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Kerkbrief
Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum
Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)
Predikant:
		

Ds. Tihamer Buzogany 			
Groenestaakstraat 56 - 9030 Mariakerke

09/278.73.09 of 0499/74.81.71
tihamer.buzogany@telenet.be

Plaats hulppredikant:
Dhr. Jeroen Hozée
0499/28.02.18 +31(0)6/39.12.96.95
						j.hozee@icloud.com
Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen contacteren :
Ouderlingen:
Mevr. Aletta Rambaut 		
09/233.67.16
		
Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne
09/282.50.81
		
Dhr. Francis Van de Walle		
09/281.05.18
		
Mevr. Martine De Jonge 		
09/222.59.79
Diakenen:
Mevr. Rita Martens (voorzitter)
09/362.83.38
		
Mevr. Micheline Morel
09/224.21.26
Scriba:		
Mevr. Louise Hanappe-van ‘t Hooft 09/386.25.57

aletta.rambaut@telenet.be
marijke.kruyne@gmail.com
fjvdwalle@gmail.com
mar10.dejonge@telenet.be
rita.martens@telenet.be
mmorel26@yahoo.com
louise@hanappe.com

Kinderkerk:

Mevr. Martine De Jonge 		

09/222.59.79

mar10.dejonge@telenet.be

Organisten:
		
		
		

a) Dhr. Arnold De Jonge		
b) Dhr. Jacobus Van Heest 		
c) Mevr. Aletta Rambaut 		
d) Dhr. Ch-Henri Vanden Broucke

09/221.59.77
arnold.de.jonge@telenet.be
09/335.69.45
hillechiena-jacobusd@telenet.be
09/233.67.16
aletta.rambaut@telenet.be
charleshenrivandenbroucke@hotmail.com

Logistiek medewerker: Dhr. Philippe Adams
						

09/233.67.16
0478/75.44.23

philippe.adams@telenet.be

Kerkadres :
Hoek Brabantdam /Sint Kristoffelstraat te Gent
Kerkdiensten : Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam
Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) : Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent, Tel. 09/ 225.08.98
Redactieraad van de kerkbrief :
				
Kerkbriefmailbox: 		
Medewerkers: 			

Dhr. Jeroen Hozée, Dhr. Peter Van Damme, Mevr. Bea Baetens
en Dhr. Nico van Belle.
kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
Dhr. Daniël Van Steenkiste; Mevr. Louise Hanappe

Website: 			

Dhr. Peter Van Damme

Financiële verrichtingen :
Voor het kerkenwerk		
				
Voor de Vlaamse Olijfberg

IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1
ten name van VPKB Gent-Centrum
IBAN BE10 6527 9979 6004; BIC HBKABE22

Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)
Predikant
		
Kerkadres
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Ds. Marc Loos, Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem
Tel/fax: 09/253.29.00/ e-mail : marc.loos@pandora.be
Begijnhoflaan 31, 9000 Gent/ diensten: iedere zondag (10 uur)

Van de kerkenraad
De zomer is weer voorbij – meteorologisch althans. Maar
daar was zondag niets van te merken : onze startzondag in de
tuin van de familie Buzogàny liet ons nog volop genieten van
de zon. En niet alleen van de zon : de goelasj, door dominee
zelf gaargesudderd, de desserten door zovele handige bijtjes
klaargemaakt, de gezelligheid van het samenzijn en de ontmoeting met de ander : zoveel om dankbaar voor te zijn en de
verwezenlijking ook van het thema van deze startzondag (en
ochtenddienst) : met elkaar delen.
Alles was prima voorbereid, want er komt toch altijd heel
wat bij kijken eer alles aanwezig is voor een zestigtal mensen.
De kerkenraad was dan ook eind augustus nog eens speciaal
samengekomen om alle details te bespreken. Gelukkig waren
er vele handen (en auto’s) want het materiaal moest van verschillende kanten komen (en nadien teruggebracht). Ook hier
weer : (ver)delen.
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In september hielden we dan weer onze eerste vergadering
van het nieuwe seizoen. Heel wat punten vroegen onze korte
of langere aandacht : de evaluatie van het zomerproject (en
het verslag naar de Stad toe), de programmatie van Avondcontact, Bijbel-aan-Huis (N.B. de middagsessie vindt nu op
woensdag plaats, zie activiteitenkalender), knutselmiddagen,
concertaanvragen …
We zitten er weer midden in – heel wat activiteiten en ook
hier weer : delen en verdelen.
Louise Hanappe-van ‘t Hooft
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Terugblik
Startzondag
18 september 2016

