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Van de kerkenraad
December is altijd een gezellige maand : in de donkerste dagen
van het jaar zijn er genoeg aanleidingen om er ook inderdaad
iets gezelligs van te maken. Ook bij ons als kerkgemeenschap:
als u deze kerkbrief in handen krijgt, hebben we 's morgens net
het sinterklaasontbijt samen kunnen nuttigen. Een beetje vroeg
opstaan was het wel.
De adventszondagen hebben ook altijd een speciaal karakter,
we zijn immers op weg naar het licht van kerstmis. Dat vieren
we al op 19 december in het seniorenkerstfeest. En dan de
vreugdevolle kerstdienst zelf, gevolgd zoals ieder jaar door een
gezellig samenzijn in het PCC : Chocolademelk zoals andere
jaren ? Philippe zorgt voor iets lekkers, wie weet wat hij voor
ons in petto heeft. Ook het nieuwe jaar zetten we feestelijk in
met de nieuwjaarsreceptie aangeboden door de bestuursraad
op 8 januari.
Daarenboven kun je naar twee concerten in ons kerkgebouw :
Een concert van Hermitage t.v.v. de projecten van Dr. Rik Celie
(waarvoor we al eerder collecteerden en die ons al kwam
vertellen over zijn werk in verschillende landen, o.a. Haïti) in het
kader van Music for Life (21 december) of een concert van het
damesconcert Amarantha o.l.v. Johannes Dewilde (26
december).
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Terugblik
Conservatie en Restauratie van het Lam Gods.
Donderdag 20 oktober 2016 – Bart Devolder
Men is al enkele jaren bezig met het opknappen van het meest beroemde schilderwerk van de
vijftiende eeuw. Recent zijn de eerste acht panelen teruggeplaatst in de Sint‐Baafskathedraal.
Tijd voor een overzicht van wat al gebeurd is en wat nog komen moet.
Laat ik maar heel eerlijk zijn: van de verschillende voordrachten die ik al meemaakte over het
veelluik “De Aanbidding van het Lam Gods” vond ik dit niet de meest interessante. Daarvoor
was het behandelde deelaspect veel te technisch. De globale opbouw van het kunstwerk en de
samenhang (of niet) van de talrijke panelen is boeiend, het verband met de bijbelse
achtergrond spreekt ons bijzonder aan. De talloze details door de schilder(s) aangebracht,
trekken onze aandacht: de 42 soorten bloemen, de stadsgezichten, de parels waarin zich het
raam van de Vijdkapel weerspiegelt of de gewaden die de personages dragen. De geschiedenis
van de omzwervingen van de verschillende onderdelen door half West‐Europa en door de
eeuwen heen om uiteindelijk toch weer (bijna) alles weer bij elkaar te krijgen in de kathedraal
is adembenemend. Het verhaal van de diefstal van de “Rechtvaardige Rechters” met alle
waargebeurde feiten en vooral de veronderstelde oplossingen van het vraagstuk wie en
waarheen, leest als een echte misdaadroman.
Dan is het verslag van Bart Devolder wel heel droog en typisch voer voor kenners. Over hoe
vaak het kunstwerk in de loop der eeuwen door allerlei vaklui (?) is onder handen genomen,
bijgeschilderd, gevernist, gereinigd, hersteld en nogmaals met de beste bedoelingen bijna om
zeep geholpen. Over de wetenschappelijke technieken en apparatuur die door de grootste
specialisten uit binnen‐ en buitenland zijn aangebracht, toegepast en zelfs voor dit doel
uitgevonden. Over de precisie en de vakbekwaamheid waarmee de verschillende verf‐ en
vernislaagjes werden losgepeuterd en afgeweekt om tot bij het origineel te geraken. Dat alles
ter wille van dit unieke gebeuren: een kunstwerk van bijna 600 jaar oud zoveel mogelijk
terugbrengen naar zijn oorspronkelijk uitzicht en dat in de hoop van het nog honderden jaren
