast ruime activiteiten in de verschillende orkesten van België en Europa
ook volop een solocarrière aan het uitbouwen zijn, evenals Masterstudenten uit Koninklijke
Conservatoria van over heel de wereld.

Zaterdag, 23 juli – 17.00 uur : James Kenny – orgel
James Kenny (19) studeert theologie en orgel en is als student‐organist verbonden aan de kerk
van de Hlg. Helena en aan de Sint‐Maartenskerk in York. James is actief in muziekleven in York,
studeert verder orgel, heeft koren samengesteld en geleid voor zowel kerkdiensten als
concerten en heeft de baspartij van choraalwerken uitgevoerd.
Het programma van dit concert omvat werken van François Couperin, William Bird, Orlando
Gibbons en William Walond.

Zondag, 24 juli – 17.00 uur : Rudy De Sutter
afgewisseld met gedichten gelezen door Rita Martens
Sinds de eerste editie is pianist Rudy de Sutter present tijdens onze zomerprojecten.
Traditioneel sluit hij het project af met een uiterst smaakvol pianoconcert. Hij neemt de
luisteraar mee op een
exploratietocht, vertrekkend van gekende melodieën die uitwaaieren in brede improvisaties.
Als muzikant en beeldend kunstenaar sublimeert Rudy de Sutter herkenbare gevoelens tot
parelen van eenvoud en eerlijkheid. Dit slotconcert is doorgaans een erg verrassende beleving.
Dit jaar wordt de muziek afgewisseld met poëzie.
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Kinderkerk
Voor de kinderen
We kregen terug een uitnodiging van de organisatie “Actie4Kids” in verband met de
schoenendoosactie…Elk jaar kunnen kinderen hier een of meerdere schoendozen
versieren en vullen met schoolspullen, hygiëneproducten, speelgoed of een knuffel.
Actie4Kids verzamelt deze dozen en verdeelt ze dan later aan talloze kinderen in West‐
Afrika, Oost‐Europa en het Midden Oosten. Deze kinderen hebben het niet zo goed, ze
zijn op zoek naar veiligheid, geluk, soms een nieuw bestaan. Sommige van deze
kinderen hebben nog nooit een cadeautje gehad! De organisatie wil goed nieuws
brengen en stopt in elke doos ook een boekje met Bijbelverhalen.
Mochten jullie zin hebben om mee te werken aan dit goede doel, dan mag je dozen
vullen en ze aan mij bezorgen, ik zorg dan dat ze bij de Actie4Kids terecht komen!
Hopelijk kunnen dan weer tienduizenden kinderen blij gemaakt worden met een
schoenendoos!
Martine De Jonge
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Toffe gasten, die Belgen
De bovenstaande vaststelling is voor mij allang geen
geheim meer en ik vind het heel fijn als ook andere
allochtonen dat ontdekken, ook al heeft de
ontdekking soms een minder mooie
voorgeschiedenis.
Een aantal weken geleden toen ik samen met
Wilma naar mijn vaderland moest voor een reünie,
zijn mijn schoonouders vanuit Nederland naar
Mariakerke gekomen om hun taak als grootouders
te beoefenen. Het was niet de eerste keer dat ze dat deden, maar dit keer was toch
anders dan anders.
Voordat wij weg gingen wisten wij al dat bij de NMBS niet alles van een leien dakje liep