Deel je leven en zorg voor de schepping

Ds. Tihamér Buzogany en Jeroen Hozée hadden een passende dienst voorbereid
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Terugblik

Joris van Belle leest uit Genesis, Tamàs Buzogany vertelt een parabel, Dàvid Buzogany nodigt ons tot delen
en Robbe Adams brengt ons de geloofsbelijdenis

Muzikale intermezzi, gebracht door Thomas en Sarah Bettens en door Micheline Morrel en Martine De Jonge

Orgelspel: Aletta Rambaut

We delen
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Terugblik

Het tweede deel van de startzondag vindt
plaats in Mariakerke.
Alles is klaargezet…

Even uitblazen en dan klaar voor
het aperitief
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Terugblik
Aan de vegetariërs wordt uiteraard ook gedacht
Vuur aansteken voor de
goelasj en dan een laatste
keurende blik

Moment van bezinning

Wie mag ik opscheppen?

Nog wat napraten
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Terugblik

De jeugd speelt Kubb

En dan… opruimen en afwassen
Een geslaagde dag met gezelligheid troef.
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Pastoraat
Beste mensen,
Wat horen we veel over kwaaltjes, klein en
groot… Het valt soms niet mee om een dagje
ouder te worden of te zijn…
Het gehoor, het zicht, de benen, het geheugen, de schouders, de rug… allemaal dingen
die we graag in goede conditie willen hebben en houden, maar waar wel wat sleet op
komt… Sommige dingen, daar kan men oud
mee worden, zei mijn grootmoeder altijd of
het is vanzelf gekomen, het zal wel vanzelf
weer weg gaan, maar dat is lang niet voor
iedereen en alles zo…
Veel geduld hebben mensen soms nodig. Of
moed en kracht om behandelingen te doorstaan. Of hoop op beterschap. Of berusting.
En vooral veel liefde en warmte en nabijheid
van mensen rondom zich. Een bezoekje,
kaartje of telefoontje doet dan ook nog altijd
deugd… Zeker ook voor hen die de moed wat
hebben verloren of die het gevoel hebben te
verdrinken in de dagelijkse verplichtingen.
Ook binnen onze gemeente blijven we aandacht hebben voor onze naasten.
Zo denken we aan Ed Hozée, die het zwaar
heeft en soms erg ziek is, maar toch ook
moed houdt. We denken ook aan Daniëlle, die
hem trouw terzijde staat.
We leven mee met de mensen in rouw, zoals
de familie Bettens, die van hun moeder en
oma, mevrouw Esther Loncke, afscheid moest
nemen.
Ook onze predikantsvrouw, Wilma, verloor
haar oma. Weliswaar op zeer gezegende
leeftijd, maar toch wordt die lieve vrouw zo
gemist.

Jeanine Hoste-Larno verblijft nog steeds in
Lemberge. Dat is een heel lange periode van
revalidatie, na die kwalijke val, maanden geleden…
We hebben Simonne Vereecken al een tijdje
moeten missen in ons midden, maar zij hoopt,
zodra de tramverbinding weer normaal is, dat
zij terug naar de kerk kan komen.
We mogen dan weer blij en dankbaar zijn
over het huwelijk van Greta De Smet met Luc
Vermeiren.
Ook zijn we dankbaar om de verjaardag van
mevrouw Truus Martens-Bos… ook niet meer
zo goed te been, maar verder in goede luim
en goed omringd door kinderen en kleinkinderen!
Verder zijn er heel wat mensen aan huis
gebonden of opgenomen in een tehuis… Ik
noem ze hier niet bij
name, maar we vergeten u niet! Wie een bezoekje op prijs stelt of
zich een beetje verloren voelt: u mag gerust
contact opnemen met
de dominee of één van
de kerkenraadsleden,
we komen graag eens
langs! De telefoonnummers vindt u aan
de binnenzijde van dit
blad.
Gods Zegen toegewenst,
Martine De Jonge
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Nieuws