aan miljoenen geïnteresseerden en selfie‐makers te kunnen tonen.
Het is dan ook dit eindresultaat (hopelijk in 2020?) dat telt; niet de verschillende soorten verf
en vernis die elk een eigen behandeling vragen en waarover de deskundigen uren en dagen
discussiëren om dan toch maar weer een andere visie voor te stellen, in twijfel te trekken en
dan toch door te drukken; niet het monniken/engelengeduld van de mensen die er jaren van
hun leven aan besteden, hun ogen en hun rug kapot maken om ’s avonds met voldoening vast
te stellen dat ze weer zes of acht vierkante centimeter hebben behandeld, niet afgehandeld
want daarvoor moeten nog drie andere specialisten langs komen.
Is dan de twee miljoen euro die dit alles zal kosten, belangrijk? Hoeveel mensen in Afrika
zouden hiervan een jaar kunnen eten of hoeveel raketten zouden Assad en IS hiermee kunnen
kopen? Laten we toch maar een beetje zorg besteden aan wat men Erfgoed noemt. We
hebben het geërfd van onze voorouders, zonder er iets voor te doen; laten we het dan ook in
de best mogelijke omstandigheden nalaten aan onze nakomelingen, niet zonder er iets voor te
doen. Misschien zullen zij er ons dankbaar voor zijn.
Arnold De Jonge.
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Terugblik
Terugblik op een geslaagd premièreconcert van het
vocaal ensemble saevus
Op zaterdagavond 5 november zat de Brabantdamkerk afgeladen vol. Iets meer dan 180
toehoorders zijn komen genieten van een premièreconcert van het vocaal ensemble saevus
onder de bekwame en enthousiaste leiding van Johannes Dewilde. Zij brachten a capella een
romantisch en hedendaags repertoire van Amerikaanse en Europese componisten.
Het themanummer was ‘White Birds’ en beschrijft de hoop op een mooie toekomst,
verwondering, verwachting en schoonheid. Zoals de schoonheid van witte vogels die sierlijk
boven de oceaan vliegen.
Dit vierstemmig vocaal ensemble saevus is heel evenwichtig samengesteld uit vierentwintig
zangers: telkens zes sopranen, alten, tenoren en bassen. Opmerkelijk was onder meer dat één
van de tenoren en één van de bassen behalve zangers ook nog voortreffelijke organisten uit de
regio Oudenaarde zijn. Misschien zien we één van deze twee zangers‐organisten af en toe nog
eens terug in de Brabantdamkerk, maar dan aan het kerkorgel ?
Het minutenlange applaus van het publiek voor dit vocaal ensemble en haar dirigent laat
vermoeden dat het zeker niet bij een première zal blijven.
Op tweede Kerstdag 26 december mogen we de koordirigent Johannes Dewilde nogmaals
verwelkomen in de Brabantdamkerk. Daarover kunt u elders in deze kerkbrief meer lezen.
Francis
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Terugblik
Protestante Kerk Brabantdam helpt Roemenië
Weten jullie nog? Met startzondag hebben wij
gecollecteerd voor een kleine kerkelijke gemeente in
Roemenië. De protestante gemeente van 2000 km
verderop is niet groter als onze gemeente, maar financieel
heeft het zeker moeilijker dan wij. De 400 euro die op de
startzondag in de collecte zak viel heb ik zelf aan de
predikant van de plaatselijke gemeente overhandigd
tijdens een speciale dienst op 30 oktober 2016. In de
eerste instantie is het de bedoeling om kerstcadeaus te
kopen voor de kinderen van de gemeente, maar gezien de
grote van het bedrag zal er volgens de predikant ook voor
het jeugdwerk nog geld overblijven.
Namens de Protestante Gemeente van Gogan, waar ik geboren en getogen ben, wil ik
jullie van harte bedanken voor deze fantastische en vanuit het hart komende hulp.
Tihamér