maar toch was onze boodschap aan de kinderen om gewoon naar school te gaan en:
als de treinen niet rijden en jullie niet naar huis kunnen dan gaat opa jullie wel ophalen
in Zottegem.
Wij waren al in hartje Transsylvanië toen mijn telefoon trilde en ene van de zonen liet
weten waarvoor ik vreesde: wij kunnen niet naar huis, de treinen zijn afgeschaft! Plan
B moest dus in leven geroepen worden en opa ging de kinderen ophalen. Tot hier toe
geen probleem, maar waar niemand op gerekend heeft wordt werkelijkheid. De auto
van opa begaf zijn ziel ergens tussen Mariakerke en Zottegem. Voor de kinderen werd
ander vervoer geregeld, maar de sleepdienst liet op zich wachten en mijn schoonvader
die van zijn eerste levensjaar af suikerziekte heeft wist wat de consequenties zouden
zijn als hij geen eten krijgt en dat wil je niet meemaken, alleen en langs de weg. Flauw
vallen is geen optie in zo een situatie. Om 18.30u voelde hij al komen, wat hij altijd
voelt als het suikergehalte in zijn lichaam daalt en zijn apparaatje die de insuline regelt
een laatste waarschuwing geeft. Toen nam hij een beslissing die hij normaal nooit zou
doen, maar met deze beslissing heeft hij de eerste stap gezet richting een belangrijke
ontdekking, namelijk dat de Belgen toch toffe gasten zijn.
Bij de enige villa die daar stond aangebeld en zijn probleem uitgelegd, maar voor de
vrouw die de deur opende was dat geen probleem, in tegendeel, onmiddellijk werd er
eten en drank op tafel gezet en opa was gered! Om 20 uur is de afsleepwagen
gearriveerd en heeft niet alleen de auto weggesleept, maar ook mijn schoonvader
weer naar Mariakerke gebracht.
Graag luisterden wij, toen wij terugkwamen, naar het enthousiaste verhaal van mijn
schoonvader die na de geïmproviseerde maaltijd in een villa tussen Zottegem en
Mariakerke, de gastvrouw gevraagd heeft of zij niet bang was om hem binnen te
laten?! Haar antwoord was negatief, net als haar antwoord betreffend een eventuele
vergoeding voor de maaltijd:” U moet niet betalen! Ik neem aan dat u hetzelfde zou
doen met mij, zou ik in uw situatie zijn”!?
In een wereld waar wij als mensen, als kinderen van eenzelfde Vader, bang zijn om
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elkaar te vertrouwen vooral als wij elkaar niet kennen, ging er toch een deur open voor
iemand die klopte. In zijn Bergrede is de Meester ook meer dan duidelijk: “Zo moet
jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eerbewijzen
aan jullie Vader in de hemel” (Mt 5, 16)
Was de mevrouw die mijn schoonvader redde gelovig? Gaat die mevrouw ieder zondag
naar de kerk? Weet zij wat het betekent “het zout van de aarde” of “het licht in de
wereld“ te zijn? Ik weet het niet, maar ik heb twee dingen van haar geleerd: ten eerste
naastenliefde en ten tweede, dat er eigenlijk niet veel nodig is om zelfs aan
Nederlanders te bewijzen dat de Belgen toch toffe gasten zijn. Met andere dingen is
dat ook niet anders.
Tihamér