De Japanse Mizué Fukushima speelde begin september voor het laatst
orgel en piano in onze kerk. Ze beëindigde haar studie aan het Conservatorium te Gent en is verhuisd naar Genève om daar haar muziekopleiding verder te zetten. De kerkenraad zette haar in de bloemetjes en
bedankte haar voor de periode, waarin ze onze kerkdiensten opluisterde.
Foto gemaakt door Ko van Heest.

Interreligieuze ontmoeting met de Dalaï Lama
Op 12 september was de Dalaï Lama te gast op
een interreligieuze ontmoeting in een auditorium van de Université Catholique de Louvain
(UCL) te St.-Lambrechts-Woluwe.
Na afloop van een geanimeerde ontmoeting
met vele honderden studenten gingen de panelleden samen met de rector op de foto.
De protestantse eredienst was vertegenwoordigd door ds. Steven H. Fuite (rechts).
Foto gemaakt door Tommy Scholtes.

De volgende tekst is van Dalai Lama en geeft toch stof tot nadenken.
“Wat me het meest verbaast bij de Westerse mens is, dat hij zijn gezondheid opoffert om veel
geld te verdienen. Vervolgens offert hij het geld weer op om zijn gezondheid te herstellen en
dan is hij weer zo bezorgd over de toekomst, dat hij niet geniet van het heden, met als gevolg
dat hij niet in het heden, maar ook niet in de toekomst leeft.
Hij leeft alsof hij nooit zal sterven en sterft terwijl hij nooit geleefd heeft.”
Rita Martens
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Nieuws
Inzegening en bevestiging
Gert-Jan Kroon

Op 18 september jl. werd dhr. Gert-Jan Kroon tot het predikambt ingezegend en als
predikant van de VPKB-gemeente te Menen
bevestigd.

Bevestigingsdienst ds. Elly Bouman

Een week later, op zondag 25 september,
werd ds. Elly Bouman bevestigd als predikante
van de VPKB-gemeente te Roeselare.

Afscheidsdienst ds. Anne-Gera Los

Op dezelfde dag nam ds. Anne-Gera Los afscheid van haar gemeente te Antwerpen-Zuid.
Zij nam het beroep aan van een gemeente die
behoort tot de Protestantse Kerk Nederland.

Archieven Brussel

Al vele jaren lang en van meerdere zijden
klonk het verzoek om de nationale archieven
ernstig aan te pakken, een zaak die in de Constitutie uitdrukkelijk tot de verantwoordelijkheid van de Synodale Raad wordt gerekend.
Op 27 november ontving de Synodale Raad
een uitvoerig rapport van de hand van dr. A.
Breukelaar en dr. D. Wursten, die de archieven
aan een inspectie hadden onderworpen en
een aantal aanbevelingen deden.
Nadat dit verslag en de diverse aanbevelingen
door de Synodale Raad meerdere malen werden besproken, besloot hij in zijn zitting van
22 juni jl. om het ordenen van de nationale
archieven toe te vertrouwen aan twee professionele archivarissen.
De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen.
Zoals dat gebruikelijk is bij een dergelijke
grondige aanpak, zal het archief gedurende de
werkzaamheden lange tijd ontoegankelijk zijn.
Van belang is echter ook, dat er met beide
archivarissen eveneens werd gesproken over

vragen die betrekking hebben op de wijze van
klasseren en archiveren van onze werkgroepen en commissies, over in hoeverre er fysiek
en/of digitaal moet worden gearchiveerd.
Afgesproken werd dat er door beiden hierover
enkele sessies zullen worden gehouden in het
Huis van het Protestantisme, waarvoor wij te
zijner tijd de diverse doelgroepen zullen uitnodigen

