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van de redactie 
 

 

van de kerkenraad 
 

Half augustus is het nog zomer, maar september komt toch al dichtbij. 

De start van een nieuwe schooljaar, voor de kerkgemeenschap een nieuw werkjaar. 

 
Zoals u op de voorpagina kan zien staat het schoolbord klaar. Aan de raden en u  om het vol te schrijven :-)  

Deze kerkbrief kunt u ook in kleur lezen op de website van de kerk.  

Kunt u dat zelf niet vraag het dan eens aan uw kinderen of kleinkinderen. Zij zullen dit graag voor u doen via 

hun tablet , pc of smartphone. 

Alweer de start van een nieuw werkjaar. 

 

Alhoewel er geen kerkenraad was in de vakantie hebben we toch het 

één en ander beleefd. 

 Van droevige terreuraanslagen tot euforisch Olympisch goud. 

 Van een gewone zondag tot een feestzondag met de Gentse dienst. 

Een grote dank aan Paul, Pascal en Huguette voor hun Gentse         

teksten, Rudy De Sutter voor de piano begeleiding en Jeroen voor de 

organisatie. 

De zomertentoonstelling werd druk bezocht en zeker de concerten,    

telkens om 17 uur: 

 Izar duo piano 

 Mieke Felix met het verhaal van de gevallen engel 

 La Chapelle Sauvage: de kerk was bijna te klein 

 James Kenny met orgelconcert 

 Rudy De Sutter piano en poëzie door mezelf gebracht 

 

Tussendoor gaven dominee Buzogány en hulppredikant Jeroen uitleg 

over het Protestantisme in Gent. Dank Aletta, voor het mooie pakket dat 

we kregen. 

De gemeenschappelijke diensten zowel in de Rabotkelder en in onze 

kerk verliepen goed.   

                    Rita    
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terugblik 
 

de glasblazer 

 

de glasblazer druppelt zijn zweet 

neus-top als afvoergoot 

ultiem artistieke kreet 

rond gevormd oranjerood 

 

viscoos geblazen vorm 

handgevormde luchtballon 

holle bolle wangenstorm 

kleurig glazen parfumflacon 

 

glanzend glas weerkaatsend licht 

blaaspijp vingerdraaiend aan de mond 

erdoorheen poëtisch vergezicht 

zuiver zand en assegrond 

   fets 

LUCIFER -  Kahaani vertellingen—Mieke Felix, 19 juli 2016. 

Tijdens onze jeugdjaren hebben de meesten onder ons met Lucifer en Vondel kennis gemaakt. We vonden het 

maar niks; vervelende taal, kwatrijnen en Barokke taal, maakten het verhaal  saai en langdradig.  We moesten 

wachten op Mieke Felix om ons een klare kijk te geven op de historie. Daar is ze in geslaagd. In de reeks KHa-

naahan vertellingen was Lucifer aan de beurt. In een synopsis  van Vondel’s oeuvre bracht ze ons het verhaal 

van de rebelse duivel. Het gebeuren speelt zich af in de hemel. God heeft een mensenpaar geschapen.  Adam 

en Eva, ze zijn stralend en zijn verheven boven de engelen. Meer nog, de engelen moeten hen dienen.Ze leven 

in de Tuin van Eden en alle dieren zijn aan hen onderdanig. Dat lokt verontwaardiging uit bij enkele godsbo-

des. Vooral Lucifer, de stedehouder is boos; hij begrijpt niet waarom God de mens geschapen heeft. Lucifer 

verzamelt een groepje opstandelingen rond  zich waaronder  Belzebub, Apolion en Belial. Belzebub is de hei-

melijke, valse-opstoker. Lucifer is de twijfelaar die aarzelt of hij God ontrouw zal worden en die uiteindelijk 

bezwijkt en de leiding van de opstand aanvaardt. De hemel wordt nu het strijdtoneel tussen de Luciferisten en 

Michael en  de getrouwen. Lucifer verliest de strijd en wordt door Michael uit het paradijs gestoten. Hij veran-

dert in een afzichtelijk monster. Zijn wraak is zoet want hij slaagt er in Adam en Eva uit het aards paradijs te 

verjagen. 

Spruit het verhaal volledig uit de fansasie van Vondel?  Vondel heeft beroep gedaan op bijbelteksten uit  

o.a..Jesaja 14:12-15 : “hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster,zoon des dageraads,hoe zijt gij ter aar-

de geveld, overweldiger der volken, en gij overlegde nog wel, ik zal ten hemel opstijgen boven de sterren Gods  
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Mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijigen boven de 

hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijk stellen”. 

Ezechiel  28: 14-19 : “Gij waart een beschutttende cherub met uitgespreide vleugels ; ik had u een plaats gege-

ven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende  stenen. Onberispelijk 

waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt, totdat er onrecht in u werd gevonden . Door uw 

uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden 

verbande ik u en deed u weg, gij beschutten de cherub. Ter aarde werp ik u neer”. 

   

De tragedie bestaat uit vijf bedrijven geschreven in alexandrijnen en jamben. Vondel heeft zijn werk opgedra-

gen aan keizer Ferdinand III; het is een stille wenk om in de staatszaken geen machtswellust te laten blijken, 

want Vondel zag in Europa veel  staatszucht. ‘Lucifer’ is het verhaal van nijd, afgunst en strijd om de macht die 

zich afspeelt tussen hemelbewoners en mensen. 

