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Van de kerkenraad
De kerkenraad vergaderde 12 oktober, maar stond toch al
gedeeltelijk in het teken van de komende feestdagen : de
adventszondagen, de kerstviering, een kerstconcert op 26
december, de traditionele attentie voor ouderen en
zieken, die in deze donkere dagen een extra bezoekje op
prijs stellen. Ook de knutselmiddag van 20 november staat
in het teken van advent en kerst : met professionele hulp
willen we kerstkransen maken.
Om de lange winterperiode in te leiden en gezien het
succes van het paasontbijt, plannen we nu ook een
herfstontbijt en wel op 4 december.
Jeroen concentreert zich dan weer meer op de jongeren en
zal de catechisatie leiden. Meerdere jongeren zijn al
geïnteresseerd, maar hopen dat hun groepje nog wat
aangroeit... Wie doet mee ??
We dachten ook na over een gemeenteuitstap en stellen
voor om ons aan te sluiten bij de Lutherreis, die in het
voorjaar door de gemeente Brugge georganiseerd wordt.
Voor al die plannen en activiteiten vindt u extra uitleg
verder in dit nummer.
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Terugblik
Afscheid van Ed
Op 12 oktober is een goede man gestorven. Ed Hozée, echtgenoot van Danielle, vader van
onze hulppredikant Jeroen en de opa van Joris.
Ed werd geboren in Lichtervelde op 29 augustus 1944 en is gestorven in Gent op de palliatieve
afdeling van het UZ, na een lange en hevig woedende ziekte die ondanks alle goede zorgen van
het medische team niet onder controle was te krijgen.
Wij kenden hem allemaal als een optimistische, behulpzame en actieve man en toen hij 4 jaar
geleden samen met Danielle bij ons de kerk binnenstapte en toen wij hem al vlug beter leerden
kennen, voelden we ons er allemaal goed bij.
Regelmatig had hij iets mee, uit zijn moestuin of uit de oven en anders stak hij wel een handje
toe, daar waar hulp nodig was. Samen met Danielle vormde hij een twee‐eenheid en zo was
het sinds hun huwelijk in december 1966 altijd geweest.
Toen zijn carrière als militair bij de medische dienst niet kon verder gezet worden, besloot hij
om net als Danielle voor het onderwijs te kiezen en zo hebben zij zich samen ingezet voor het
onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking en daar lange jaren heel goed werk
verricht en kinderen gelukkig gemaakt.
Een dienend man is heengegaan, maar zal in de herinnering van velen blijven leven en wij zijn
dankbaar dat hij de rust heeft gevonden in het vaderhuis.
Joris schreef een gedicht voor zijn opa en las het op zaterdag 22 oktober in de dankdienst voor.