E-mailadressen van het Huis van
het Protestantisme

U heeft het misschien al opgemerkt dat de
e-mailadressen van de verschillende diensten in het Huis van het Protestantisme zijn
veranderd. U kunt de verschillende diensten
bereiken via:
Voorzitter: president@protestant.link
Secretariaat: bureau@protestant.link
Boekhouding: finances@protestant.link
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Vooruitblik
Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid (FPG)
Opening academiejaar

Donderdag 6 oktober 2016 om 17:00
De voorzitter en Raad van Bestuur van de FPG nodigen uit tot de opening van het academiejaar 2016-2017 in de protestantse kerk Brussel-Museum, Koninklijke Kapel, Museumplein 2 te
1000 Brussel.
Titel van de inaugurale rede : De organisatie en functie van de ouderlingen in de literatuur van
het Oude Testament.
Na de plechtigheid wordt u een aperitief aangeboden.

Re-formjongerenweekend
7 tot 9 oktober 2016

In 2017 is het 500 jaar geleden, dat de Reformatie van start ging
en het protestantisme zich verspreidde in Europa. Wat kunnen
we leren van Luther? Welke stellingen zou jij op de kerkdeur
willen kloppen? Reformeren, betekent hervormen, veranderen.
Hoe zou jij re-formeren in je leven ? Wat houd je tegen ? Hoe
kun je zoals Luther een agent of change zijn ?
Met deze vragen gaat ProJOP aan de slag in een nieuw
Crew-weekend, afgewisseld met een zot spel, een rustig chillmoment en een sportief intermezzo.
Waar ?		
Ten Berg, Merelbeke
Voor wie ?
Jongeren van 18-25 jaar
Wat kost het ? 40 euro

Herdenking William Tyndale
Zondag 9 oktober 2016 om 15:30

Het William Tyndalemuseum nodigt u uit voor zijn jaarlijkse herdenking
op zondag 9 oktober.
In oktober gedenkt dit museum elk jaar rond zijn sterfdag de grote
bijbelvertaler William Tyndale met een tweetalige (Engels-Nederlands)
gebedsdienst.
U bent welkom om 15:30 voor de dienst, gevolgd door een receptie.
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Vooruitblik
25-jaar ambtsjubileum ds. Lianne de Oude
zondag 9 oktober 2016 om 15:00

25 jaar geleden werd ds. Lianne de Oude als predikant bevestigd. Dit wordt gevierd in een
feestelijke kerkdienst in de gemeente Hasselt, Kuringersteenweg 81. Na de dienst volgt de
receptie in een feestzaal vlakbij het kerkgebouw.

Bijbel aan Huis

19 en 21 oktober 2016
Opgelet : in oktober gaat Bijbel aan Huis uitzonderlijk niet door in de laatste week van de
maand, maar wel de week daarvoor.
Dus : op woensdag 19 oktober om 14:30 bij Marleen Vandevijvere en op vrijdag 21 oktober
om 19:30 bij An en Francis Van de Walle. Iedereen welkom!!
Ds. Tihamer Buzogany leidt deze bijeenkomsten.

De conservatie & restauratie van het Lam Gods
De resultaten van de eerste fase
20 oktober 2016
Bart Devolder

