
1 | 

België – Belgique 
P.B.- P.P. 

9050 Ledeberg 1 
3/5030 

Kerkbrief 
februari 2017
Nr. 02

VPKB-gemeente 
Gent-Centrum 
maandblad (11x per jaar)
jaargang 2016
Afzendadres & 
verantwoordelijke 
uitgever: 
J. A. De Jonge, 
Patijntjestraat 214
9000 Gent 
P209671

www.protestantsekerk-gentcentrum.be 

Wereldgebedsdag
Vrijdag, 3 maart 2017
Protestants Cultureel Centrum Gent



2 | 

Kerkbrief
Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)

Predikant:   Ds. Tihamer Buzogany    09/278.73.09 of 0499/74.81.71 
  Groenestaakstraat 56 - 9030 Mariakerke 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   aletta.rambaut@telenet.be
  Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne  09/282.50.81  marijke.kruyne@gmail.com
  Dhr. Francis Van de Walle  09/281.05.18  fjvdwalle@gmail.com
  Mevr. Martine De Jonge   09/222.59.79  mar10.dejonge@telenet.be
Diakenen: Mevr. Rita Martens (voorzitter)  09/362.83.38  rita.martens@telenet.be
  Mevr. Micheline Morel   09/224.21.26  mmorel26@yahoo.com
Scriba:  Mevr. Louise Hanappe-van ‘t Hooft 09/386.25.57 louise@hanappe.com 

Kinderkerk: Mevr. Martine De Jonge   09/222.59.79  mar10.dejonge@telenet.be

Organisten: a) Dhr. Arnold De Jonge  09/221.53.77 arnold.de.jonge@telenet.be
  b) Mevr. Aletta Rambaut   09/233.67.16   aletta.rambaut@telenet.be
  c) Dhr. Ch-Henri Vanden Broucke  charleshenrivandenbroucke@hotmail.com 
  d) Dhr. Jacobus Van Heest   09/335.69.45  hillechiena-jacobusd@telenet.be
  
Logistiek medewerker: Dhr. Philippe Adams  09/233.67.16  philippe.adams@telenet.be
      0478/75.44.23

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

Website:    Dhr. Peter Van Damme

Financiële verrichtingen :
Voor het kerkenwerk  IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1 
    ten name van VPKB Gent-Centrum
Voor de Vlaamse Olijfberg   IBAN BE10 6527 9979 6004; BIC HBKABE22 
    ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent
Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)
Predikant Ds. Marc Loos, Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem
  Tel/fax: 09/253.29.00/ e-mail : marc.loos@pandora.be
Kerkadres Begijnhoflaan 31, 9000 Gent/ diensten: iedere zondag (10 uur)



3 | 

Van de kerkenraad

Inhoud
  3  Van de kerkenraad

  4 Van de bestuursraad
    Opfrissen kerkinterieur
 Verkiezingen 23/04
  
  6  Terugblik
 Anglicanen in de Brabantdam (2)

   8  Pastoraat

   9 Jeugd
   
10 Verhaal voor jong en oud

11 Nieuws
 ... van logistiek medewerker Philippe
12 ... uit de Rabotgemeente
13 ... over Bethesda

14 Vooruitblik
 Avondcontact
 Boekvoorstellling Johan Temmerman
15 Knutselnamiddag
 Studiedag Faculteit Godgeleerdheid
16 Wereldgebedsdag
 Lutherreis
17 Algemene Kerkvergadering

18 Varia
 Religieuze kunst uit het verleden

19 Verjaardagen

20 Ter overdenking

22 Activiteitenrooster

23 Dienstenrooster

24  Bijbelleesrooster

We zullen ons kerkgebouw enige tijd moeten 
missen en in het Protestants Cultureel Cen-
trem (PCC) kerken. Zoals u elders uitvoerig 
kunt lezen, worden zowel gewelf als vloer 
grondig aangepakt. Met dank aan de Stad 
Gent die dat alles mogelijk maakt. 

Dat heeft ook gevolgen voor de 
Wereldgebedsdag (3 maart), die nu in het PCC 
zal moeten doorgaan. Johan Temmerman, die 
zijn nieuwe boek over Luther in ons kerkge-
bouw had willen voorstellen (18 februari) 
heeft een andere passende locatie (moeten) 
zoeken. 

De bijbel-aan-huis sessie van de woensdag-
middag gaat vanaf nu door in het PCC. Mede 
door het groot aantal deelnemers wordt het 
Marleen wat te zwaar. Wij danken Marleen 
voor haar jarenlange inzet als gastvrouw. 
Nele heeft zich aangeboden om in het PCC 
gastvrouw te zijn. We wensen haar daar veel 
genoegen mee.

De knutselmiddag met lunch gaat gewoon 
door. Opgeven kunt u zich als altijd bij Miche-
line.

Louise Hanappe
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Van de bestuursraad

Veel gemeenteleden hebben zich wellicht al 
vele jaren afgevraagd: wanneer gaat er einde-
lijk eens iets gedaan worden aan die afblad-
derende verf van het kerkplafond en wanneer 
gaat die vloerbekleding eens vervangen wor-
den? De laatste opfrissing en herinrichting van 
het kerkinterieur dateert immers van 1980, 
dus al zo’n 37 jaar geleden.