Wij voelen ons verbonden met Danielle, Jeroen en Joris en de soep die ons na de dankdienst
werd aangeboden van de pompoenen, die Ed zelf nog gezaaid had in het voorjaar was de
tastbare erkenning van die verbondenheid.
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Terugblik
In memoriam voor ds. Peter E. Janssen
Op donderdagavond 20 oktober 2016 is ds. Peter Janssen van ons heengegaan.
Peter Janssen sukkelde de laatste jaren vaak met zijn
gezondheid, maar liet dat zo weinig mogelijk merken. Hij zei
wel eens: ‘God heeft mij nog wat ‘extra‐time’ gegeven, zoals
in het voetbal, en ik heb Hem beloofd om daar het beste van
te maken, om te doen wat Hij van mij verlangt.’
En dat nam hij heel letterlijk op. Zo bleef hij ‐ soms tegen
beter weten in ‐ onvermoeibaar en boven zijn krachten, zich
vol passie inzetten voor die opdrachten waarin hij zijn
‘roeping’ voelde. En kort daarop moest hij dan weer eens
opgenomen worden in het ziekenhuis.
Peter Janssen werd geboren op 5 augustus 1936 in Den Haag. Na zijn middelbare studies in
Nederland trok hij als jongeman richting Canada. Daar woonde heel wat van zijn familie. Hij
ging aan de slag in de bosbouw. Een zware stiel. Op een dag – hij was toen al begin de twintig –
had hij een diepgaand gesprek met zijn oudere broer die predikant was. Welke kant wou hij
eigenlijk op met zijn verdere leven ? Die avond, na dat gesprek met zijn broer, ging hij op bed
liggen nadenken, en begon hij te bidden. Toen wist hij het. Hij ging drie jaar lang studeren aan
de Toronto Bible College. Daarna kwam hij naar België en vervolgde zijn theologische studie
aan de Protestantse Faculteit in Brussel. Nadat hij daar was afgestudeerd, ging hij nog verder
theologie studeren in Duitsland, in Erlangen en Wuppertal.
En toen werd hij predikant. Eerst van 1968 tot 1972 in de VPKB gemeente te Menen, en daarna
van 1972 tot 1980 in de VPKB Brabantdamkerk te Gent. Hij combineerde dit met deeltijds
godsdienstonderwijs, dat hij daarna enige tijd voltijds ging doen. Van 1986 tot aan zijn
emeritaat in 2000 was hij predikant in de VPKB gemeente te Turnhout. Daar ging ook de
rouwdienst door op vrijdag 29 oktober.
Vele gemeenteleden zullen zich Peter nog goed herinneren, niet alleen als predikant, maar ook
als godsdienstleraar, of bij de catechisatie.
Met pensioen.
“Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets
tegen u heeft , laat uw gave daar , voor het altaar , en ga eerst heen , verzoen u met uw
broeder en kom en offer daarna uw gave.” ( uit de Bergrede, Mattheüs 5: 23‑24 )
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Terugblik
Toen Peter als predikant met emeritaat ging werd dit echter allerminst een rustpunt voor hem.
Zolang zijn gezondheid het toeliet bleef hij zich voluit inzetten al vrijwilliger, en bleef hij nog
heel veel zondagen voorgaan als gastpredikant. En hij ging zich met hart en ziel inzetten voor
de bevordering van de interreligieuze dialoog, voor verzoening, met name tussen Joden en
Christenen. Zo verbleef hij enige tijd in de christelijke kibboets Nes Ammim (‘een teken voor de
volken’) in Galilea, in het noorden van Israël.
Samen met zijn vrouw Marijke trok hij ook naar Jeruzalem om daar vooraanstaande Joden en
Christenen in een open geest van verzoening te gaan interviewen. Zijn opmerkelijk boek
‘Adventures in Dialogue. The Jerusalem Rainbow Group’ is daar één van de vruchten van.
Peter was ook een actief lid van de Nationale Protestantse Werkgroep voor de Betrekkingen
tussen Jodendom en Christendom in België.
Bovendien werd hij jaren geleden samen met zijn vrouw Marijke Sajet lid van de VZW
Leprazending‐België. Daar kwamen zij al gauw in het bestuur, Peter als vice‐voorzitter. Ook bij
Leprazending‐België zette Peter zich onvermoeibaar in, niet alleen met de redactie van het
periodieke gebedsboekje ‘Hart‐in‐Actie’, maar ook door als gastpredikant zoveel mogelijk over
Leprazending te gaan spreken en preken, en zo mensen te raken en warm te maken om via dit
werk de vele honderdduizenden mensen te helpen die lijden aan de lepraziekte of de nare
gevolgen ervan.
Peter Janssen getuigde vaak en graag van zijn persoonlijke geloof in een inclusief christendom,
eenheid onder de christenen, en een interreligieuze dialoog in een geest van verzoening.
Het heengaan van Peter betekent een groot verlies, met name voor allen die hem goed hebben
gekend.
Maar we mogen ons troosten en dankbaar zijn voor alles wat hij voor ons heeft betekend en
ons heeft bijgebracht, met zijn onvoorwaardelijke inzet en zijn sterk geloofsgetuigenis, tot op
het einde.
De gemeente Gent‐Brabantdam biedt haar grote dankbaarheid en diep medeleven aan, aan
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.
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Terugblik
Concert op 5 november
Met trots wil ik u hierbij uitnodigen op het premièreconcert ‘White Birds’ van het nieuw
gemengd vocaal ensemble SAEVUS, onder leiding van mezelf.
SAEVUS is een uitgelezen gezelschap van jonge, getalenteerde zangers, met de focus op
hedendaags en romantisch koorrepertoire.
Op haar eerste concert zal Saevus voor u een selectie brengen van a capellamuziek van
Amerikaanse en Europese componisten. ‘White Birds’ beschrijft de hoop op een mooie
toekomst, verwachting en verwondering.
Of deze eigenschappen ook betrekking kunnen hebben op het ensemble, kan u zelf uitmaken
op 5 november om 20u. Het concert gaat door in de Protestantse kerk – Brabantdam.
Graag op voorhand reserveren op chorussaevus@gmail.com
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Vooruitblik
Avondcontact op donderdag 17 november 2016
Het centrale paneel van het Lam Gods: een Gents
stadsgezicht?
De eerste voordrachtavond van Avondcontact was een groot succes. Naast een
schitterende spreker hadden we ook een grote opkomst van bij de 100 mensen. Omdat
we al een vermoeden hadden van een grotere opkomst dan gebruikelijk, lieten we de
avond doorgaan in ons kerkgebouw. Dat willen we voor de tweede voordracht graag
herhalen. Dus u bent er van harte welkom. Guido Deseijn zal ons een inkijk geven in
een bijzonder aspect van het Lam Gods.
Tussen 1425 en 1432 schilderden de gebroeders Van Eyck hun vandaag
wereldberoemde Lam Gods altaarpolyptiek. Dit unieke veelluik is al het onderwerp
geweest van menige al of niet vergelijkende kunsthistorische, religieus‐symbolische,
compositorische, schildertechnische, verftechnische, ja zelfs esoterische studie ‐ maar
blijkbaar biedt onderzoek van dit meesterwerk nog ruimte voor onverwachte
invalshoeken…
Het centrale paneel – daar is het ons vandaag om
te doen, om dat “goddelijke landschap, eene
wonderbare stad, het hemelsche Jerusalem met
een overvloed van torens” zoals professor Victor
Fris het in 1920 omschreef.
Zijn bepaalde details ervan een weergave van de
toenmalige werkelijkheid? En zo ja ‐ welke? En
waar zijn die te situeren ‐ topografisch, historisch
en recent zelfs archeologisch?