De restauratie van de buitenluiken van het
Lam Gods, de eerste van in totaal drie fasen,
is net afgerond. In 2012 begon het Koninklijk
Instituut voor het Kunstpatrimonium aan de
restauratiecampagne van dit stukje werelderfgoed dat bewaard wordt in Gent. Gaandeweg
werden er ongelooflijke ontdekkingen gedaan,
waardoor zelfs de plannen voor de behandeling vanuit een totaal andere optiek moesten
worden bekeken. Aan de hand van uniek
beeldmateriaal zullen deze ontdekkingen worden toegelicht en worden ook de resultaten
van vier jaar intensief werk gepresenteerd.
Bart Devolder van het Koninklijk Instituut voor
het Kunstpatrimonium is de on-site coördinator voor de restauratie van het Lam Gods. Hij
behaalde zijn Master in de Conservatie / Restauratie in 2002. Na omzwervingen langs Polen,
Frankrijk en vooral de Verenigde Staten is hij sinds 2012 terug thuis in België om aan dit prestigieuze project mee te werken.
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Vooruitblik
Oogstdienst 23 oktober
Ook dit jaar willen we onze dankbaarheid uitdrukkelijk tonen in de Oogstdienst. Dankbaarheid
voor het gewas, dankbaarheid voor het leven, dankbaarheid voor elkaar en dankbaarheid aan
God!
De oogstdienst zal dit jaar doorgaan op 23 oktober. Wie dat wil, mag lekkere dingen meebrengen om de tafel feestelijk aan te kleden. Dit jaar kiezen we er voor om, na de dienst, alle groenten en fruit dan te verkopen onder de aanwezigen. De opbrengst hiervan zal bij de collecte
voor het Protestants Sociaal Centrum in Oostende gevoegd worden. Hartelijk aanbevolen!

Afscheidsdienst ds. Jan van den Berg
30 oktober 2016 om 15:00

De kerkenraad van de VPKB-gemeente te Brasschaat nodigt u uit om deel te nemen aan de
afscheidsviering van ds. Jan van den Berg die met emeritaat gaat.
De dankdienst zal plaatsvinden op 30 oktober 2016 om 15:00 in de Kapel De Olijftak, Leopoldslei 35 in 2930 Brasschaat.
Na de dienst en het officiële gedeelte bent u uitgenodigd om deel te nemen aan de receptie,
waarop u op informele wijze afscheid kunt nemen van ds. Jan van den Berg.

Knutselmiddag
30 oktober

Einde oktober is het weer zo ver : dan starten we het nieuwe Knutselseizoen.
Na de koffie in het PCC genieten we eerst van een lekkere maaltijd, bereid door onze chef-kok
Philippe Adams. Micheline Morrel verwelkomt alle geïnteresseerden voor de knutselactiviteiten, terwijl Marleen en Nele (de vriendin van Jeroen Hozée) de activiteiten mee zullen begeleiden.
Een kleine werkgroep met Micheline, Marleen en Philippe zal het programma van deze winter
in goede banen leiden. Zij willen daarvoor echter graag uw mening kennen en ook daar zal die
zondag even aandacht aan besteed worden. Kunt u niet komen op 30 oktober, maar wilt u wél
aan de maaltijden deelnemen en/of bent u geïnteresseerd in de knutselmiddagen, laat dat dan
even aan Micheline weten (mondeling, telefonisch of per e-mail – zie binnenpagina Kerkbrief),
dan kunnen ook uw ideeën een plaatsje krijgen.
Voor de maaltijden (die ook openstaan voor niet-deelnemers aan de knutselmiddag zelf) vragen we, dat u Micheline van te voren even bericht, zodat Philippe weet op hoeveel personen
hij mag rekenen.
De prijs voor een maaltijd hebben we deze winter op 8 euro vastgesteld.
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Vooruitblik
Zaalvoetbaltoernooi
1 november 2016 om 10:00

Het VPKB-zaalvoetbaltoernooi vindt plaats in de Sporthal Den Willecom in de Terelstraat 2 te
Edegem (Antwerpen).
Voor alle VPKB-jongeren -16 en 16+
Verzamel een team van minimaal 5 personen en doe mee.
Alle info en inschrijvingen op www.projop.be/zaalvoetbal2016

‘Music with a message’
4 november 2016 om 19:00

Deze zomer ging een 10-tal jongeren uit België op KAP-kamp naar Zuid-Afrika.
KAP betekent Kameraden Ambachtslui & Partners en is een jarenlang samenwerkingsverband
tussen jongeren uit Protestantse Kerken in Zuid-Afrika, Rwanda, Duitsland en België.
Ze bezochten andere jongeren in Kerken, werkten samen aan projecten, wisselden uit over
geloof, Bijbel en samenleven, rond een engagerend thema.
Dit jaar waren Cindy Ocansey uit Hasselt en Juliana Boelens uit Brussel erbij. Graag willen ze
ons vertellen over hun ervaringen aan de hand van een powerpoint. De avond wordt opgeluisterd door Music with a message : Aimée Mugisha uit Dendermonde, getalenteerd zangeres,
en Julianna Boelens, studente zang aan het Conservatorium in Brussel brengen enkele van hun
liederen.
De avond gaat door in de VPKB-gemeente Hasselt, Kuringersteenweg 8.