Het werk werd in 1654  voor de eerste keer opgevoerd maar een groepje predikanten verzette zich tegen de 

uitvoering wegens de vermenging van het heilige en het menselijke. In de 19e en 20e eeuw werd Lucifer op-

nieuw ontdekt en kende veel succes. 

Dank aan Mieke Felix die ons de ‘moderne’aangepaste Lucifer leerde kennen. 

Huguette Spatz 

 

Zomerproject tijdens de Gentse Feestenweek: Sacrale Wervels en Concerten 

 

In de berichtgeving van de verschillende perskanalen lazen en hoorden we dat er veel minder bezoekers naar 

de Gentse feesten zouden zijn afgezakt. Gelukkig hebben wij daar niets van gemerkt. Voor de dagelijkse rond-

leidingen om 15u, verzorgd afwisselend door dominee Tihamer en Jeroen, kwamen zoals steeds een aantal 

geïnteresseerde mensen opdagen die vaak honderduit vroegen! De ervaring leert dat velen, waaronder vaak 

Gentenaars, als ze ons kerkgebouw in de Brabantdam dan al kenden, er meestal nog nooit waren binnen ge-

weest!  

 

De zeven glazen kunstwerken bestonden, met uitzondering van één, uit blank ongekleurd glas. Bijzonder was 

de ervaring om te zien wat kan gerealiseerd worden met ongekleurd, soms zelfs eenvoudig vensterglas. Veerle 

Verschoren had haar glazen toren opgesteld aan de ingang. Zowel de zaaier als de rest van het kerkinterieur, 

werden zeker bij zonlicht, weerspiegeld in de glazen 

platen. Ook de kunstwerken van Ans Bakker, opge-

steld vòòr de preekstoel en op de avondmaalstafel 

stonden vrij in de ruimte. Een tot de verbeelding 

sprekend werk betrof de aureool die naast het orgel 

hing. In een krans van 12 roosjes die gemaakt waren 

met vloeibaar glas met centraal een hartje in de 

vorm van de blok glas (gegoten) kon de bezoeker een 

hippe ‘selfie’ maken, dwz een foto gemaakt met een 

gsm waarbij de persoon die de gsm bedient van zich-

zelf een foto maakt!  
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Mariken Dumon had dankzij de hulp van Philippe en dominee 33 stukken visdraad over één van de metalen 

trekkers gehangen, op toch wel een grote hoogte. Kijkt u de volgende keer maar eens hoe hoog dit is! Geen 

sinecure dus om dit te bevestigen. De 33 verschillende glazen druipers zowel qua vorm als grootte zweefden 

in een rechte lijn boven de bezoekers. 

Tijdens vijf late namidda-

gen (17u) werd een con-

cert/theater georganiseerd 

met een rustige verpozing. 

Graag geef ik u de aantal-

len bezoekers mee die we 

daarvoor konden verwel-

komen. Op zondag 17 juli 

gaf het Izar duo een 

schitterend pianoconcert 

met vierhanden, waarvoor 

74 toehoorders opdaag-

den. Op dinsdag 19 juli 

kwamen 48 luisteraars 

naar de monoloog van 

Mieke Felix ‘Het toneel is 

in de hemel’ vrij naar Lucifer van Joost van den Vondel (zie artikel hierboven). Op de nationale feestdag kwa-

men ruim 140 mensen luisteren naar vier muzikanten uit het ensemble La Chapelle Sauvage olv Karel De Wil-

de. Het was uniek deze professionele jonge muzikanten 

in ons midden te hebben. Het orgelconcert, gebracht 

door de Engelse jonge organist James Kenny op zaterdag 

23 juli, bracht 41 mensen naar onze kerk. Op de slotdag 

(zondag 24 juli) kwamen 62 mensen luisteren naar het 

pianoconcert van onze ‘huispianist’ Rudy De Sutter, be-

geleid door onze Rita die breekbare gedichten bracht 

over glas. 



pagina 7              kerkbrief   september 2016 

Op het einde van dit 11de 

zomerproject mogen we 

terugkijken op een fijne sa-

menwerking met de drie 

vrouwelijke glaskunste-

naars, de vele muzikanten 

en podiumartiesten. 380 

mensen woonden de con-

certen bij, terwijl nog eens 

199 mensen de tentoonstel-

ling bezochten, wat een to-

taal is van 579 bezoekers.  

Mede dankzij uw milde bij-

dragen nav de Pinksterbrief 

en de financiële   onder-

steuning van de Stad Gent was het mogelijk dit project te organiseren. In de volgende kerkbrief hoop ik u 

een gedetailleerd beeld van de financiële resultaten te kunnen geven. Maar we willen u nu alvast bedanken 

voor uw gulheid om dit te kunnen organiseren zodat we met de kerk naar buiten kunnen treden! Dit is één 

aspect van het evangelisatiewerk in de 21ste eeuw. 