Guido Deseijn is architect‐stedenbouwkundige, ambtenaar op rust, industrieel
archeoloog, auteur, deskundige geschiedenis bouwtechnieken en industrieel erfgoed.
In een vorig leven architect‐ambtenaar en stedenbouwkundige in dienst van het Gents
stadsbestuur, als stafmedewerker decennialang betrokken bij de uitbouw van het
MIAT (Gents Museum voor Industrie, Arbeid en Textiel), voormalig docent
Postgraduaat Monumentenzorg Antwerpen, non‐fictie auteur, begeleider van
stadswandelingen en studiereizen.
Opgelet: afspraak in de kerk om 19u30 op donderdag 17 november 2016..
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Vooruitblik
Knutselnamiddag op zondag 20 november 2016
Onze eigen dominee Tihamér contacteerde Mireille uit Dikkele. Zij is lid van de
Protestantse kerk in Horebeke en is de moeder van Gudrun Cottenier een bekend
bloemen schikster uit Vlaanderen.
Die namiddag zullen we de kans krijgen een eigen adventskrans te maken.
Al het materiaal wordt door Mireille meegebracht en daar betalen we 15 euro voor.
Kom allen naar deze creatieve namiddag en reserveer je zitje bij Micheline.
Vooraf is er een kleine lunch aan 5 euro.
Dus inschrijven kost: 5 euro voor de lunch en 15 euro voor het materiaal = 20 euro, te
betalen ten laatste op zondag 13 november.
Een creatieve groet,
Rita