‘White Birds’ door Ensemble Saevus
5 november 2016 om 20:00

Met White Birds brengt Ensemble Saevus zijn premièreconcert op 5 november. Ensemble
Saevus ontstond onder de vleugels van Johannes Dewilde, die ook de artistieke leiding van het
uitegelezen gezelschap op zich neemt. Ensemble Saevus is een evenwichtig gemengd vocaal
ensemble met de focus op romantisch en hedendaags koorrepertoire.
Het wordt een sfeervol koorconcert, met a capella koormuziek van vooral Amerikaanse, maar
ook Europese componisten. White Birds beschrijft de hoop op een mooie toekomst, verwachting, verwondering en schoonheid, met de hoop dat deze eigenschappen ook betrekking hebben op het ensemble zelf en het publiek dat zij in de toekomst mag beroeren.
Het concert gaat door in de Protestantse kerk, op 5 november om 20:00
Kaarten kosten 10 euro en zijn te bekomen via chorussaevus@gmail.com
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Vooruitblik
Algemene Kerkvergadering (AKV)
Hemelvaartsdag 25 mei 2017

Presentatie van de thesen door de districten
Campus St.Lucas, UCL, St. Lambrechts-Woluwe (Brussel)
Voor de Algemene Kerkvergadering 2017 werkt de voorbereidingsgroep AKV samen met de
werkgroep REFO2017 om het jubileum van de Hervorming te vieren. Het thema van de AKV
2017 is: De Hervorming vandaag, met als titel: Refo ! What Refo ?
De werkgroep REFO2017 heeft bij alle gemeenten een oproep gedaan om in hun jaarwerking
ruimte te maken voor een bezinning over: Hoe willen we protestant zijn in de 21ste eeuw? Deze
bezinning moet uitmonden in maximum 5 thesen, die onze protestantse overtuiging en onze
aanspraken in onze huidige situatie vertolken.
Elk district verzamelt de thesen van de gemeenten en zendt die tegen het einde december
2016 naar de werkgroep REFO2017. Daarna mag elk district uit deze inzendingen 3 thesen
kiezen om te gebruiken tijdens de kerkdienst van de AKV 2017. De voorbereidingsgroep van de
AKV verwacht die in februari.
Namens de werkgroep
ds. Yolande C.Bolsenbroek, moderator.

Gelukkige verjaardag !
Oktober
Cedric
Jasmien
Paul
Merel
Annie
Rebecca
Daniël
Nico
John
Catherina
Jeroen
Pascal
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Van De Walle
van Belle
Bruynooghe
Parlevliet
Toupy
Rogier
van Belle
van Belle
Debacker
De Schipper
Hozee
Dhont

10 oktober
16 oktober
19 oktober
20 oktober
19 oktober
20 oktober
21 oktober
29 oktober
30 oktober
30 oktober
2 november
6 november

Ter overdenking
“Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!”
(Psalm 133)