Aletta 
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Na de feestelijke dienst in de kerk met muzikale talenten (zie hieronder),van jong en oud be-
geven we ons naar de familie Buzogany: Groenestaakstraat 56 te Mariakerke. 
Inschrijven kan bij Janny Geluk en bij mezelf voor slechts 8 euro!!! 
Wie kan er een dessert maken/meebrengen zodat we in de namiddag kunnen genieten van 
een dessertenbuffet.  
Vervoer kan geen probleem zijn daar wordt voor gezorgd. 
Het thema voor die dag is nog een verrassing! 
Weer iets om naar uit te kijken en in verbondenheid te beleven. 
Verder hoop ik op een boeiend werkjaar met veel positieve en gezellige momenten. 
Hartelijke groet, Rita 

 
We zijn blij dat we al een paar namen hebben voor ons “vrij 
podium”, maar er is nog plaats! Dus kom op, laat wat van je 
horen, dan luisteren wij graag naar jouw talent op 18 septem-
ber!!! Een solo, duo, een gelegenheidsgroepje, alles kan, alles 
mag!! Klassiek, modern, pop, instrument of koor… Maak er 
mee een feestelijke dienst van! 
Je kan je nog steeds opgeven bij de dominee of Martine. ( tot 11/9) 
 

 
 

Avondcontact, Refo2017 en 200 jaar Brabantdamkerk 
 
U hebt het misschien al opgemerkt maar het komende jaar, 2017, belooft een druk jaar te 
worden voor onze Brabantdamkerk. We herdenken dat de Reformatie in 1517 begon met de 
publicatie van de 95 stellingen  van Maarten Luther in Wittenberg. Bovendien vieren we de 
200ste verjaardag van de ingebruikname van de voormalige Capucijnen (klooster) kapel als 
kerk voor de Protestantse eredienst in 1817. Beide gebeurtenissen willen we niet onopge-
merkt laten voorbijgaan. Voor Refo 2017 is er een werkgroep samengesteld (voor onze kerk 
zijn ds. Buzogany en ondergetekende lid) werkzaam in Gent die een programma opstelt spe-
cifiek op Gent gericht, terwijl daarnaast ook een nationale werkgroep een globalere pro-
grammatie opstelt. We houden u hier uiteraard van op de hoogte. 
 
De twee volgende seizoenen van Avondcontact zullen daarom volledig in het teken van deze 
beide herdenkingen staan. Dat betekent dat de voordrachten voornamelijk historisch geïn-
spireerd zullen zijn, met de nadruk op de tijd van Luther, m.n. de 16de eeuw, en de tijd rond 
1817. We willen ons focussen op de geschiedenis maar ook op de kunst uit die tijden. Vooral 
de reformatie was een boeiende tijd, waarin we hopen te ontdekken hoe we de reformatie in 
de kunst/cultuur kunnen herkennen. Maar ook de actualiteit laten we niet los. Sinds 2012 is 
het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck in restauratie en hadden we prof. dr. Max 
Martens al op bezoek die ons over het project inlichtte. We willen het seizoen 2016-2017 
starten met twee voordrachten over het Lam Gods, m.n. over de restauratie (oktober) en 

over de architectuur op het veelluik (november). Het programma voor het eerste seizoen is bijna rond en we 
hopen in september de folder aan u te kunnen voorstellen.  

vooruitblik 
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De eerste voordracht gaat door op donderdag 20 oktober om 19u30 in het PCC. Bart Devolder (Koninklijk 
Instituut voor het Kunstpatrimonium, KIK, Brussel) zal ons inlichten over de problematiek van de restauratie 
van het Lam Gods. Het is de eerste keer dat een voordracht voor een ruim publiek wordt georganiseerd en 
we zijn dan ook heel verheugd één van de vele restauratoren die aan het veelluik werken, bereid te hebben 
gevonden hierover te komen spreken. Het belooft een erg boeiende avond te worden.  
 
Aletta 
 

Het zomert op de Gaspard 
 
De zomermaanden betekenen aan de ene kant steeds 
een rustpunt voor de leerkrachten, en eenieder die be-
trokken is bij het reilen en zeilen van de school. Maar 
anderzijds is het een moment dat er werken van allerlei aard kunnen uitgevoerd worden. Als de laatsten ver-
trokken zijn, worden de klassen leeggemaakt en kan aan de grote schoonmaak begonnen worden. Adeline 
en haar hulp verzetten dan heel wat werk. Ook onze huisschilder Herwig en zijn assistent Philippe, waren 
aan het werk in de klas van juf Claudine (L5). Naast het verfraaien van deze klas, waren er nog heel wat schil-
derklussen uit te voeren en dat in de nasleep van de werken die uitgevoerd werden tbv de brandcomparti-
mentering. Dit betrof voornamelijk branddeuren en nieuwe ramen. 
Er zijn toch wel zorgen over de gezondheid van een paar leerkrachten en medewerkers. Zo zal meester Chris 
vanaf september vervangen worden door meester Dieter terwijl Chris nog wel zal inspringen bij bepaalde 
gebeurtenissen in zijn klas of op school. Adeline moest een operatie ondergaan en zal een tijd afwezig zijn. 
Er wordt nog bekeken wie en hoe we haar tijdelijk zullen vervangen.  
Na de zomer start er ook een nieuwe kleuterjuf, Stefanie. We zagen haar al druk in de weer met assistentie 
van haar vader en echtgenoot op de gelijkvloerse verdieping van het aanpalende huis. De lokalen en de keu-
ken zien er nu heel erg fris uit, en dat verdient een pluim! 
Ook de tuin van het huis wordt op dit moment aangepakt. Een plan werd opgemaakt, goedgekeurd en nu 
uitgevoerd. Tal van vrijwilligers helpen hiervoor mee. Maar tegelijkertijd hebben we zorgen over de schei-
dingsmuur. Toen begonnen werd met de herinrichting van de tuin kwam deze muur meer in het vizier en nu 
blijkt dat die heel onstabiel is. Dit vergt de nodige aandacht en allicht zal de muur herbouwd moeten wor-
den, dit alles voor de veiligheid van onze kinderen. 
Op de eerste vergadering van het Schoolbestuur begin september willen we een aantal belangrijke beslissin-
gen nemen om de capaciteitsuitbreiding te laten vooruitgaan. De laatste maanden hebben we samen met 
onze architecten een paar keer samen gezeten met de stedelijke diensten voor Monumentenzorg en Archi-
tectuur, en Stedenbouw en de Brandweer om de mogelijkheden te bespreken. We lijken in een impasse te 
zijn terecht gekomen waar we dringend uit dienen te komen. Daarom moeten we de krijtlijnen uitzetten in 
welke richting we willen gaan en welke beslissing ook haalbaar is. Vooral de voorschriften van de brandweer 
wegen zwaar door. 
Maar we kijken positief naar de toekomst mede omdat het leerlingenaantal langzaam maar zeker stijgt. We 
hopen op 1 februari de kaap van de180 leerlingen te hebben overschreden. 
 