Knutselnamiddag
Met dank aan Philippe
voor de lekkere winterse soep
en
aan Mireille en Jo
voor de knutsel les.
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Terugblik
Conservatie en Restauratie van het Lam Gods.
Predikant Van Stripriaan nam in de jaren zestig van de vorige eeuw het initiatief om tijdens de
wintermaanden ‘inspirerende’ lezingen te organiseren. Idee was om onze kerk naar buiten te
laten treden om zo in contact te komen met cultuurminnenden. Tal van gemeenteleden
ondersteunden dit project door als mede‐organisator op te treden of door er een voordracht
te geven. Ondertussen is deze reeks al aan haar 37ste jaargang bezig en dat onder de titel
‘Avondcontact’.
Komende twee seizoenen richten we ons op de geschiedenis van de Reformatie die in 1517
begon in Wittemberg waar Maarten Luther, als Augustijner monnik, zijn 91 stellingen aan de
poorten vastnagelde. Dit willen we nationaal maar ook in Gent herdenken met allerhande
initiatieven. De Gentse werkgroep wordt geleid door Helen Blow, met als leden Christine Liagre
(Rabotkerk), deken Dirk De Backer (Sint‐Pietersparochie), ds. M. Loos (Rabotkerk), Henk
Blommaert en Cornelis Blommaert (Horebeke), ds. T. Buzogany en ikzelf uit onze kerk. Het
programma krijgt vorm en we moeten er over waken dat het niet te omvangrijk wordt! We
houden u vanzelfsprekend op de hoogte.
Het tweede luik in de vieringen dat onze aandacht verdient, is het memorabele jaar 1817. Toen
nam Koning Willem I de beslissing om in Gent naast de oprichting van een Rijksuniversiteit ook
de Gentse Protestantse gemeenschap een kerkgebouw toe te wijzen. Daarbij viel de keuze op
de gewezen Kapucijnenkapel in de Brabantdam, die toen al een aantal jaar verlaten was door
de Kapucijnen. Hun meubilair (altaren) hadden ze overgebracht naar hun broederklooster in
Brugge, waar ze zich overigens nog steeds bevinden.
We bereiden een boek voor met een aantal essays over de geschiedenis en gemeenteleven van
onze kerk, èn aan een zomertentoonstelling die een duidelijke link zal hebben met onze kerk!
De eerste twee voordrachten van het seizoen 2016‐2017 waren gewijd aan een magistraal
kunstwerk, of we spreken misschien beter over één van de Wereldwonderen’, mn. het Lam
Gods. Naast de interessante inhoud willen we meegeven dat een groot aantal toehoorders
(150 in totaal) van buiten onze eigen kring kwam!
De week nadat we de gerestaureerde teruggeplaatste buitenluiken van het Lam Gods terug in
de Gentse Sint‐Baafskathedraal konden bewonderen, hadden we Bart Devolder (KIK) te gast
die op donderdag 20 oktober toelichting gaf bij de eerste fase van de restauratie van dit
beroemde ‘schilderwerk’ uit 1432 van de gebroeders Hubert en Jan Van Eyck. Tijd voor een
overzicht van wat al gebeurd is en wat nog komen moet.
De uiteenzetting was redelijk technisch, maar dat was in de aankondiging duidelijk
vooropgesteld. De meeste aanwezigen hebben zich dan ook gelaafd aan de goed en logische
opgebouwde uiteenzetting.
De geschiedenis van de omzwervingen van de verschillende onderdelen door half West‐Europa
en door de eeuwen heen om uiteindelijk toch weer (bijna) alles weer bij elkaar te krijgen in de
kathedraal is adembenemend. Arnold De Jonge ervoer het verslag van Bart Devolder als volgt:
heel droog en typisch voer voor kenners. Over hoe vaak het kunstwerk in de loop der eeuwen
door allerlei vaklui (?) is onder handen genomen, bijgeschilderd, gevernist, gereinigd, hersteld
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Terugblik
en nogmaals met de beste bedoelingen bijna om zeep geholpen. Over de wetenschappelijke
technieken en apparatuur die door de grootste specialisten uit binnen‐ en buitenland zijn
aangebracht, toegepast en zelfs voor dit doel uitgevonden. Over de precisie en de
vakbekwaamheid waarmee de verschillende verf‐ en vernislaagjes werden losgepeuterd en
afgeweekt om tot bij het origineel te geraken. Dat alles ter wille van dit unieke gebeuren: een
kunstwerk van bijna 600 jaar oud zoveel mogelijk terugbrengen naar zijn oorspronkelijk uitzicht
en dat in de hoop van het nog honderden jaren aan miljoenen geïnteresseerden en selfie‐
makers te kunnen tonen.
We kunnen vooruitblikken en reikhalzend uitzien naar het uiteindelijke eindresultaat van het
geduldwerk en professionalisme die de collega’s restauratoren van het Koninklijk Instituut voor
het Kunstpatrimonium (KIK, Brussel), aan de dag leggen bij de behandeling van de overige
panelen, een behandeling die plaatsvindt in het Gentse Museum voor Schone Kunsten.
Guido Deseijn, de tweede spreker, sprak over de architecturale bouwwerken die op het Lam
Gods voorkomen. Op het centrale middenpaneel met de voorstelling van het Lam Gods is een
skyline zichtbaar met tal van kerkelijke gebouwen. De spreker deed hierover jarenlang
onderzoek naar de identificatie ervan en kon vaststellen dat de skyline bestaat uit tal van
Gentse kerken uit die periode, mn. de periode 1420‐1430. De plaats van waar Hubert of Jan
Van Eyck dit stadsgezicht vereeuwigde lokaliseerde hij thv de huidige Sint‐Kwintenskapel,
ongeveer op het hoogste punt van de Blandijnberg. Verhelderend was bovendien de
vaststelling dat de opeenvolging van de afgebeelde kerken in realiteit eigenlijk gespiegeld was
geweest waardoor dus nà spiegeling de reële volgorde te herkennen is, met van links naar
rechts de Sint‐Niklaaskerk met scherpe spits, Sint‐Jacobskerk, het belfort, de Achtersikkel, de
(nogmaals gespiegelde) Sint‐Janskerk (huidige Sint‐Baafskathedraal) en het Gerard De
Duivelsteen.