PASTORAAL NIEUWS
WEL EN WEE UIT DE GEMEENTE BRABANTDAM
We kunnen dit artikel beginnen met een heel vreugdevol gebeuren, nl een foto van
een 4‐geslacht in vrouwelijke lijn:
Bovenaan de “trap” staat
overgrootmoeder Jeanne Bruggeman‐
Seys, geboren op 16 januari 1928,
haar echtgenoot Daniël Bruggeman
overleed op 22 mei 2012. Tot in de
jaren 1960 waren zij beiden zeer actief
in onze gemeente met hun groot
gezin. Er werd heel veel muziek
gemaakt, de ouderen onder ons zullen
daar nog mooie herinneringen aan
bewaren.
Haar dochter Annie Bruggeman (24 april 1958) is een fiere grootmoeder en ook zij
bewaart goede herinneringen aan haar tijd in de kinderkerk, of zondagschool, zoals dat
toen nog heette.
Katrien De Belder (27 oktober 1988) is de moeder van de kleine Alice Overdeput die
werd geboren op 13 april 2016.
Jeanne Seys verblijft in RVT Scheldevelde in De Pinte en ook al is ze wat vergeetachtig,
een bezoekje stelt ze zeer op prijs.
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Pastoraat
Nu ik dit schrijf zitten onze studenten nog midden in de blok en de zenuwen. Als jullie
deze kerkbrief lezen hebben de meeste hun resultaten al binnen. Wij wensen allen,
hoe de uitslag ook luidt, een goede vakantietijd toe om te herbronnen en nieuwe
energie op te doen om de weg naar kennis en volwassenheid verder af te leggen.
De zorg voor onze ouderen en zieken houdt ons steeds bezig. We leven mee als het
moeilijk is en we zijn verheugd als verbetering optreedt. De zomertijd, die nu
aangebroken is, is voor velen het moment om de riem af te leggen en erop uit te
trekken, om tijd en de rust vinden om samen met het gezin of partner door te brengen
en de dagelijkse sleur te doorbreken. Voor diegenen die aan huis of zorginstelling
gebonden zitten is het een tijd van grotere stilte dan anders, omdat hun naasten er
even op uit trekken en er dus minder bezoekjes voor hen zijn. Laten de blijvers die
stilte deze zomer eens doorbreken door een paar extra bezoekjes af te leggen en zo de
zon binnen te brengen en voor wat afleiding te zorgen daar waar er naar uitgekeken
wordt.. U zal verbaasd staan als u merkt hoeveel deugd u daar zelf van heeft.
De berichten over Elisabeth Bruyneel blijven in positieve lijn. Zij maakt goede
vorderingen door middel van de intensieve dagelijkse revalidatie in het UZ. Voor
iedereen, ook het doktersteam, werkt dit bijzonder stimulerend. Wij verheugen ons
met hen allen en wensen Etty en Wim een welverdiend reisje naar Zwitserland toe om
zelf ook nieuwe krachten op te doen.
Andréa Bruynooghe‐Bral heef,t zoals haar zoon Paul berispend tegen haar zei, “zotte
kuren uitgehaald” en is daarbij ongelukkig gevallen. Door kordaat ingrijpen van de
buurvrouwen werd zij onmiddellijk opgenomen in St Lucas, ze hoefde gelukkig niet
geopereerd te worden, de breuk zal spontaan genezen. Daarvoor is zij nu in de
Volkskliniek Straat 124 kamer 3. Als je je Gents wat wil bijschaven voor de Gentse
dienst op 17 juli dan raad ik je tenzeerste aan haar te bezoeken. Een vreugdevol
bezoek voor beiden, je gaat gegarandeerd met de glimlach buiten.
Cecile de Vilder probeert te berusten in haar toestand. Hoewel zij de verzorging in de
Zonnebloem heel goed vindt en het personeel zeer geduldig en vriendelijk, is het
moeilijk te aanvaarden dat zij niet meer mobiel is. Bezoekjes fleuren haar op en
kleuren haar dag. RVT de Zonnebloem, Zwijnaarde, kamer 32, gelijkvloers.
Als u dit leest is Janine Hoste‐Larno resident in RVT Lemberge te Merelbeke,
kamernummer nog niet gekend op dit moment, maar een telefoontje naar het
secretariaat brengt uitkomst. Na een lange ziekenhuisopname hoopt zij hier te
revalideren en weer zo zelfstandig te worden, dat zij terug naar huis kan in de
Herfststraat te Gent.
Ed en Danielle verliezen de moed niet en hoewel de therapie zwaar is door zijn
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onaangename bijverschijnselen en Ed na elke behandeling enkele dagen noodzaakt dit
te ondergaan, zijn de resultaten hoopvol en wij hopen met jullie. Houd goede moed en
weet je gedragen door onze Heer.
Cees Van Leeuwen keek al zolang uit naar het einde van juni, het einde ook van zijn
intensieve chemokuur. Wij steken ook de vlag van dankbaarheid uit en bidden je toe
dat met deze behandeling het kwaad ingetoomd is en je beginnen kan met je
weerstand te verhogen en meer en meer je leven van voordien op te pakken. Jij weet
zelf maar al te goed wat kan en niet kan en je diep geloof heeft je vaak terzijde gestaan
als het echt heel donker was om je heen. Wij danken jou om dit vertrouwen ook door
te geven aan ons als een kostbaar geschenk.
Dit is een overzicht van het wel en wee in onze gemeente. Als je je naam hier niet vindt
betekend dat niet dat wij niet aan je denken, maar geen nieuws is meestal toch goed
nieuws en anders horen we graag van je of van je naasten, zodat we je kunnen
bezoeken.
Voor allen geef ik hierna nog een oefening mee in ons dierbare Gentse dialect, niet
alleen voor het dialect, ook voor de boodschap die er in verborgen zit. Houd allen
goede moed en weet je gedragen door de Heer bij wie we al onze zorgen kunnen
neerleggen.
Marijke Schaefer