De fancy fair komt er ook weer aan zodat u de resultaten van de werkzaamheden met eigen ogen kan zien. 
Deze valt dit jaar vroeg, met name op zaterdag 1 oktober. U bent van harte uitgenodigd en we hopen u als 
trouwe bezoeker ook daar weer te ontmoeten! Hopelijk tot op school! 
 
meer info: website: www.mijnschool.be 
 
 
Aletta 
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  Ja of nee?! 

 

Nu dat de dagen steeds korter beginnen te worden en er een paar ijverige bladeren zonder afscheid de bo-

men verlaten, begin ik te beseffen dat de zomer voorbij is. De vakantie is niet alleen voor onze kinderen, 

maar ook voor ons volwassenen langzaam geschiedenis aan het worden.       

De gemeente van Gent Brabantdam, die een aantal weken geleden nog genoot van alle fantastische dingen 

die in onze kerk georganiseerd werden in het kader van ons eigen zomerproject en in die van de Gentse 

feesten, staat nu klaar voor een nieuwe start. Als gemeente willen wij niet alleen met elkaar maar ook met 

Hem starten, die volgens Zijn eigen woorden het licht in deze donkere dagen is.  

In het Johannes evangelie hoofdstuk 5 lezen wij over een zieke man die anders was als wij. Als wij het cen-

trale thema van startzondag 2016 lezen: „Deel je leven”, dan beseffen wij dat we ook bij de mensen die an-

ders zijn dan wij stil moeten staan, al is dat niet altijd gemakkelijk.  

De oever van het meer van Bethesda is vol met zieke mensen: blinden, kreupelen en misvormden delen al 

jaren hun zorgen met elkaar en ook een man die al achtendertig jaar lang hoopt om een keer als eerste in 

het water te raken als dat in beweging komt, hoorde bij de partij.  Een grote en glanzende stad aan de ene 

kant en een grote menigte van ellendige en gebrekkigen aan het andere kant. Vlakbij de grote tempel van 

Jeruzalem ligt Bethesda. 

In 2016 vinden wij dit beeld in al zijn variaties terug. Naast de lichten van de grote steden zien wij ook van-

daag de schaduw van de sloppenwijken. Er wordt gesproken over een grote technische vooruitgang, maar 

aan de andere kant van de wereld sterven duizenden mensen aan hongersnood en dat probleem kan of wil 

de mens niet oplossen omdat hij niet graag deelt.  De ontwikkeling van de civilisatie kent geen grenzen en 

toch groeit het leger van de analfabeten. Er worden prachtige paleizen en woonwijken gebouwd en toch 

lezen wij vaak over mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Naast Jeruzalem, Bethesda!  

Bethesda betekent in het Nederlands ‘huis van barmhartigheid’, maar soms vraag ik mij af of er in het huis 

van barmhartigheid echt barmhartigheid heerst? Johannes geeft in zijn verhaal een negatief antwoord. Le-

rend komen wij erachter dat ook in Bethesda het vuistrecht geldt. Wie sneller en sterker is die gaat als eerst 

in het water en de rest blijft aan de oever zonder enige hulp. 

Mensen die anders zijn dan wij! Mensen die in de overdrachtelijke zin blind, kreupel en misvormd zijn. 

Kreupele mensen die naast u en mij wonen en nooit een eenduidig “ja” of “nee” kunnen zeggen. Deze men-

sen zijn ook anders, net als de menigte van blinden die hun naasten niet willen zien, die alleen aan hun ei-

gen belangen denken en dwaas naar hun broeders en zusters kunnen kijken die niets met anderen willen 

delen en daardoor zorgen voor onnodige botsingen in deze maatschappij.   

Maar, en dat is de goede boodschap, Jezus staat ook in onze dagen naast alle zieken en stelt de vraag die 

Hij 2000 jaar geleden ook al gesteld heeft: “wilt u gezond worden?” of wil je in je ellende blijven?! Op zo 

een vraag kunnen wij alleen maar een duidelijk “ja” of “nee” zeggen, een derde optie bestaat niet.   