Sinterklaasontbijt op zondag, 4 december 2016
Iedereen weet hoe belangrijk de zaal van het P.C.C. voor de gemeente is de zondagse
koffie, gemeenteactiviteiten, avondcontact, familiefeesten enz. Ook andere
groeperingen maken graag van onze zaal gebruik. We willen de zaal nog
aantrekkelijker maken en een en ander is aan vernieuwing toe. Daar is geld voor nodig
en we zoeken sponsors. We kunnen jullie geen aftrek van belasting geven maar wel
een heerlijk sinterklaasontbijt vanaf €12. Philippe is zoals altijd bereid om daar voor te
zorgen en dat belooft dat het heerlijk zal zijn.
U wordt verwacht vanaf 8u30.
Inschrijvingen kunnen vanaf nu bij Rita en Janny.
We rekenen op een talrijke opkomst.
Marleen en Philippe
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Lutherreis 2017
Lutherreis in 2017
Van zondag 2 tot en met donderdag 6 april 2017
Van zondag 2 tot en met donderdag 6 april 2017 willen wij in het kader van de Reformatie‐
herdenking op reis gaan naar het oosten van Duitsland om de weg van de grote reformator
Maarten Luther te gedenken, samen met leden van de VPKB‐gemeente van Brugge.
Ds. Frans van der Sar, predikant in Brugge, heeft het initiatief genomen tot deze reis.
De reis gaat per autocar; vertrek op zondagmorgen 2 april 2017. De autocar zal starten in
Brugge, en stoppen in Gent (opstapplaats P+R Gentbrugge) om de groep uit Gent mee aan
boord te nemen. De terugkeer is donderdagavond 6 april, uiteraard opnieuw met tussenhalte
in Gent (afstapplaats P+R Gentbrugge) en eindhalte in Brugge. Met de keuze van deze
reisdagen (een zondag en een donderdag) hopen we druk spitsverkeer te kunnen vermijden.
Het verblijf is in de Ländliche Heimvolkshochschule Thüringen in
Kloster Donndorf
Arno Brombacher, een studievriend van de reisorganisator ds. Frans
van der Sar, is de directeur van dit instituut.
Het is een prachtige plek die midden tussen de belangrijke Lutherplaatsen ligt:
• Eisleben, zijn geboortehuis
• Erfurt, waar hij studeerde
• Eisenach, kasteel Wartburg
• Wittenberg, waar hij docent was en zijn 95 stellingen publiceerde.
We zullen ook een bezoek brengen aan Allstedt waar Thomas Müntzer predikant was. In de
Reformatie neemt hij een heel eigen positie in omdat hij radicale maatschappelijke
consequenties verbond aan de door Luther ingezette Reformatie van de kerk.
Müntzer stelde zich aan het hoofd van een Boerenopstand, die rampzalig afliep. Luther
distantieerde zich van hem. Het is nog steeds een traumatische herinnering voor de Duitse
reformatie en het speelde zich allemaal af in de streek waar wij verblijven.
Er zal een Nederlandstalige gids zijn. De totale kost van deelname per deelnemer bedraagt
ongeveer 400 Euro per persoon, afhankelijk van het aantal deelnemers: hoe meer deelnemers
des te lager de kosten. Reis‐ en verblijfkosten, maaltijden en entreekosten zijn daarin
inbegrepen; drankjes e.d. niet.
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Lutherreis 2017
Er is geen winstoogmerk. U zult dus alleen de werkelijke kosten betalen. Er zijn 27
tweepersoonskamers gereserveerd.
Bij eenpersoonsgebruik van de kamer is er een toeslag van 12 Euro per nacht: voor de vier
nachten dus een toeslag van 48 Euro voor een eenpersoonskamer.
Om praktische redenen worden de inschrijvingen op zondag 13 november 2016 afgesloten.
Als u graag meereist, kunt u dus best zonder dralen inschrijven.
Inschrijven gebeurt door betaling van een voorschot van 40 Euro per deelnemer.
Inschrijven kan vanaf nu door overschrijving van het voorschot van 40 Euro per deelnemer