OAS GE NIE KEUNT VLIEGEN, LUUPT
OAS GE NIE KEUNT LUUPEN, GOAT
OAS GE NIE KEUNT GOAN, KRUIPT
MOAR BLIJF NUUTNIE STILLESTOAN
ALTIJD NOAR OMHUUGE GOAN

OAS GE NIE KEUNT LACHEN, GLIMLACH
OAS GE NIE KEUNT GLIMLACHEN, ZIJ TOCH BLIJE
OAS GE NIE KEUNT BLIJE ZIJN, ZIJ TOENS CONTENT
MOAR NUUTNIE OPGEVEN
EN ALTIJD GAZE GEVEN

NIE PLEUJEN
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Wonderbaar vermenigvuldigd !
Sommige zaken kunnen zich wonderbaarlijk vermenigvuldigen. Als je bij aankomst in Guinee
100 Euro wisselt, krijg je meteen een miljoen lokale franken. De wisselkoers kan nogal
schommelen, maar ligt in die orde van grootte. Zo kan je dus (in ons geval als zakgeld) met 200
verlepte bankbriefjes van 5000 verder. Zoveel geld moest ik met mijn reisgenote
Lies wel delen om geen dikke nek te krijgen, dus we namen we elk een half miljoen voor onze
rekening.
Eens in Guinee is het wonderlijk om vast te stellen wat je met die waardeloze bankbrieven kan
doen. Een rijstschotel kost maximaal 3000 GF, maar dan heb je er al ondefinieerbaar vlees bij.
Enkel een saus van aardappelbladeren (sauce de feuilles de patattes) is veel goedkoper en voor
blanken ongetwijfeld veiliger in het gebruik.
De voor ons belachelijk lage prijzen moeten echter gezien worden in het licht van een dagloon
van omgerekend 1,5 tot 3 Euro voor arbeiders of resp. bedienden. Samuel, onze chauffeur,
werd met een maandloon van 2.005.000 GF dus goed betaald voor de fantastische manier
waarop hij ons 1.500 km door een chaos van putten, modder en autowrakken loodste op de N1
tussen Conakry en Macenta allez‐retour.
Het doel van onze reis was evenwel het medisch centrum in Macenta, dat mede door
Protestantse Solidariteit functioneert. Wat daar met beperkte middelen wordt verricht,
overtreft een Westers denkvermogen. De dankbaarheid van patiënten met lepra, tuberculose
of HIV staat er op de gezichten te lezen, maar ook de hoop en moed die ze ondanks hun lijden
verder uitstralen was wonderbaarlijk om te zien.
Later kom ik in een ernstiger bijdrage ongetwijfeld uitgebreider terug op de zin en essentie van
de missie naar Guinee voor PS, maar deze eerste wat prozaïsche impressie schrijf ik alvast
tijdens de nachtvlucht van Conakry naar Parijs. Lies slaapt terecht aan mijn zijde, zij gaat
immers morgen direct weer aan het werk voor PS en ik heb nog een paar dagen congé voor de
boeg met andere zieken.
Tot slot nog iets in verband met de titel, geleend uit de wonderbaarlijke vermenigvuldiging aan
het meer van Galilea. De eerste dag van de terugreis, maandag 6 juni, zocht Samuel rond de
middag eten op de markt van Faralah. Restaurants zijn daar immers niet, maar er staat altijd
wel iemand in een roestige pot te roeren in de hoop dat iemand anders honger heeft. Vandaag
echter niet, dit bleek de eerste dag van se Ramadan! Niet getreurd, ergens was wel brood te
vinden en elders twee blikken sardientjes uit Saoudi‐Arabië. Die meegenomen in de
Landcruiser en even buiten het dorp een echte picknick georganiseerd in de schaduw van een
boom, met... 5 broodbrokken en 2 blikjes vis.
Rudy Liagre
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De vastenmaand Ramadan en Aïd Al–Fitr