Meditatie 
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In het verhaal van Johannes stopt Jezus naast een zieke man die al heel lang ziek is en stelt de 

vraag: Wilt u gezond worden?! Maar natuurlijk, zouden wij zeggen, iedereen die ziek is wil gezond 

worden, maar Jezus wilde het antwoord van de man zelf horen. Waarom? Omdat degene die zegt; 

“ja ik wil”, erkent dat hij ziek is en zichzelf niet kan helpen! Al 38 jaar niet! 

 De zieke man vanuit Bethesda kende Jezus niet, misschien daarom kon hij niet gelijk zeggen: Ja, ik 

wil!!!  Maar hoe staan wij hier mee? Wij die Jezus een beetje kennen?  Kunnen wij een duidelijk 

antwoord geven als wij gevraagd worden?  Geloven wij dat Hij helpen kan?  

De man daar in Bethesda moest opstaan en lopen. Wat een rare situatie! De man is al 38 jaren ziek 

en nu in een keer komt er een vreemdeling die Jezus heet, die hij nog nooit gezien heeft en zomaar 

zegt–sta op, pak uw mat en loop – dat was zeker iets wat die man toen en daar moeilijk serieus kon 

nemen en toch lezen wij in het vervolg dat hij opstaat en loopt 

Geloven wij wat Jezus zegt? Of doen wij niet anders dan naar de mensen wijzen die anders zijn dan 

wij, die anders geloven als wij en ondertussen is Gods woord in onze leven maar een bijzaak gewor-

den.  

Tijdens onze nieuwe start moeten wij ook hierover een keer serieus nadenken.  

Tihamér  
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Terwijl ik dit schrijf zijn Hans en ik 

begonnen aan onze zomer Exodus 

naar het Zuiden. Deze keer hebben 

we besloten om niet de gemakkelijke 

rechte weg van de autosnelwegen te volgen, waar alles voor je geregeld is en je je alleen maar moet laten mee 

voeren met de grote stroom. Nee, deze keer hebben we gekozen voor de weg van het ongewisse, kronkelend 

door het landschap met wijde uitzichten en smalle kloven, steile bergwegen en vredige dalen, kleine dorpjes 

en verlaten vlaktes met de zon als kompas en enkele vaste punten om te overnachten. 

Al rijdend viel me de vergelijking met de levensweg van elk van ons op. Soms gaan we vooruit als op een snel-

weg, we ondervinden geen problemen en alles lijkt vanzelf te gaan. Andere momenten is de weg moeilijk be-

gaanbaar en krijgen we met tegenwind te kampen, zodat het veel moed en energie vraagt om elke dag ervan 

door te komen en drukt het ongewisse zwaar op ons en voelen we ons verloren. 

Deze zomer zijn velen op reis gegaan om eens los te zijn van het leven van alle dag en om zich te herbronnen. 

Vacare in de ruimste zin van het woord. Wij hopen hen allen weer veilig en wel terug te zien, uitgerust en klaar 

om de taken en verantwoordelijkheden van alle dag weer op zich te nemen. 

Een aantal kon niet op reis omdat ziekte en ouderdom dit niet toelieten, maar ook zij hebben in deze weken 

een weg afgelegd, een weg die vaak naar het ongewisse leidde. Kortere of langere bezoeken in het ziekenhuis 

waren soms noodzakelijk en wij wensen en bidden hen toe dat zij de kracht en het geduld ontvangen om deze 

veranderingen in hun leven te aanvaarden, hierbij geholpen door hun dierbaren en gedragen door Hem die 

ons nooit in de steek laat en die zelf tot het uiterste is moeten gaan om ons mensen te redden en bij te staan 

als wij het nodig hebben en wij ons ervoor open stellen om hem te ontmoeten. 

Wij waren blij om Cees van Leeuwen een paar keer in de 

zondagsdiensten te mogen begroeten, de zomer is altijd 

een drukke tijd op de hoeve, met de ponykampen en alle 

activiteiten die in dit seizoen plaatsvinden. We wensen je 

toe dat je stap voor stap je krachten terug zal vinden. 

Elisabeth Bruyneel werkt hard aan haar revalidatie en wij 

bewonderen haar om haar doorzettingsvermogen en abso-

lute wil om zoveel mogelijk vaardigheden, die een mens in 

het dagelijks leven nodig heeft, opnieuw onder de knie te 

krijgen. Ook wij als gemeente leven met je mee.  

Daniël Van Belle is half juli verhuisd naar Den Dries in Ever-

gem, een home voor mensen met een beperking, hij is er 

heel gelukkig en blij en heeft er zijn draai gevonden. Dit is 

voor Isabelle, zijn mama, een hele geruststelling, hoewel ze 

het er wel moeilijk mee heeft dat ze zelf niet meer voor 

hem kan zorgen nu zij al weer enkele maanden een plaatsje 

heeft gevonden in RVT Lemberge en wel op de afdeling 

Dries, als dat geen toeval is. 

Pastoralia 
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Cecile de Vilder heeft opnieuw een terugval gekregen en moest in het Jan Palfijn ziekenhuis worden opgeno-

men om weer aan te sterken, maar zij verzwakt meer en meer en de laatste berichten zijn dan ook erg zorge-

lijk. Zij is ondertussen terug in de Zonnebloem, maar slaapt het meeste van de  tijd, hoewel zij er zich wel be-

wust van is als je haar bezoekt. Ze heeft alleen de energie niet meer om veel te reageren. 