Wat is het toch mooi geweest op 18 september 2016 toen bovenstaande woorden van
de psalmist werkelijkheid werden, ook in het
leven van de protestanten van Gent-Brabantdam, tijdens onze startzondag.
Psalm 133 telt maar drie verzen, maar heeft
wel een grote boodschap: eenheid en gemeenschap. Twee dingen die niet alleen in
onze dagen, maar ook in de dagen van Jezus
(Joh. 17, 11; 20, 23) en later in die van Paulus
belangrijk waren. Vandaar dat de apostel verschillende keren daarover preekte. (Fil. 2:2-8;
Kol. 3.14-15).
In dezelfde psalm wordt ons ook de grote betekenis van naastenliefde aangeprezen. Wat is
het toch goed, wat heerlijk toch, beste mensen, dat dit mogelijk is! Dat wij als broeders
en zusters eendrachtig samen kunnen zijn en
samen mogen horen, dat onze God graag zijn
zegen schenkt, daar waar deze naastenliefde
bestaat (Ps. 133, 3/b).
Als gemeente, die niet zo lang geleden een
nieuwe start genomen heeft, hopen wij dat in
de komende manden de naastenliefde vanuit
onze midden niet zal verdwijnen en dat onze
God ook in onze gemeente zijn zegen zal
sturen. Hoe rijkelijk Zijn zegen is, dat zien wij
wanneer Jezus de vijf broden en twee vissen
zegent en uitdeelt onder vijfduizend mensen,
die allemaal aten tot ze genoeg hadden en de
leerlingen haalden op wat er over was: twaalf
maanden vol brokken. Dat is wat wij moeilijk
kunnen geloven, namelijk dat er genoeg is,
dat wij rustig mogen delen met anderen en
niets te kort zullen hebben.
Wilt u in de komende maanden ook delen?
Zelfs uw leven als dat nodig is? Zo ja, dan mag
u nooit vergeten dat uw leven delen, klein be-

gint. Eerst thuis in het gezin, daarna misschien
op uw werk met uw collega’s en zo iedere dag
een stapje verder tot u ontdekt dat delen blij
maakt en nooit denken dat het ooit te laat is
om met delen te beginnen, want het is nooit
te laat. Voor niets is het te laat! Het is nooit te
laat om te vergeven, nooit te laat om te vergeten, nooit te laat om dank u wel te zeggen,
nooit te laat om elkaar lief te hebben en nooit
te laat om elkaar te respecteren. Nooit te laat
om elkaars vreugde en verdriet te delen in
een gemeenschap waar wij allen een mogen
zijn in Zijn naam.
God belooft ons ook in Psalm 133 dat Hij een
zorg dragende God zal zijn (olie, dauw) ook
in de komende maanden voor al degenen die
Hem nodig hebben. Bij de startlijn is het goed
om te weten dat wij hier niet alleen staan,
maar dat Hij ook met ons is en ons nooit
alleen laat.
Als wij naar deze wereld kijken, dan is het
duidelijk dat er is iets fout is gegaan, de
menselijke contakten zijn niet meer zoals ze
waren. Schijnbaar hebben wij vergeten dat
men ook zonder ruzie kan leven. Het lijkt, dat
wij vergeten hebben, dat wij elkaar ook lief
kunnen hebben, dat wij elkaar ook kunnen
helpen en dat wij elkaar kunnen respecteren.
Maar Hij, die deze wereld gemaakt heeft en
“die op de troon zat zei: alles maak ik nieuw”
(Openb. 21,5)
Met deze hoop kunnen wij en durven wij
zeker opnieuw te starten!
ds. Tihamér Buzogany
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Activiteitenrooster
donderdag

06 oktober

17:00 Opening academisch jaar Faculteit (Brussel)

vrij tot zon

07-09 oktober		

zondag		
		

09 oktober
09 oktober

15:00 25-jaar ambtsjubileum ds. de Oude (Hasselt)
15:30 William Tyndale-herdenking (Vilvoorde)

woensdag
		

12 oktober
12 oktober

14:00 Gemeenschapsdans (Patijntjestraat 27, Gent)
19:30 Kerkenraadsvergadering bij Jeroen Hozée

Re-formjongerenweekend (Merelbeke)

woensdag
19 oktober
14:30 Bijbel-aan-huis bij Marleen Vandevijvere
						(Keizer Karelstraat 195, Gent)
donderdag

20 oktober

19:30 Avondcontact Restauratie en conservatie Lam Gods

vrijdag 		
21 oktober
19:30 Bijbel-aan-huis bij Ann en Francis Van de Walle
						(Keistraat 173, De Pinte)
woensdag