Gedetailleerde informatie kan worden teruggevonden op zijn website:
http://users.telenet.be/gerda.guido/LamGods/
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Terugblik
De donkere vlek, te ontwaren net achter het altaar met het Lam Gods, kon hij identificeren als
een poel die op het hoogste punt van de Blandijnberg het ‘hemels water’ (lees: regenwater)
opving. Deze poel is ook op andere belangrijke iconografische documenten, waaronder het
Gentse Stadsgezicht uit 1534 (STAM), zichtbaar.

Een ander intrigerend stadsgezicht is zichtbaar op de buitenluiken thv de Annunciatie. In alle
literatuur wordt deze locatie steevast verbonden aan de Kortedagsteeg. Gezien het huis op de
hoek van de Vogelmarkt en de Koestraat de locatie zou zijn van waaruit dit stadsgezicht
geschilderd is, kan dit niet de Kortedagsteeg zijn, maar wel de Brabantdam. Dit huis was in
bezit van de familie Vijdt die opdracht gaf tot het schilderen van dit meesterwerk. Deze these
wordt gestaafd door de weergave van het zuiltje dat op het paneel met de Annunciatie
zichtbaar is en dat op oudere schilderijen te zien is! Is er dan toch een link met ons
kerkgebouw. De Volderskapel (voorganger van ons kerkgebouw) is weliswaar niet zichtbaar
maar wel de Brabantpoort, ter hoogte van de Schelde (Laurentplein).
U merkt dat er veel stof tot nadenken is. Het onderzoek dat nauw samenhangt met de nu
uitgevoerde restauratie zal zeker nog details van het Lam Gods ontrafelen. We hopen dat we
na afloop één van de restauratoren kunnen uitnodigen om ons hierover te berichten. Eén van
hen (Hélène Dubois) was alvast aanwezig bij de laatste voordracht, en contacten werden al
gelegd voor samenwerking met Guido Deseijn. We kunnen niet anders dan de sprekers
bedanken voor hun boeiende uiteenzetting en de conservatoren alle succes, geduld en
volharding toewensen voor de komende fase van de restauratie.
Aletta

Kerkbrief December 2016 — 9

Vooruitblik
Kerstmaaltijd op zaterdag 10 december voor de
doelgroep van de VZW De Helpende Hand in het PCC.
De Welzijnsschakel ‘De Helpende Hand’ werd zo’n 15 jaar geleden als VZW opgericht om het
werk van het Leger de Heils in de regio Gent voort te zetten. Het Leger des Heils was toen
immers kort daarvoor – en jammer genoeg ‐ gestopt met haar activiteiten in Gent.
De VZW De Helpende Hand wordt ‘gedragen’ door bijdragen en vrijwilligers uit meer dan tien
protestants‐evangelische gemeenten in de regio Gent, waaronder de VPKB Brabantdamkerk.
‘De Helpende Hand’ zet zich in om kansarmen in de gemeente Zwijnaarde ‐ en sedert enkele
jaren ook in Merelbeke – materieel maar ook sociaal te begeleiden en te ondersteunen. Dat
gebeurt onder meer met gratis voedselhulp, coaching en sociale activiteiten.
Zo streeft De Helpende Hand ernaar om elke maand een gevarieerde sociale activiteit te
organiseren voor haar doelgroep. De ene keer is dat een filmnamiddag, de andere keer een
quiznamiddag, een pannekoekenfestijn, een feestelijke maaltijd, … .
Daarom nodigt de Brabantdamgemeente op zaterdag 10 december de doelgroep van de VZW
De Helpende Hand uit voor een Kerstmaaltijd in het PCC.
Ook deze keer mogen we daartoe dankbaar beroep doen op enkele vrijwilligers uit onze
kerkgemeente, niet in het minst op onze onvolprezen kok Philippe.
We vertrouwen er op dat hij eens te meer voor een voortreffelijke maaltijd zal zorgen, en
hopen zo onze doelgroep een aangename aanzet naar de Kerstperiode te schenken.
Francis

SENIORENKERSTFEEST op maandag 19 december 2016
Advent is hopen en verlangend uitkijken naar Kerst.
WELKOM op het SENIORENKERSTFEEST op maandag 19 december 2016 pm 14.30 uur
in het PCC. Deuren open om 14 uur.
Samen zingen, luisteren naar verhalen – gedichten – teksten en gezellig aan een mooi
versierde tafel iets eten en genieten van allerlei versnaperingen…
U KOMT TOCH OOK?
Het vervoer mag geen probleem zijn, laat me gewoon iets weten:
Tel. O0/363.83.38 of GSM 0476/94.69.63
Een warme groet,
Rita
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Coligny – Vooruitblik

Op zoek naar het Koningskind
Welkom op het kleuter kerstfeest!
WANNEER? 23 december 2016
START: 14u
WAAR? Turnzaal van de school
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Vooruitblik