naar de zichtrekening bij BPost bank BE25 0000 4070 9482 op naam van Francis Van De Walle,
met als vermelding bij de rubriek ‘Mededeling’:
Lutherreis 2‐6 april 2017, + voornaam en naam van elke deelnemer.
Inschrijven kan ook zonder overschrijving, op twee zondagen, hetzij na de eredienst bij de
kerkuitgang, maar bij voorkeur in het PCC:
• op zondag 6 november bij Francis Van De Walle
• op zondag 13 november bij Rita Martens.
In de kerkbrief van maart 2017:
• zullen alle aanvullende reisgegevens meegedeeld worden;
• zal gevraagd worden om het saldo van de reissom te betalen tegen een uiterlijke datum,
bij voorkeur door overschrijving, of indien dit niet kan, dan met cash geld;
• zal plaats (vermoedelijk PCC) en tijd van een informatiesessie aangekondigd worden.
We kijken er al naar uit om met een fijne groep uit Brugge en Gent deel te nemen aan deze
bijzondere Lutherreis.
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Wist u dat...
Als de kerkdeuren dichtgaan…
Vele mensen die onze kerkelijke activiteiten niet van dichtbij volgen denken misschien dat het
enige wat er in de kerk gebeurt, de zondagse dienst is waarmee alles gezegd is. De aangestelde
predikant werkt maar een uur per week en verder is hij lekker aan het chillen samen met zijn
kerkenraad en bestuursraad, ergens waar niemand hen kan vinden. Ik spreek mensen niet
graag tegen, maar het is misschien goed als iedereen weet dat kerk zijn meer is dan de
zondagse dienst.
De startdienst voor jong en oud die door PROJOP georganiseerd was in Leuven op 2 oktober
was een fantastische gelegenheid om samen over een kerk van vrienden te spreken en te
constateren dat zo een club vrienden en vriendinnen in deze wereld keihard nodig is. Het is
niet gemakkelijk, maar wel tof en samen zal het misschien ooit lukken om zo een door
jongeren gedroomde kerk te hebben. Onderweg naar huis heb ik in gedachten bedankt aan
God dat Hij mensen gevonden heeft in onze VPKB die op een professionele manier met onze
kinderen kunnen en willen werken.
De schoolkinderen die ik op maandag 3
oktober mocht ontvangen hebben aan
mij verteld dat ze tot nu toe alleen in
normale kerken binnen waren, maar nog
nooit in een protestante. De vragen die
tijdens zo een bezoek gesteld worden zijn
soms verassend, maar blijven altijd leuk
en als kerkgemeenschap staan wij daar
altijd open voor. Ook voor de komende maanden zijn er al een aantal bezoekjes gepland.
De GVSALM ofwel Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie Landschap en Monument was de
groep die ons op 8 oktober een bezoekje bracht. Meer dan 80 mensen hebben met veel
aandacht geluisterd naar de uitleg van Aletta over onze kerkgebouw, daarna hebben wij de
aanwezigen verteld wie wij zijn en waar wij voor staan. Als predikant vind ik ook dit soort
samenkomsten heel belangrijk, vooral als ik in de gesprekken vaststel dat veel Gentenaars
helemaal niet weten dat het gebouw op de hoek van de Kristoffelstraat een Protestante Kerk
is. Onbekend is onbemind, laat ons dus bekend maken.
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Wist u dat...
Onze eerste avondcontact over “De conservatie en restauratie van het Lam Gods” is gelijk een
voltreffer geweest (gelukkig dat wij dit in de kerk en niet in het PCC georganiseerd hebben)
Meer dan 100 mensen hebben met veel aandacht naar Bart Devolder geluisterd die ons
toegelicht heeft over de resultaten van vier jaar intensief werk. En wat een werk!!! Bravo!