24 oktober

14:00 Gemeenschapsdans (Patijntjestraat 27, Gent)

zondag 		
30 oktober
12:00 Gezamenlijke maaltijd (inschrijven)
				13:30 Knutselmiddag
		
30 oktober
15:00 Afscheidsdienst ds. van den Berg (Brasschaat)
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dinsdag		

01 november

10:00 VPKB-zaalvoetbaltoernooi (Edegem)

vrijdag 		

04 november

19:00 KAP : Music with a message (Hasselt)

zaterdag

5 november

20:00 Concert Ensemble Saevus (Johannes De Wilde)

Dienstenrooster
In de nacht van 29 op 30 oktober 2016 gaan we opnieuw over
naar het winteruur.
We zetten dan de klok 1 uur achteruit = 1 uur langer slapen !

Dienstenrooster oktober 2016
Zondag, 9 oktober 2016
Voorganger				Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst 		
Francis Van de Walle / Rita Martens
Collectes 				
Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e) 				
Aletta Rambaut
Kinderkerk 				
Joris van Belle
Zondag, 16 oktober 2016
Voorganger				Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst 		
Marijke Kruyne / Micheline Morrel
Collectes 				
Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e) 				
Arnold De Jonge
Kinderkerk 				
Janneke van Heest
Zondag, 23 oktober 2016 			
Oogstdienst
Voorganger 				
Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst 		
Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes 				
Kerkenwerk / S.C. Oostende
Organist(e) 				
Aletta Rambaut
Kinderkerk 				Jeroen Hozée
Zondag, 30 oktober 2016 			
Reformatiezondag
Voorganger 				
Dhr. Jean Vanhees
Kerkenraadsleden van dienst 		
Francis Van de Walle / Micheline Morrel
Collectes 				
Kerkenwerk / Belgische Gideons
Organist(e) 				
Ko Van Heest
Kinderkerk 				
Herfstvakantie
Zondag, 6 november 2016
Voorganger 				
Kerkenraadsleden van dienst 		
Collectes 				
Organist(e) 				
Kinderkerk 				

Ds. Tihamér Buzogàny
Marijke Kruyne / Micheline Morrel
Kerkenwerk / Diaconie
Arnold De Jonge
Etty Deelstra

19 |

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 wellicht ongemakkelijk in het gehoor liggen, komen aan bod.

Oktober 2016
za.
zo.
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo.
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lucas 16:19-31 		
Lucas 17:1-10 		
Genesis 31:1-16 		
Genesis 31:17-35
Genesis 31:36-32:1
Genesis 32:2-22 		
Genesis 32:23-33
Genesis 33:1-17 		
Lucas 17:11-19 		
Lucas 17:20-37 		
Genesis 33:18-34:18
Genesis 34:19-31
Genesis 35:1-29 		
Genesis 36:1-8(43)
Psalm 121 		
Lucas 18:1-8 		
Genesis 37:1-17 		
Genesis 37:18-36
Genesis 38:1-19 		
Genesis 38:20-30
Genesis 39:1-23 		
Genesis 40:1-23 		
Lucas 18:9-17 		
Lucas 18:18-30 		
Psalm 105:1-15 		
Psalm 105:16-27
Psalm 105:28-45
Lucas 18:31-43 		
Lucas 19:1-10 		
Genesis 41:1-16 		

Kloof
Vergeven en geloven
Voorbereidingen voor de reis
Verwijten over en weer
Betekenisvolle stenen
Zeg het met dieren ...
Nachtelijk gevecht
Onderdanig, maar beslist
Echt genezen
De komst van de Mensenzoon
Seksueel misbruik
Religieus misbruik
Terug in Betel
Ook Esau telt mee
De Heer is altijd bij je
De aanhouder wint
Dat had je gedroomd!
Jakob misleid
Familiedrama
Schijnheiligheid
Vals
Droom en nachtmerrie
Openstaan als een kind
Volledige overgave
Wat God belooft, doet hij ook
Zingen over je geschiedenis
Plaaglied
Blindheid
Uitzicht voor Zacheüs
Droomkoning