In de negende maand van de islamitische maankalender, van 6 juni tot 6 juli, vasten moslims
overal ter wereld. Ze herdenken hiermee dat de profeet Mohammed in deze maand de eerste
teksten van de Koran te horen kreeg. Tijdens deze maand proberen moslims ook de gehele
Koran te lezen. Wanneer de maand voorbij is vieren moslims drie dagen feest. Dat feest, Aïd
Al‐Fitr, is ( na het offerfeest) het tweede grootste feest in de islamitische kalender. De Koran
zegt hierover: O gij,die gelooft! Aan u is voorgeschreven het vasten, gelijk het voorgeschreven
was aan wie vóór u waren (Koran 2:183)
Ter gelegenheid van Ramadan is er ook dit jaar een “Ramadanbrief” geschreven op initiatief
van Orbit vzw in samenwerking met VPKB. De brief met de handtekeningen van twee
bisschoppen en de synodevoorzitter ds. Steven Fuite is in zes talen vertaald. In de brief worden
moslims gefeliciteerd met dit feest en uitgenodigd om mee te bouwen aan een barmhartige
samenleving met bijzondere aandacht voor weduwen, ouderen, wezen en kwetsbare jongeren.
Individuele personen maar vooral gemeenten worden uitgenodigd om deze brief tijdens een
bezoek aan een naburige moslimgemeenschap te overhandigen. De Ramadanbrief wordt naar
alle gemeenten gestuurd inclusief een handleiding.

Ramadan wenskaart
Daarnaast moedigt Orbit vzw)1 iedereen aan om moslims
in de buurt, op het werk of de vereniging, met een
wenskaart te feliciteren bij het einde van de ramadan.
Speciaal voor deze gelegenheid ontwikkelde zij een
wenskaart met aan de binnenzijde een wens aan moslims
in het Nederlands,Frans, Engels, Turks en Arabisch.
Kosten per kaart €,060.
Te bestellen bij:
Orbit vzw
tel. 02‐5021128
email: info@orbitvzw.be
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Juli & augustus 2016

Bakken met boeken
+

Achter de muren :
Cipiersstaking

Onze vraag aan de diverse vaste en minder vaste scribenten van Kerkmozaïek om een leestip
voor de komende zomermaanden leverde een bont boekenpalet op met –desondanks‐ een
rode draad: de schrijvers willen de lezer aan het denken zetten.
Daarnaast is in dit nummer, naar aanleiding van de cipiersstakingen, een centrale plaats
ingeruimd voor de leefomstandigheden in diverse Belgische gevangenissen.
De website bruzz.be (voorheen brusselnieuws.be) meldde op 6 juni jl. dat in de gevangenis van
Sint‐Gillis al sinds eind mei 2015 geen collectieve activiteiten meer worden georganiseerd voor
de gedetineerden. ‘Geen sport, geen bibliotheekbezoek en geen opleidingen’.
Toch niet zo vanzelfsprekend dus: een boek pakken om ‐voor even‐ te kunnen ontsnappen aan
de dagelijkse realiteit. Ook iets om over na te denken!
Namens de redactie,
Annet Sinnema

Septembernummer (Refo‐nummer)
De deadline voor het septembernummer valt al op 30 juni 2016 omwille van het jaarlijks verlof
van onze drukker. Dank voor uw begrip.

Deadline volgende nummers :
Oktober 2016 : 1 september 2016
November 2016 : 29 september 2016
December 2016 : 24 oktober 2016 (vroeger vanwege herfstvakantie en voorbereidingen
synodevergadering)
Januari 2017 : 29 november 2016 (vroeger n.a.v. kerstofverlof drukker en synodebureau)
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Gelukkige verjaardag
Robbe
Jasper
Adinda
Marguerite
Martine
Isabelle
Isabelle
Nele
Johan Piet
Evie
Suzanne
Ans
Liliane
Dirkje Janna
Aline
Jean‐Marie
Kaat
Marianne
Michèle
Johanna
Agnes
Arno
Erica
Anna
Renée
Gert‐Jan
Paul
Greta
Willem
Joris
Abraham
Pierre
Francine
Wiebe
Keanu
Edwin
Myriam

Adams
Adams
De Jonge
Jongkheere‐Renard
van Belle‐De Jonge
van Belle‐Leyman
Van Damme‐De Schuyteneer
Van De Walle‐Temmerman
Schaefer
Jacques
van Belle‐Cocriamont
Verbrugghe‐Parlevliet
De Hainaut‐Blommaert
Parlevliet‐Parlevliet
De Hainaut
Bytebier
Verbrugghe
Schaefer
Kerneder
Boone
Lorein‐Van Den Broeck
Furquim d'Almeida
Van Den Hende
Van Der Vennet
Simons‐Hugaerts
Jeddens
Moors
De Smet
Bruyneel
Hozée
Boone
Liagre
Vanderhaegen‐Barvoets
Wauters
Frans
Devaere
Verstrenge
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8 juli
8 juli
8 juli
10 juli
10 juli
12 juli
15 juli
18 juli
22 juli
23 juli
23 juli
24 juli
26 juli
28 juli
30 juli
1 aug
2 aug
5 aug
5 aug
6 aug
7 aug
7 aug
9 aug
9 aug
10 aug
13 aug
18 aug
18 aug
18 aug
19 aug
19 aug
20 aug
24 aug
25 aug
25 aug
25 aug
25 aug