Kerstviering in de gevangenis
Peace

Paix

Vrede

Een diepe wens,
woorden met veel betekenis ...
Niet alleen rond kerst,
maar alle dagen
een voorbeeld zijn van vredelievendheid.
Ook hier in deze moeilijke momenten.
Niet roepen om vrede,
maar aan iedereen dagelijks
“een goede vredige welgemeende dag”
toewensen.
Dit is het begin van een wat langere tekst van een ingeslotene. Hij schreef deze tekst voor een
oecumenische viering. Tekeningen en gedichten ze worden volop gemaakt binnen de
gevangenis. De teksten en tekeningen soms mooi dan weer confronterend of schurend, zijn het
uitdrukkingen van verlangen en geloof.
Op zaterdag 17 december willen we zoals elk jaar samen met de gevangenen Kerst vieren. We
houden een eenvoudige broodmaaltijd en een dienst. Het zou mooi zijn als we als VPKB
gemeenten in het Gentse en de Anglicaanse gemeenschap dit kunnen realiseren.
Helpende handen, muzikanten met stem of instrument of wie graag met anderen praat.
U kunt zich opgeven vóór 3 december bij Eefje van der Linden op het email adres
eef.van.der.linden@telenet.be —graag met de naam die op uw identiteitsbewijs staat en
adresgegevens. Als u twijfelt of vragen hebt, kunt u mij contacteren.
Ongeveer een week op voorhand zal de toestemming rond kunnen zijn.
Tihamér
Meer info over REA op deze facebookpagina: www.facebook.com/zorgzamekerkREA
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Meditatie
“Komt tot ons, de wereld wacht”
Als ik deze regels schrijf is het nog de laatste zondag van het kerkelijke jaar, maar wanneer u
deze editie van de Kerkbrief lezen kunt, zal het al advent zijn.
Als kind was ik altijd blij met advent, maar niet omdat het “Kind” er bijna was, maar omdat ik
wist dat over vier weken de Kerstman zijn intrede zal doen in ons huis wiens pad niemand
anders dan Sinterklaas moest effen, die ook een graag geziene gast in ons stekkie was. Ik weet
niet hoe het bij jullie was beste mensen, maar tijdens advent was ik als kind meer op de
cadeaus geconcentreerd, die in de schoenen of onder de kerstboom moesten komen dan op
het “licht dat in de nacht begint”. Toen was mij zeker nog niet opgevallen dat advent eigenlijk
ons langste feest is en ook mijn kennis over de inhoud van dit feest is heel schaars geweest!
Maar hoe is dat nu? Weten wij christenen anno 2016 wat advent eigenlijk is? Sommigen
zeggen dat advent een soort verwachting is, weer anderen beweren dat het de
voorbereidingstijd op het kerstfeest is en dat klopt ook, maar als wij hier dieper op ingaan dan
zien wij dat advent ten eerste aan ons vertelt dat Gods beloften in vervulling gaan. “In Hem
(Jezus Christus) worden alle beloften van God ingelost” (2 Kor 1,20) Met advent wordt duidelijk
dat alle woorden van God waar en Amen zijn.
Ten tweede: met advent wordt duidelijk dat men ook
tegenwoordig op Gods beloften bouwen kan. Onze Heer
heeft niet alleen in het verleden zijn woord behouden,
maar ook tegenwoordig doet Hij hetzelfde. Dat is het
heden van de advent. Als kinderen van God zijn wij ook
niet immuun tegen alle beproevingen van deze wereld.
Bemoediging en troosting is ook bij ons op zijn plaats.
Op de weg van het geloof worden wij moe, vanwege een rouw zijn onze ogen vol met tranen,
wij voelen ons alleen en onze noodkreet hoort blijkbaar niemand. Laat ons daarom aan Gods
beloften vastklampen met deze advent en samen zingen: “op U, mijn Heiland, blijf ik hopen”.
De derde boodschap van advent is: dat “Hij komt …en dan zal iedereen hem zien “(Op 1, 7).
Zijn wij hier al klaar voor? Zijn wij al goed voorbereid op zijn komst? Zo ja, dan mogen wij ook
zeggen wat op de laatste pagina van onze Bijbel staat: “Kom, Heer Jezus” ( Op 22, 20) want als
U komt dan zullen wij klaar staan, klaar om U te verwelkomen, maar ook om U te zegenen,
want “ Oprecht is het woord van de Heer, alles wat hij doet is betrouwbaar” (Ps 33,4)
Met deze gedachten wil ik aan jullie beste gemeenteleden, ook namens mijn familie, een