Ook Ed Hozee heeft met tegenslag af te rekenen deze zomer, onverklaarbare koorts en ontstekingen hielden 

hem langer vast in het UZ dan hij en velen met hem hadden verwacht en gehoopt, maar Danielle en hijzelf 

vertrouwen op het hechte medische team dat hem omringt en bijstaat. Danielle wijkt niet van zijn zijde en de 

steun van Jeroen, Nele en Joris helpen hem door deze moeilijke periode heen. Laten ook wij door middel van 

bezoekjes, een kaartje of telefoontje en ook in ons persoonlijk gebed hen vernoemen die steun zo nodig heb-

ben, want ook op die wijze kunnen we hen nabij zijn. 

Allen wens ik een goede start toe na de zomermaanden, de nieuwe schoolstart voor onze jongeren, de boe-

kentas vol goede voornemens en nieuwe kaften, de studenten bij hun eventuele herexamens. De eerste baan, 

een nieuwe cursus of bijscholing, evenzovele uitdagingen om aan te gaan en te overwinnen.  

Maar laten we bij alles wat we doen regelmatig eens stil staan en omzien naar onze naasten en waar nodig 

bijspringen om zo met elkaar een goede weg te mogen afleggen. Vaya con Dios. 

Marijke Schaefer. 

Verjaardagen 
 

 

Janneke Bytebier-van Heest 10 sept 

Caroline Temmerman-François 10 sept 

Hannah Van Den Hende 12 sept 

Gwenda Stevens 14 sept 

Truus Martens-Bos 17 sept 

Leni Jeddens 19 sept 

Ivan De Wilde 20 sept 

Hans-Christiaan Kint 23 sept 

Lupa Liptakova 28 sept 

Jacob De Schipper 29 sept 

Ingrid Rog-Van Kesteren 30 sept 

Laurent De Hainaut 1 okt 

Frank Van De Walle 4 okt 

Danielle Hozée-Van Damme 8 okt 
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BELPRO 

Persbericht nr. 706 
 

Saint-Etienne-du-Rouvray 
 

 Met afgrijzen vernam de Verenigde Protestantse Kerk in België van de gruweldaad in het Franse Saint-Etienne-
du-Rouvray.  
Zij betuigt haar diepe medeleven aan de familie en vrienden van priester Jacques Hamel, aan al haar Rooms-
katholieke geloofsgenoten en aan het gehele Franse volk.  
Geschokt door het toenemende geweld waarmee gisteren en in de voorbije weken op lafhartige wijze ook op 
West-Europese bodem medemensen het leven werd ontnomen, zal de Verenigde Protestantse Kerk in België 
blijven hooghouden dat de diversiteit in onze samenleving een rijkdom is, weigeren te aanvaarden dat verschil-
len tussen mensen worden verdraaid tot valse tegenstellingen en zich verre houden van eender welke vorm 
van polarisatie. 
Solidair met moslims, joden, christenen en met alle mensen die geloven in een wereld die de mensheid toe-
komst biedt, wil zij mee de weg banen voor een samenleving van liefde, vrede en gerechtigheid voor allen.  
 
Ds. Steven H. Fuite,  
Synodevoorzitter van de VPKB 
 
Brussel, 27 juli 2016 
Communicatieverantwoordelijke 
Marian Knetemann  
 
 
Algemene Kerkvergadering ( AKV ), Hemelvaart 25 mei 2017 

Dit jaar staat de AKV in het teken van 500 jaar Reformatie. 
Alle gemeenten van de VPKB komen samen rond het thema  “ Hoe willen we Protestant zijn in de 21ste eeuw?”  
Daarom wordt aan alle gemeenten gevraagd om in het kader van de jaarwerking in de herfst van 2016 hierover 
te brainstormen en om te komen tot een vijftal Thesen .  Deze zullen geafficheerd worden op de AKV.   
Om vandaag in onze kerk een 5- tal stellingen te schrijven moet men zich eerst afvragen: waar bekommeren 
we ons om ? Wat staat er vandaag op het spel ? Wat is onze overtuiging, ja onze eis .  
Eenmaal dat is vastgesteld, is het mogelijk om over dat geloofs- of maatschappelijk probleem enige thesen te 
schrijven.  
Per district worden er uit de inzendingen op voorhand 3 gekozen die in een bruisende creatieve kerkdienst ver-
werkt zullen worden .  
Op naar Refo2017 ! 
                  Antoinette Panhuis (werkgroep AKV)   
 
Als voorbeeld geef ik  10 thesen uit Dresden ( 1990): 
 
Op 10 nov. 1989 viel de Berlijnse muur. Gedurende maanden was er een poging om een vernieuwde DDR tot 
stand te brengen, bv door “ Bündnis ’90” en veel discussie en engagement in de kerken.  
Op 1 juli 1990 werd de west-DM ingevoerd in de DDR en was er bij vele actievelingen een zekere verslagen-
heid. Het Westen en ‘het kapitalisme’ had gezegevierd. Wat nu ?  In die zomer vond ik op kerkdeuren bijgaan-
de  tekst:                               A.P. 