De vergaderingen die wij als raden hebben zijn ook niet te onderschatten, soms zitten wij
midden in de nacht nog rondom een tafel om alle agenda punten te bespreken en dat is niet
erg als wij weten dat de gemeente achter ons staat en vertrouwen heeft in degenen die hij
gemandateerd heeft. Ik verzeker u dat het geen pretje is om in de kerkelijke raden te zetelen,
laat ons daarom dankbaar zijn als gemeente voor de mensen die dit niet altijd aangename
werk toch doen.
Met de Bijbel aan huis waren wij ook al twee keer samen. Woensdag in de namiddag bij
Marleen en vrijdag avond bij Francis en zijn geliefde echtgenote in De Pinte. Dit zijn ook
gezegende samenkomsten waar wij een verhaal van onze Bijbel als rode draad gebruiken, maar
daarnaast luisteren wij ook met veel respect naar elkaar in de hoop dat wij ooit de Waarheid
zullen vinden.
Tijdens mijn huisbezoeken klinkt het als muziek in mijn oren als gemeenteleden vertellen hoe
dankbaar zij zijn als ze bezoek krijgen van iemand van de kerkenraad. Wat ik kan hopen is dat
dit soort bezoeken nooit gaan stoppen.
Als u deze editie van de Kerkbrief in uw handen krijgt zijn er al een paar activiteiten die voor de
volgende week gepland zijn achter de rug, maar ik hoop dat u ziet: als de kerkdeuren op
zondag na de dienst dichtgaan blijven de harten wel open voor anderen die ons nodig hebben
of die ons nog niet kennen.
Tihamér
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Meditatie
Heer! Hoe ziet U de situatie???
Als jullie deze zinnen lezen is 31 oktober, de dag van
de reformatie al voorbij, maar omdat de reformatie
niet aan een dag vastgemaakt kan worden blijft het
altijd actueel. Ook na 31 oktober.
Als wij over reformatie horen, zoeken onze
gedachten Luther en Calvijn op die in de mist van de
geschiedenis, in een tijd wanneer de kerk tot een
bloeiende business gedegradeerd was, niet bang
waren om het woord van God als spiegel voor de ogen van de clerus van de toenmalige
katholieke kerk te houden.
De vraag van Luther is ook in onze dagen meer dan actueel en steeds meer en meer
mensen stellen deze: hoe krijg ik een genadige God? En vooral waar? In een kerk die
leegloopt of in een gemeente waar mensen met opvattingen en doctrines rondlopen
die niet van God afkomstig zijn en ingevuld worden door de mensen zelf zodat er geen
plaats meer is voor de naaste?
U hoort ook, de kerk wordt vaak berispt, er wordt veel gezegd over ons predikanten,
over de kerkenraadsleden en over de gelovigen in het algemeen. Wat er gezegd wordt,
gaan wij zeker niet inkaderen, maar wij kunnen altijd de vraag stellen: Heer! hoe ziet
Uzelf de situatie???
Elia de bekende man van het Oude Testament, de knecht des Heren, is ook aan het
klagen: Het is gedaan! Er is niemand meer! Iedereen is weg alleen ik ben nog gebleven,
maar mijn dagen zijn ook al geteld en dan is het gedaan met Uw kerk.
De reformatie herinnert er ons eraan dat de genade van deze wereld niet gedaan is.
Wij kunnen onze contacten met elkaar nog goed maken en onze verhouding naar God
toe herstellen. Wij mogen nog terugkeren, wij mogen Hem nog zoeken en benaderen.
Met de reformatie kijken wij niet naar onszelf, niet naar de toestand van de kerk van
tegenwoordig, maar wij kijken vol vertrouwen naar Hem die gezegd heeft: “zie, Ik maak
alle dingen nieuw” en dat geeft ons hoop om in toekomst te kunnen en te durven
kijken.
Soli Deo Gloria.
Tihamér
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PASTORAAL NIEUWS
WEL EN WEE UIT DE GEMEENTE BRABANTDAM
De zomer bleef lang baas spelen over de herfst, maar nu de dagen zoveel korter
worden nemen de donkere wolken, de wind en de koude langzaam maar zeker de
fakkel over en weten we dat we stapje voor stapje naar het einde van het kerkelijk jaar
gaan en het begin van de winter. We maken het in huis gezellig met lichtjes en kruipen
onder een dekentje als het ’s avonds wat killer wordt. We moeten wat geduld hebben
voor de dagen weer gaan lengen.
De laatste weken is er veel gebeurd en elders in het blad leest u meer over het
heengaan van ons gemeentelid Ed Hozée en onze oud predikant Peter Janssen,
droevige gebeurtenissen die ons allen raken.
De laatste tijd gaat het minder goed met Francine Vanderhaegen‐Bervoets, zij verblijft
al jaren in De Zonnebloem te Zwijnaarde, kamer 102, waar ze het altijd bijzonder naar
haar zin heeft, maar half oktober is ze plotseling zwaar ziek geworden en haar leeftijd
laat niet meer toe om ingrijpende onderzoeken te doen, er wordt geprobeerd de pijn
zoveel mogelijk onder controle te houden, zodat Francine ook heel goede momenten
heeft. Bezoeken van bekenden zijn altijd welkom en haar dochters omringen haar zo
goed mogelijk. Wij leven met je mee en wensen je het allerbeste toe Francine.
In hetzelfde home kun je ook bij Cécile De Vilder langs gaan op het gelijkvloers, ze is
weer wat opgeknapt na haar terugval deze zomer en voelt zich nu goed thuis in de
Zonnebloem en is dankbaar met de goede verzorging.
Ina en Wim Pesch hebben het moeilijk en wij leven van op afstand mee, wees gesterkt
door de Liefde van de Heer en weet je door Hem gedragen.
Sara de Jonge‐Blommaert heeft in haar overmoed een kleedje in de gang genegeerd en
is onmiddellijk afgestraft! Gelukkig vallen de gevolgen van haar val mee en was het
voornamelijk geen gezicht en pijnlijk aan de knie. Zet het kleedje aan de deur, Sara, zou
ik zeggen en verder veel beterschap.
Maar er zijn gelukkig ook goede zaken te melden, waar we dankbaar voor mogen zijn.
Cees van Leeuwen kreeg goede uitslagen bij de laatste controle. De dokters
bewonderen zijn sterke gestel en ingesteldheid.
Andréa Bruynooghe‐Bral is erg gelukkig nu zij sinds deze zomer 4 dagen in de week
naar De Refuge aan de Coupure gaat om daar de dag door te brengen, meestal wordt
zij dan ‘s avonds weer thuis gebracht, maar soms verblijft zij er een aantal weken
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permanent, zoals deze maand november. De stilte alleen thuis drukte haar zwaar,
ondanks de lieve buren en goede zorgen van familie en in de Refuge is er altijd iets te
beleven en te doen en heeft ze aanspraak. Ze krijgt ook daar graag bezoek en als ik
kom geeft ze me gratis les, ik begin al aardig Gentsch te klappen!
Uit het verre Australië kregen we hartverwarmende foto’s van Margriet Jonckheere zomaar op
bezoek bij haar dochter Karen en haar gezin. Wij zijn blij voor haar dat zij daar enkele weken
kan verblijven en de prachtige natuur ontdekken en met eigen ogen kan zien hoe Karen en
Antony en hun kinderen daar nu leven. We wensen haar een behouden terugkeer naar Gent
toe.