gezegende adventstijd en prettige kerstdagen toewensen!
Tihamér
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Pastoraat
PASTORAAL NIEUWS
WEL EN WEE UIT DE GEMEENTE BRABANTDAM
December is een maand met twee gezichten. Door de korte dagen en de vele donkere uren zet deze
maand je vanzelf aan tot bezinning, die soms zelfs over kan gaan in gepieker. We zijn bezorgd en vragen
ons af hoe het verder moet, met ons zelf en met onze geliefden. We laten het niet zo graag merken en
antwoorden dan: “ja, het gaat goed, we trekken ons plan, het valt eventjes niet mee, maar het zal zeker
beteren.........”
Ouders zijn bezorgd om hun kinderen hoe ze het redden met hun gezondheid, hun job, hun inspanning
om alle potjes op het vuur brandende te houden in deze onzekere en gejaagde tijden. Om hun
kleinkinderen ook, die nog zoekende zijn naar wat ze willen, waar ze bij willen horen op zoek naar het
uiteindelijke doel van hun verdere leven. Er zijn zorgen om de eigen gezondheid, operaties, aanslepende
klachten en vooral hoe ga je daar mee om.
Ook kinderen zijn bezorgd om hun ouders en vragen zich af hoe het verder moet als zij als kinderen
merken dat het allemaal niet meer zo goed gaat met vader of moeder en hoe maak je dat bespreekbaar
zonder te kwetsen en waar zijn er oplossingen?
Zovele vragen die je besluipen in de donkerte van de december maand. Maar in die maand zit ook een
belofte verborgen in die stille dagen, een belofte die langzaam maar zeker voetje voor voetje al
eeuwenlang het licht van de hoop en de liefde laat terugkeren elke jaar opnieuw. De belofte van advent,
die aangeeft dat je er nooit alleen voor staat, omdat er eeuwengeleden al voor ons mensen is gezorgd
voor eens en voor altijd. Ook in de diepste duisternis mogen wij dit licht van God’s Liefde bij ons dragen
en doorgeven aan allen die ons dierbaar zijn en zo wordt deze maand december een maand van vreugde
als wij verbonden met elkaar en met de wereld de komst van onze Heiland mogen vieren.
Ondertussen kunnen we melden dat Jeanine Hoste‐Larno verhuisd is naar het WZC Panhuys Park in de
Panhuisstraat 7 in Destelbergen, na een aantal maanden verbleven te hebben in RVT Lemberge en wij
wensen haar in haar nieuwe omgeving alle goeds toe.
Bea Smetrijns is na de drukte van de voorbereiding van de Synode aan rust toe, dat heeft de zona haar
pijnlijk duidelijk gemaakt. We wensen je die rust toe en spoedige beterschap!
Voor Mini is het een opluchting dat de operatie van haar dochter goed is verlopen en wij wensen Anne‐
France een spoedig herstel en veel beterschap toe.
Dankbaarheid ook voor Huguette Spatz die haar klare kijk op haar omgeving weer terug gevonden heeft
na haar oog operatie, ook voor jou een voorspoedig herstel.
Op 23 december is het groot feest bij de familie Bruynooghe, want Andrea zal dan haar 90ste verjaardag
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Pastoraat
vieren. Je treedt dan toe Andrea, tot de schare der sterken en wij wensen je God’s Zegen toe over deze
dag en alle dagen die je nog geschonken zullen worden, omringd door je dierbaren.
Onze gedachten gaan ook uit naar de familie Bruyneel, want het is deze maand een jaar geleden dat één
onverwacht ogenblik het leven van Elisabeth en de hele familie een totaal andere wending gegeven
heeft. Dankbaarheid en bezorgdheid wisselden elkaar dit afgelopen jaar af, maar het
doorzettingsvermogen van Elisabeth en haar wil om vooruit te komen dwingen het respect af van
iedereen die met haar in aanraking komt. Voel jullie allen gedragen door de Liefde van de Heer die met
je is als een hindernis te lastig wordt en die mensen op jullie pad brengt die uitkomst kunnen brengen.
Wij omringen jullie in verbondenheid.
De kalendertjes worden in de komende weken weer rondgebracht en we hopen velen van u te
ontmoeten op het Seniorenkerstfeest en natuurlijk is iedereen van harte welkom in de kerstdienst op
zondag 25 december.