Gelukkige verjaardag
Joris
Peter
Chloé
Ed
Fernand
Astrid
Matthias
Thea
Marijke
Francine

Van Den Hende
De Jonge
Hanappe
Hozée
Van Den Neste
Van der Haeghen
Lehman
Van Zuren‐Schaap
Schaefer‐Kruyne
Ongenae

28 aug
28 aug
29 aug
29 aug
29 aug
1 sept
1 sept
6 sept
6 sept
7 sept

Kerkbrief Juli & Augustus 2016 — 21

Activiteitenrooster
Zondag

3 juli

14.00‐18.00

Tentoonstelling “Breekbare Sacrale Wervels”

Zondag

10 juli

14.00‐18.00

Tentoonstelling “Breekbare Sacrale Wervels”

Zondag

17 juli

10.00
17.00‐18.00

Kerkdienst in het Gents
Concert door het Izar pianoduo I

Dinsdag

19 juli

17.00‐18.00

Lucifer, KAHAANIVertedllingen, Mieke Felix

Donderdag

21 juli

17.00‐18.00

Concert : La Chapelle Sauvage

Zaterdag

23 juli

17.00‐18.00

Concert : James Kelly (orgel)

Zondag

24 juli

17.00‐18.00

Concert : Rudy De Sutter (piano) afgewisseld
met poëzie

14.00‐18.00
15.00‐16.30

Tentoonstelling “Breekbare Sacrale Wervels”
Geleid bezoek : Het Protestantisme in Gent

Dagelijks van 17 t/m 24 juli :

Zondag

14 augustus

Geuzenfeest in Horebeke : “Less is more”.

Zondag

18 september

Startzondag
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Dienstrooster
Zondag, 3 juli
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)

Ds. Tihamér Buzogàny
Martine De Jonge / Rita Martens
Kerkenwerk / Diaconie
Mizue Fukushima

Zondag, 10 juli
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)

Ds. Tihamér Buzogàny
Marijke / Micheline
Kerkenwerk / Kerkbrief
Arnold De Jonge

Zondag, 17 juli
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)

Dienst in het “Gentsch”
Verschillende medewerkers o.l.v. Jeroen Hozée
Martine / Aletta
Kerkenwerk / Kras Gent
Mizue Fukushima

Zondag, 24 juli
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)
Kinderkerk

Gezamenlijke dienst in de Brabantdam
Ds. Tihamér Buzogàny
Aletta / Rita en Christine / Lydia
Grote Witte Tent
Ko Van Heest

Zondag, 31 juli
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes

Gezamenlijke dienst in de Rabotkerk (kelder)
Yo Jan Vanden Heede
Gerard / Eefje en Francis
Gevangenispastoraat

Komende vergadering redactieraad
Zondag 21 augustus 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
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Dienstrooster
Zondag, 7 augustus
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)
Kinderkerk

Gezamenlijke dienst in de Brabantdam
Ds. Marc Loos
Marijke / Micheline en Karen / Gerard
Protestantse Solidariteit
Arnold De Jonge

Zondag, 14 augustus
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes

Gezamenlijke dienst in de Rabotkerk (kelder)
Ds. Marc Loos
Lydia / Christine en Rita
PS Oostende

Zondag, 21 augustus
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)

Ds. Tihamér Buzogàny
Francis / Micheline
Kerkenwerk / Diaconie
Mizue Fukushima

Zondag, 28 augustus
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)

Ds. Tihamér Buzogàny
Martine / Rita
Kerkenwerk / Kerkbrief
Ko Van Heest

Zondag, 4 september
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)
Kinderkerk

Ds. Tihamér Buzogàny
Aletta / Micheline
Kerkenwerk / Bloemen
Mizue Fukushima
Etty Deelstra