Laten we zoveel mogelijk meeleven met elkaar en het wel en wee en eens links of
rechts binnenspringen voor een babbeltje of een telefoontje plegen, nu de donkere tijd
er aankomt kunnen de dagen zo lang zijn als je alleen bent. Ik besluit met een klein
maar kostbaar gedichtje van Toon Hermans:
Als ik weet
Dat er een almachtige God is
Die mij liefheeft
En zich over mij ontfermt,
Hoe zou ik dan
Bekommerd kunnen zijn
Of ongerust?

Het ga jullie goed.
Marijke
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Bartholomeusnacht of bloedbruiloft
Op 18 juli 1572 treedt de katholieke koningsdochter Marguerite de Valois in het huwelijk met
de gereformeerde Henri de Navarre om de verstandhouding tussen beide religies te bewaren.
Veel protestantse leiders zijn naar Parijs gekomen om de echtverbintenis bij te wonen. Vier
dagen later echter, gebeurt een aanslag op de protestantse leider en vertrouweling van de
koning, Gaspard de Coligny. De admiraal heeft een belangrijke machtspositie veroverd en dat
lwekt het wantrouwen van de katholieken op. De Coligny heeft een schotwonde aan de arm
opgelopen; koning Karel IX is verontwaardigd over de aanslag op zijn vertrouweling . De
hugenoten roepen op om wraak te nemen. Dat gaat te ver voor de katholieken en de vlam
slaat in de pan. In de nacht van 24 juli begeven zich, onder leiding van Guise, een groepje
katholieken naar de woning van de Coligny; ze drijven een speer door zijn lichaam en gooien
hem door het raam.
Dit is meteen de aanzet tot een afschuwelijke slachting. 20.000 protestanten worden door
opgehitste katholieken vermoord. De koning brengt zijn onderdanen op de hoogte over de
aanleiding der terechtstellingen: 'de excecuties zijn gebeurd op zijn bevel omdat de Coligny en
zijn aanhangers een complot gesmeed hadden tegen het koningshuis.' Welke rol speelde
koningin‐moeder, Katharina de Medici in dit drama ? Zij heeft gestreefd naar eenheid maar dat
heeft haar bij de bevolking niet populair gemaakt. Nu wordt zij uitgeroepen tot ‘Moeder van
het koninkrijk en behoedster van de naam van Christen’. Zij is enthousiast over het gebeurde.
Haar opgeruimmdheid is terug gekeerd; zij is niet bang meer voor de admiraal, niet meer bang
om haar macht te verliezen. Tegen de gezand van de hertog van Savoye zegt ze: ‘Wat gedaan is
was meer dan noodzakelijk’. De gezant rapporteert: ‘Zij is tien jaar jonger geworden en geeft
de indruk aan een zware ziekte of gevaar te zijn ontsnapt.’
De katholieke wereld is enthousiast. Men overstelpt de koninklijke familie met lof en
dankbetuigingen. In de Lodewijkskerk in Rome wordt na de dankmis het oremus
opgedragen.’Almachtige God, die de hoogvaardigen bedwingt en de nedrigen verschoont, wij
huldigen U met onze vurigste lofprijzingen, dat Gij genadig hebt neergezien op het geloof van
Uw dienaren en hun een schitterende overwinning hebt geschonken op de tegenstanders van
het katholieke volk en wij smeken U ootmoedig dat Gij in Uw barmhartigheid zult voortgaan
met wat Gij in Uw getrouwheid zijt begonnen voor de heerlijkheid van Uw naam, in die wij hier
vergaderd zijn. In naam van Christus, verhoor ons’. In september schrijft Theodorus Béza in
een brief aan ds.Thomas Tilius : ‘Heer, Gij hebt deze dingen gezien, Gij zult er over richten’.
Koning Hendrik IV van Navarre bekeert zich tot het katholicisme want ‘Parijs is een mis waard’
maar achteraf zal hij nog verschillende keren zijn overtuiging wijzigen.Zijn huwelijk met
Marguerite de Valois is ontaard in een ‘bloedbruiloft’.
Huguette Spatz
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Hermitage ‐ "Music For Life" ‐ t.v.v. Doctors On Mission
De warmste week van Studio Brussel wordt nog wat warmer met een concert van Hermitage.
De Gentse band speelt op 21 december een thuisconcert ten voordele van Doctors On Mission.
In het sfeervolle kader van de Protestantse Brabantdamkerk in Gent zal de groep grasduinen in
haar repertoire van de voorbije 10 jaar én lanceert de groep "iets nieuws". Wat ze daarmee
juist bedoelen, hoort u snel!
Doctors On Mission (DM) werkt onder impuls van de Vlaamse arts
Rik Celie.
Sinds 1990 brengen Rik en zijn inheemse medische teams
gezondheidszorg in het binnenland van Bolivia, Haïti & N.
Pakistan. Daar waar nooit enige medische zorg kwam brengen zij
levensreddende hulp.
Tevens werden er Medische Centra opgericht om preventie te
brengen en continuïteit te waarborgen.
Ook bracht D.M. hulpverlening aan slachtoffers van erkende
natuurrampen zoals bij aardbevingen, epidemieën,
overstromingen, orkaan en supertyfoon.
Bovendien zet DM zich ook in bij opvang van honderden weeskinderen in de uithoeken van
Haïti.
Om deze opdracht blijvend op te nemen zijn er financiële injecties nodig zoals Music For Live
Doctors On Mission hangt louter af van donaties.
Website:
Genre:
Datum:
Kaarten:

http://www.doctorsonmission.org
Muziek ‐ Benefiet ‐ Music For Life
21 december 2016 om 20:00
Voorverkoop
€ 12,00
Studenten
€ 10,00

Kaarten kunnen ook bij Rita besteld worden. De zanger van Hermitage is haar zoon David Van
den Hende.
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Haïti en Cuba hebben uw hulp nodig !
Dinsdag 4 oktober raasde orkaan Matthew over de eilanden Cuba en Haïti en verwoestte het
leven van velen. Er werden windsnelheden van 230 km/u geregistreerd en dit zorgde voor
wijdverspreide schade, overstromingen en landverschuivingen. De noodtoestand werd
uitgeroepen.
Orkaan Matthew zorgt voor de ergste humanitaire ramp in de regio sinds de zware aardbeving
in 2010 : Meer dan 1.000 mensen kwamen om het leven, en tienduizenden mensen raakten
dakloos. In Haïti wordt er gevreesd voor een cholera‐uitbraak. Dit is een ramp voor een land
dat net een beetje opgekrabbeld is van de grote aardbeving in 2010.
Partners berichten ons dat het doet denken aan de laatste grote cycloon van die aard, Hazel,
een 50‐tal jaar geleden. Er zijn meer dan 300.000 hulpbehoevenden waarvan een groot deel
hun huis zijn verloren en geen onderdak meer hebben.
Steun Haïti en Cuba
Protestantse Solidariteit wil niet aan de zijlijn blijven. Samen met de leden van Act Alliance
zetten we ons in voor de getroffen gebieden in het zuiden van Cuba en Haïti. Er is nood aan de
meeste basisvoorzieningen: voedsel, water, onderdak, dekens, kacheltjes, brandstof, …
Blijf de bevolking van Haïti en Cuba gedenken in het gebed en in actie. Dank voor uw steun!
Steun nu op de rekening BE37 0680 6690 1028
met de vermelding “Haïti –Cuba”
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Gelukkige verjaardag
November
Jeroen
Pascal
Rita
André
Hannah
Herwig
Christa
Camille
Christelle
Daniël
Peter
Arnold
Cécile
Rodolphe
Ann
Willem
Yvonne