Tot slot nog een gedicht uit een tijd die voor de ouderen onder ons nog heel dichtbij is, maar voor de
volgende generaties iets uit een heel ver verleden, waarin volgens mij met eenvoudige woorden zo
duidelijk wordt beschreven wat wij wel voelen, maar niet altijd kunnen uitspreken.

NACHTGEDACHTEN
Alles rust en zwijgt in ’t ronde,
slechts mijn Vader houdt de wacht
en Hij schenkt m’een zaal’ge stonde
in de stilte van den nacht.
Rust daar buiten, rust van binnen,
zelfs als slaap niet komen wil.
Stormen luwden, zwijg nu zinnen,
geest en ziel en lijf zijn stil.
Zijn nabijheid schenkt een ruste,
meer dan vaders sterke arm
of een moeder die ons suste
op haar schoot aan ’t herte warm.
Woord van liefde en van vrede,
woord van rust voor ’t bang gemoed,
‘k neem het in den slaap nog mede
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als een nachtkus, zacht en zoet.
Karel Blommaert

maart 1953.

Met deze warme woorden van troost en zekerheid wens ik u allen een gezegende kersttijd toe.
Marijke

Reflectie
Zondag 20 november vierden wij ( samen ) het Heilig avondmaal.
Al vaak is gevraagd om zoveel mogelijk bij elkaar te gaan zitten.
Zondag werd dat weer niet gedaan,ik vind dat zo jammer!!!!!
Voor de dienstdoende kerkenraad is dat ook moeilijk.
Dit moet me even van het hart.
Hartelijke groet,
Janny Geluk
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Kerstconcert Protestantse kerk, Brabantdam
26 december 2016, 19u30
Het meisjeskoor Amaranthe uit Oudenaarde ontstond in november 2006 en bestaat uit een 25‐
tal jongedames.
Amaranthe sleutelt wekelijks aan een uitdagend repertoire van klassieke en hedendaagse
muziek. Daarmee tonen ze aan dat ze niet in één hokje te plaatsen zijn. Jaarlijks verzorgen ze
een tweetal concerten in eigen beheer. Daarnaast is Amaranthe een graag geziene gast bij
uiteenlopende projecten. Zo stonden de dames op het podium met Kadril tijdens Nekkanacht
2013 en waren ze één van de gastkoren op de cd Stemmen van Johan Verminnen (2014).
Amaranthe zong vijf jaar onder leiding van Linde Devos. In 2012
gaf ze de fakkel door aan Johannes Dewilde.
Kaarten bestellen via info@amarantheoudenaarde.be of via
Elise 0494/78 64 76 ‐ Kerstconcert Gent ‐ VVK €12, ADK €14

Vernieuwde website Protestantse Kerk
Onze website heeft een nieuwe look gekregen. Deze is nu ook handig leesbaar op tablets en
smartphones. Daar vind je ook de kerkbrief in digitale uitgave. Via de blog krijg je extra nieuws.
Je vindt ons op: http://www.protestantsekerk‐gentcentrum.be
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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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Muziekconcert Bijloke ‐ 26 maart 2017
Van Erika Görzel kreeg ik de vraag of het mogelijk was om weer eens samen een
concertbezoek te organiseren en zij had volgende tip al helemaal voorbereid, waarvoor dank.
Aan jullie om te kijken of dit jullie aanspreekt en dan zou ik dat graag voor het eind van de
maand willen horen om alles tijdig te kunnen vastleggen.
Muziek gaat met je mee,
Zij laat je niet alleen met je diepste gevoelens
Maar legt haar hand op je schouder
En onder die tedere aanraking
Vind je rust.
Een klein gedicht van Anselm Grün dat ik vrij vertaald heb als inleiding voor het voorstel van
Erika om samen volgend concert bij te wonen en niet zo maar een concert!
Het gaat om het Oratorium van Felix Mendelssohn DRAMATISCHE ELIAS. Over het leven van
de profeet Elia.
“Het oudtestamentisch verhaal over hebzucht en egoïsme als tijdbom in het hart van de
samenleving is nog steeds brandend actueel!”
Dit korte citaat uit de Bijloke Concert brochure kunnen we alleen maar onderschrijven.
Op zondagmiddag 26 maart 2017 om 15 uur wordt dit oratorium in de Bijloke concertzaal
uitgevoerd door DE FILHARMONIE & COLLEGIUM VOCALE GENT olv PHILIPPE HERREWEGHE.
Kaarten zijn 30€ of 26€ voor 65+sers en ‐26jarigen.
Deze kunnen gezamenlijk besteld worden, maar veel tijd hebben we niet omdat de vrije
plaatsen beperkt zijn. Graag verneem ik jullie reacties om daarna met elkaar te beslissen of we
gaan.
Marijke Schaefer

Kerkbrief December 2016 — 19

Gelukkige verjaardag
December
Cécile
Rodolphe
Ann
Willem
Yvonne
Aàron
Myriam
Erika
Johan
Kaiya
Andrea
Herman
Paul
Lucie
Regina
Rebecca
Maurits
Melanie

De Vilder
Liagre
Willems
Lorein
Merchiers
Buzogàny
Furquim D'Almeida‐Hoste
Ehrhardt
Temmerman
Frans
Bruynooghe‐Bral
Kint
Van Meerssche
Van Den Berghe‐Cornel
Lehman
De Jonge
Bytebier
Voorham

20 — Kerkbrief December 2016

2 december
2 december
4 december
6 december
6 december
8 december
8 december
9 december
14 december
18 december
23 december
24 december
24 december
26 december
27 december
28 december
29 december
30 december

Varia
De Advent.
Donkere weken
elk jaar opnieuw.
Advent, de tijd van hoop,
verlangen,uitziend naar
het komend licht.
Heil en vrede die zal komen,
in de tijd die zacht vervloeit.
In het licht dat op zal dagen,
in deze donkere periode.
Advent, de tijd van hoop.
Voorbode van ’t komend feest.
Als de dag zal zijn aangebroken,
waarop ’t Kind zal zijn geboren.
Wereldwijd groeiend het
feest van vrede, het feest van licht.