Varia 
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Thesen aan de Kruiskerk in Dresden  (1990) : 10 regels voor consumenten  
 
Zoals wijlen Martin Luther in Wittenberg, sloeg Dominee Christof Ziemer – een strijdbare man in de kerk van 
Dresden – wiens naam in oktober en november 1989 bekend werd – in Dresden zijn thesen aan de Kreuzkirche/
Kruiskerk .“De 10 Regels voor christelijke kopers” zijn een hulp voor het leven . 
 
1. Gebruik de vrijheid die de Heer uw God gegeven heeft. Verspeel ze niet voordat je er van genieten kunt. 
2. Laat je niet verleiden door wat men je aanbiedt, 
maar laat je leiden door wat je werkelijk nodig hebt. 
3. Koop altijd, indien mogelijk, waren uit het land 
waar je woont, zodat je de arbeidsplaatsen behoudt, 
voor jou en je naasten. 
4. Kies de waren niet naar hun uiterlijk, maar kijk naar 
de kwaliteit. Want de Heer heeft je niet alleen ogen 
gegeven maar ook verstand. 
5. Laat alle overbodige verpakking bij de verkopers, 
zodat ze merken dat die niet nodig is en jij je de afval 
van het lijf houdt. 
6. Vraag in de winkels zo lang naar milieuvriendelijke 
aanbiedingen, tot ze die, omwille van  je onbe-
schaamd aandringen en omwille van hun winst, aan-
schaffen.  
7. Laat je, voordat je zelf een onderneming begint, 
raad geven door competente mensen, want alleen 
dwazen geloven dat ze zelf alles beter weten. 
8. Wees voorzichtig met krediet, zolang je niet weet 
of je dat terugbetalen kunt. Je komt sneller in de 
schulden dan, met interest, eruit. 
9. Lees in de verdragen die je afsluit steeds de kleine 
letters, want de duivel steekt in het detail en loert op 
wie hij verslinden kan. 
10. Je weet toch dat niemand twee heren kan dienen. 
Wees dus slim en maak vrienden met de onrechtvaardige mammon, vooral onder hen die minder hebben en 
verder weg wonen. 
 
Op elk van jullie komt het aan ! 

 
 VRT 

 Online, op Canvas.be gaat vanaf 1 augustus 2016 een nieuwe serie 

 “Wereldbeeld”, over filosofie en wereldbeschouwing,  van start.  De 

 eerste gast is de filosoof Alain de Botton. Canvas.be/wereldbeeld.  

 Op Canvas TV kunt u vanaf zondag 4 september elke week (gedurende 

 10 weken) een diepte-interview  beleven van 46 minuten in de avond 

 (prime time). De filosofe Alicja Gescinska volgt en gaat in gesprek met 

mensen, die door de verschillende kerken en levensbeschouwingen aan de programmamakers zijn gesugge-

reerd.  

                              Antoinette Panhuis 
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Nieuws van ProJop voor de jeugd!!! 

Re- Form jongerenweekend van 7 tot 9 oktober!      Bijbel/natuur/fun/sportief/relax/music/reli…. 

In 2017 is het 500 jaar gelden dat de reformatie van start ging en het protestantisme zich verspreidde in Euro-

pa. Wat kunnen we leren van Luther? Welke stellingen zou jij op de kerkdeur willen kloppen? Reformeren be-

tekent hervormen, veranderen. Hoe wil jij re-formeren in je leven? Wat houdt je tegen? Hoe kun je zoals Lu-

ther een “ agent of change” zijn?  

Met deze vragen gaan we aan de 

slag in een nieuw Crew-weekend! 

Natuurlijk afgewisseld met een 

zot spel, rustig chill moment of 

een sportief intermezzo. 

Waar? Ten Berg, Merelbeke 
 
Voor wie? Jongeren van 18-25jaar 
 
Wat kost het? € 40 
 
Info: ProJop 
 
 
 
 

Zaalvoetbaltornooi 

Op dinsdag 1 november is het weer zover: het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi gaat door in Sporthal “De Wille-

com” in de Terelstraat 2, te Edegem. Van 10u tot 18u, voor alle VPKB kids en jongeren ( -16 jaar en + 16 jaar-

tornooi) 

Wie mee wil doen geeft zich op 
bij Joris! 
 ( jorisvanbelle@hotmail.be).  
 
Supporters ook welkom!!! 

mailto:jorisvanbelle@hotmail.be
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Zondag 9 oktober 2016 - 15 uur   –   Feestelijke viering van het 25 jaar-

jubileum  van dominee Lianne de OUDE in VPKB Hasselt                                                           

In oktober 1991 werd Ds. Lianne de Oude bevestigd als predikant  in de gemeente van de 

Protestantse kerk van Hasselt.  Tot op heden is ze begeesterd werkzaam geweest in deze 

kerkgemeenschap.  De mijlpaal van 25 jaar is bereikt. Dat willen we dankbaar gedenken  

op 9 oktober 2016 om 15 uur met een feestelijke viering in de kring van de gemeenschap  

verruimd met familie, vrienden, bekenden en allen  die haar kennen of ooit met haar meewerkten.  

De viering om 15u vindt plaats in de Protestantse kerk gelegen aan de Kuringersteenweg 81 te 3500 Hasselt, op 

wandelafstand van het station. Na de dienst volgt de receptie in feestzaal-ontmoetingscentrum Crutzenhof 

vlakbij de kerk, aan de Oude Kuringerbaan 93 3500 Hasselt, op wandelafstand van de VPKB-kerk. 