Hozée
Dhont
Van Den Hende‐Martens
Schaefer
Van Den Hende
Smetryns
Beirnaert‐Gallus
Hanappe
Kuipers
Van Steenkiste
Hanappe
De Jonge
De Vilder
Liagre
Willems
Lorein
Merchiers

2 november
6 november
9 november
11 november
12 november
13 november
16 november
19 november
19 november
21 november
21 november
24 november
2 december
2 december
4 december
6 december
6 december

Kerst 2009 — J.D. van Heest
Organist sinds 2002 in Brabantdamkerk
Ko Organist Rabotkerk Gent
vanaf Kerst 1966 tot 21‐12‐2001 = 35 jaar
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Open kerk dag
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Activiteitenrooster
Zaterdag
Zondag

5 november
6 november

20.00
10.00

Concert
Kerkdienst

Zondag

13 november

10.00

Kerkdienst

Woensdag

16 november

Zaterdag
Zondag

19 novemer
20 november

14.00
19.30
14.00‐22.00
10.00
12.00
14.00

Gezelschapsdansen Patijntjestraat
Kerkenraadsvergadering bij Louise
Open Kerk Dag (Gordunakaai 28‐30)
Kerkdienst
Lunch voorafgaande aan
Knutselmiddag

Woensdag

23 november

Vrijdag
Zondag

25 november
27 november

14.00
14.30
19.30
10.00

Dansoptreden Kouterhof Heusden
Bijbel‐aan‐Huis bij Marleen
Bijbel‐aan‐Huis bij Ann en Francis
Kerkdienst

Woensdag

30 november

14.00

Gezelschapsdansen Patijntjestraat

Zondag

4 december

8.30
10.00

Herfstontbijt

10.00

Kerkdienst

Zondag

11 december
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Dienstrooster
Zondag, 6 november
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)

Ds. Tihamér Buzogàny
Marijke Kruijne / Micheline Morel
Kerkenwerk / Diaconie
Arnold De Jonge

Zondag, 13 november

Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)
Kinderkerk

Ds Tihamér Buzogány
Aletta Rambaut / Rita Martens
Kerkenwerk/Bloemen
Aletta Rambaut
Joris Van Belle

Zondag, 20 november
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)
Kinderkerk

Laatste zondag kerkelijk jaar / Avondmaalsdienst
Ds Tihamér Buzogány
Marijke Kruijne / Micheline Morel
Kerkenwerk/Vlaams Bijbelgenootschap
Arnold De Jonge
Janneke Van Heest

Zondag, 27 november
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)
Kinderkerk

Eerste Advent

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

Ds Saskia Ketelaar
Francis Van De Walle / Rita Martens
Kerkenwerk/Kerkbrief
Ko Van Heest
Jeroen Hozée
Tweede Advent
Ds Tihamér Buzogány
Marijke Kruijne / Micheline Morel
Kerkenwerk/Diaconie
Aletta Rambaut
Etty Deelstra

Komende vergadering redactieraad
Zondag 20 november 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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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.

November 2016
di. 1
wo. 2
do. 3
vr. 4
za. 5
zo. 6
ma. 7
di. 8
wo. 9
do. 10
vr. 11
za. 12
zo. 13
ma. 14
di. 15
wo. 16
do. 17
vr. 18
za. 19
zo. 20
ma. 21
di. 22
wo. 23
do. 24
vr. 25
za. 26
zo. 27
ma. 28
di. 29
wo. 30

Genesis 41:37‐52
Psalm 40
Genesis 41:53‐42:17
Genesis 42:18‐38
Genesis 43:1‐25
Genesis 43:26‐44:13
Genesis 44:14‐34
Genesis 45:1‐20
Genesis 45:21‐46:7(27)
Lucas 20:1‐8
Lucas 20:9‐19
Lucas 20:20‐26
Lucas 20:27‐40
Lucas 20:41‐21:4
Genesis 46:28‐47:12
Genesis 47:13‐27
Genesis 47:28‐48:7
Genesis 48:8‐22
Psalm 46
Lucas 21:5‐19
Lucas 21:20‐28
Lucas 21:29‐38
Genesis 49:1‐13
Genesis 49:14‐28
Genesis 49:29‐50:14
Genesis 50:15‐26
Romeinen 12:1‐8
Romeinen 12:9‐21
Romeinen 13:1‐7
Romeinen 13:8‐14

Allerheiligen
Gered van de dood
Ontmoeting
Bewijs gevraagd
Onverwachte wending
Bekerfinale
Door het stof
Herenigd
Naar Egypte
Geen antwoord
Toch een antwoord
De mond gesnoerd
God van levenden
Schijn en werkelijkheid
Gosers
Handel‐wijze
Dubbele zegen
Kruiselings
Een vaste burcht
Let op
En toch komt het goed
Laat je (niet) verrassen
Schijnwerper op Juda
Zegen op zegen
Uitvaartregeling
Open einde
Gaaf!
Wees een medemens
Goed burgerschap
Heb de ander lief