Lidy De Brouwer.
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Activiteitenrooster
December ‐ Januari
Zaterdag

3 december

14.00

Districtsvergadering

Zondag

4 december

8.30
10.00

Herfstontbijt
Kerkdienst

Woensdag
Zaterdag
Zondag

7 december
10 december
11 december

14.00
12.00
10.00

Gemeenschapsdansen Patijntjestraat
Lunch PCC ism Helpende Handen
Kerkdienst

Woensdag
Zondag

14 december
18 december

19.30
10.00

Kerkenraadsvergadering bij Micheline
Kerkdienst

Maandag
Woensdag

19 december
21 december

15.00
14.00
20.00

Zondag

25 december

10.00

Seniorenkerstfeest
Gemeenschapsdansen Patijntjestraat
Concert van Hermitage ikv Music for Life
tvv projecten Dr Rik Celie
Kerstdienst, aansluitend samenzijn PCC

Maandag
Zondag

26 december
1 januari

19.30
10.00

Concert Dameskoor Amarantha
Kerkdienst

Zondag

8 januari

10.00
11.30

Kerkdienst
Nieuwjaarsreceptie PCC

Komende vergadering redactieraad
Zondag 18 december 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

22 — Kerkbrief December 2016

Dienstrooster
Zondag, 4 december
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)
Kinderkerk
Zondag, 11 december
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)
Kinderkerk
Zondag, 18 december
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)
Kinderkerk
Zondag, 25 december
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst

Tweede Advent
Ds Tihamér Buzogány
Marijke Kruijne / Micheline Morel
Kerkenwerk/Diaconie
Aletta Rambaut
Etty Deelstra
Derde Advent
ds Tihamér Buzogàny
Aletta Rambaut/Rita Martens
Kerkenwerk/Bloemen
Arnold De Jonge
Martine Van Belle / Joris
Vierde Advent
Mevr. Els Maassen
Francis Van de Walle / Micheline Morel
Kerkenwerk/Kerkbrief
Ko Van Heest
Janneke Van Heest
Kerstmis

Kinderkerk

ds Tihamér Buzogàny
Marijke Kruijne/ Rita Martens
Kerkenwerk/Ik help een kind
Martine Van Belle
??

Zondag, 1 januari
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)

ds Tihamér Buzogàny
Francis Van de Walle
Kerkenwerk/Diaconie
Aletta Rambaut

Zondag, 8 januari
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)
Kinderkerk

Nieuwjaarsreceptie in PCC
ds Tihamér Buzogàny
Aletta Rambaut/Micheline Morel
Kerkenwerk/Helpende Handn
Arnold De Jonge
Etty Deelstra
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Bijbelleesrooster 2016
Bijbelleesrooster: handvat om de Bijbel te lezen
“Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te
volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.” (Rom. 15:4)
Dit leesrooster biedt voor elke dag een korte bijbellezing. De tekstkeuze is vooral ingegeven
door wat op zon‐ en feestdagen in de kerken aan de orde komt. Daarom is in het bijzonder
gekeken naar het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken. In dat rooster worden
kerkelijke eenzijdigheden gecorrigeerd en blinde vlekken aangevuld. Ook bijbelboeken die
wellicht ongemakkelijk in het gehoor liggen, komen aan bod.

December 2016
do. 1
vr. 2
za. 3
zo. 4
ma. 5
di. 6
wo. 7
do. 8
vr. 9
za. 10
zo. 11
ma. 12
di. 13
wo. 14
do. 15
vr. 16
za. 17
zo. 18
ma. 19
di. 20
wo. 21

Psalm 24
Romeinen14:1‐12
Romeinen14:13‐23
Romeinen 15:1‐13
Romeinen 15:14‐33
Romeinen 16:1‐16
Romeinen 16:17‐27
Psalm 141
Filippenzen 1:1‐11
Filippenzen 1:12‐26
Filippenzen 1:27‐2:11
Filippenzen 2:12‐18
Filippenzen 2:19‐30
Filippenzen 3:1‐11
Filippenzen 3:12‐21
Jesaja 6:1‐13
Jesaja 7:1‐9
Jesaja 7:10‐17
Jesaja 7:18‐25
Filippenzen 4:1‐9
Filippenzen 4:10‐23

Te groot voor een gewone poort
Plicht van de sterkste
Overtuigingskracht
Bijbelstudie
Nieuwe wegen
Hartelijke groeten
Eervolle vermeldingen
Geurig gebed
Verlangen
Doelgericht
Eenheidsstreven
Inspanning
Meeleven
Wat is waardevol?
Op weg naar de finish
Roeping
In het nauw
Ongevraagd teken
Kaalslag en overvloed
Vreugde
Voldaan

do. 22
vr. 23
za. 24
zo. 25
ma. 26
di. 27
wo. 28
do. 29
vr. 30
za. 31

Jesaja 8:1‐10
Jesaja 8:11‐23a
Jesaja 8:23b‐9:6
Johannes 1:1‐14
Jesaja 9:7‐16
Jesaja 9:17‐10:4
Jesaja 10:5‐19
Jesaja 10:20‐27
Jesaja 10:28‐34
Jesaja 11:1‐10

Billboard
Maak het verschil
Licht in de duisternis
Menselijk Woord
Getroffen
Recht en onrecht
Niet alleen Israël
Terugkeer
Geschreeuw
Nieuwe bloei