 

Namens de kerkenraad en de bestuursraad van onze gemeente mag ik u dit heuglijke gebeuren aankondigen  

en u hartelijk welkom heten in ons midden om onze dierbare dominee in de bloemetjes te zetten 

om haar te danken en te waarderen voor haar inzet … al 25 jaar 

Rachel VAN ACKER, scriba VPKB-gemeente Hasselt  
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Wie kan raden waar deze vakantie fo-

to’s vandaan komen? 

Oplossing kan je naar de 

“kerkbrief@protestantsekerk-

gentcentrum.be“doorsturen. 

Wie het  juist heeft krijgt van mij op de 

Startzondag een lekkere fles wijn. 

(Nico) 

Woensdag 14/sep 14.00 u Gemeenschapsdans – Patijntjestraat 27 

Woensdag 14/sep 19.30 u Kerkenraadsvergadering bij Francis 

Zondag  18/sep 10:00 u 
Startzondag - na de dienst bij Ds. T. Buzogány thuis in de tuin,   
Groenestaakstraat 56, 9030 Mariakerke 

Zondag  18/sep 11:00 u Redactieraad in het PCC na de dienst 

Woensdag 28/sep 14.00 u Gemeenschapsdans – Patijntjestraat 27 

Woensdag 28/sep 14.30 u Bijbel-aan-Huis bij Marleen, Keizer Karelstraat 195, Gent 

Vrijdag 30/sep 19.30 u Bijbel-aan-Huis bij An en Francis, Keistraat 173, De Pinte 

Zaterdag 1/okt 
vanaf 
11:00 u 

Fancy - Fair op de Gaspard de Coligny school, Rijsenbergstraat  40, 
9000 Gent 

Vrij - Zondag 7-9/okt  Re- Form jongerenweekend, centrum Ten Berg, Merelbeke 
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Dienstenrooster 
 

 

11 September Avondmaalsdienst  

Voorganger Ds. T. Buzogany 

Kerkenraadsleden van  dienst Francis /Rita 

Collectes Kerkenwerk/Diaconie 

Organist(e) Arnold De Jonge 

Kinderkerk Martine 

18 September Startzondag  

Voorganger Ds. T. Buzogany 

Kerkenraadsleden van  dienst Martine / Micheline 

Collectes Kerkenwerk / Speciale collecte 

Organist(e) Aletta 

Kinderkerk Janneke 

25 September   

Voorganger Dhr. Chris Vonck 

Kerkenraadsleden van  dienst Aletta / Rita 

Collectes Kerkenwerk / Kerkbrief 

Organist(e) Ko Van Heest 

Kinderkerk Jeroen 

2 Oktober   

Voorganger Ds. T. Buzogany 

Kerkenraadsleden van  dienst Francis / Micheline 

Collectes Kerkenwerk / Bloemen 

Organist(e) Arnold De Jonge 

Kinderkerk Etty 

Komende vergadering redactieraad: zondag 18 september 2016. 

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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Bijbelleesrooster september 

 

do. 1   Prediker 10:8-20   Leef bewust 

vr. 2   Prediker 11:1-10   Zet niet alles op één kaart 

za. 3   Prediker 12:1-14   Ouderdom komt met gebreken 

zo. 4   1 Timoteüs 1:1-11  Volhouden 

ma. 5  1 Timoteüs 1:12-20  Niets om je voor te schamen 

di. 6   1 Timoteüs 2:1-7   Bidden voor Den Haag 

wo. 7  1 Timoteüs 2:8-15  Opvallen in onopvallendheid 

do. 8   1 Timoteüs 3:1-13  Profielschetsen 

vr. 9   1 Timoteüs 3:14-4:10 Blijf oefenen 

za. 10  Lucas 14:25-35   Voorrangsregels 

zo. 11  Lucas 15:1-10    Zorg 

ma. 12  Lucas 15:11-32   Een vader die uitkijkt 

di. 13  1 Timoteüs 4:11-5:2 Familieonderricht 

wo. 14  1 Timoteüs 5:3-16  Algemene Nabestaanden Wet 

do. 15  1 Timoteüs 5:17-25  Zorgvuldigheid 

vr. 16  1 Timoteüs 6:1-10  Hoger onderwijs: wees tevreden 

za. 17  1 Timoteüs 6:11-21  Genade voor iedereen 

zo. 18  Lucas 16:1-9    Creatief boekhouden 

ma. 19  Lucas 16:10-18   Maak een keuze 

di. 20  Psalm 45     Gedicht voor de koning 

wo. 21  Genesis 25:19-34  Botsing 

do. 22  Genesis 26:1-17   Leugentje om bestwil? 

vr. 23  Genesis 26:18-33  Uitputtingsslag 

za. 24  Genesis 26:34-27:29 List en bedrog 

zo. 25  Genesis 27:30-28:9  Rest-zegen 

ma. 26  Genesis 28:10-22  Verbindingsweg 

di. 27  Genesis 29:1-20   Doelgericht werken 

wo. 28  Genesis 29:21-35  Duurbetaalde liefde 

do. 29  Genesis 30:1-21   Gezinsvorming 

vr. 30  Genesis 30:22-43  Vermogensaanwas 