Stad Gent is eigenaar van het kerkgebouw 
aan de Brabantdam en diende daarvoor uit te 
kijken om de nodige budgetten vrij te maken.
Welnu, vele jaren van overleg van de be-
stuursraad met de bevoegde stadsdiensten 
hebben eindelijk tot het gewenste resultaat 
geleid: de komende maanden zullen het 
gewelfd plafond en de vloerbekleding van het 
kerkinterieur worden opgefrist.

De planning van deze opfrissingswerken ziet 
er momenteel als volgt uit. 
Na de zondagse eredienst van 5 februari dient 
het kerkinterieur voorbereid en klaargemaakt 
te worden voor deze werken: een verhuisfir-
ma zal de kerkbanken verwijderen en tijdelijk 
elders opslaan; het kerkorgel en de piano wor-
den stofdicht ingepakt; de kroonluchters, luid-
sprekers en klankinstallatie tijdelijk verwijderd 
en de stoelen worden tijdelijk overgebracht 
naar het PCC. Bijgevolg zullen vanaf zondag 
12 februari 2017 voor geruime tijd - de nodige 
tijd voor deze opfrissingswerken - de eredien-
sten doorgaan in het PCC.
Een stellingbouwbedrijf brengt een tijdelijke 
stelling aan in de volledige kerkzaal. Vanaf 
20 februari worden opfrissingswerken aan 
het gewelfd kerkplafond uitgevoerd: de oude 
afbladderende verflagen (synthetische verf en 
olieverf) worden verwijderd en een nieuwe 

Opfrissing van het kerkinterieur

kalkverflaag wordt aangebracht op de be-
staande kalkverflagen.
Nadat het kerkplafond zo werd opgefrist en 
de stellingen verwijderd, wordt aansluitend 
de inmiddels versleten en beschadigde vloer-
bekleding verwijderd en vervangen door een 
nieuwe vloerbekleding.
Tot slot wordt het kerkinterieur schoonge-
maakt en opnieuw ingericht: kerkbanken, 
kroonluchters, luidsprekers, klankinstallatie 
en stoelen, alles dient terug op zijn plaats te 
worden gebracht.
Hopelijk zullen deze werken tot een goed 
einde gebracht en op tijd voltooid worden 
zodat het zomerproject in juni en juli 2017 
zal kunnen doorgaan in een mooi opgefrist 
kerkinterieur. 

Al deze werken zijn gebudgetteerd en gepland 
in zorgvuldig overleg tussen de bestuurs-
raad en Stad Gent. Bijzondere dank aan het 
bestuur van Stad Gent om het nodige budget 
van meerdere tienduizenden Euro hiervoor te 
hebben vrijgemaakt.

Op gevaar af misschien iemand te vergeten, 
hierbij alvast heel veel dank onder meer en 
heel bijzonder aan schepen Christophe Pee-
ters, aan de heren Willem Remue en Ronnie 
Evers van Stad Gent en aan meerdere leden 
van de bestuursraad, waaronder aanvankelijk 
Arnold De Jonge en de laatste jaren Aletta 
Rambaut en Anton Renting, om hiervoor met 
volle inzet geijverd te hebben.

Francis Van de Walle
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Het Vlaams Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende eredien-
sten bepaalt voor de protestantse eredienst onder meer dat:

- elke kerkgemeente van de protestantse eredienst een openbare instelling is met   
 rechtspersoonlijkheid, die bestuurd wordt door een bestuursraad;
- deze bestuursraad bestaat uit vijf verkozen leden en de predikant (of zijn vervanger, die  
 in de kerkgemeente zijn ambt uitoefent) die er van rechtswege deel van uitmaakt;
- de bestuursraad om de drie jaar gedeeltelijk vernieuwd wordt in de loop van de maand  
 april; de twee overige leden treden uit na verloop van zes jaar;
- een bestuurslid voor een periode van 6 jaar verkozen wordt;
- de uittredende leden opnieuw verkiesbaar zijn;
- als in de looptijd van zijn mandaat een bestuurslid moet vervangen worden, de overige  
 bestuursleden binnen de twee maand nadat de vacature is ontstaan, een vervanger  
 aanduiden. De vervanger zet het oorsponkelijke mandaat voort.

En nu concreet: 

- in de loop van april 2017 dient de kleine helft (2) van de bestuursraad vernieuwd te  
 worden;
- mevrouw Etty Deelstra heeft het bestuursmandaat van mevrouw Mini Schipholt over- 
 genomen en voortgezet tot 2017; als uittredend lid is zij herverkiesbaar;
- de heer Anton Renting heeft het bestuursmandaat van de heer Arnold De Jonge over- 
 genomen en voortgezet tot 2017; als uittredend lid is hij herverkiesbaar.

Daartoe zal een gemeentevergadering belegd worden op 23 april 2017, die vanaf zondag 26 
maart wekelijks dient aangekondigd te worden.

Francis Van de Walle

Van de bestuursraad

Verkiezingen voor de 
bestuursraad
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Terugblik

Ik vertelde vorige keer hoe onze dominee Goed-
koop zich ontpopte tot de voorganger van een 
anglicaanse gemeenschap binnen onze kerk-
muren. Hij hield afzonderlijke kerkdiensten en 
er waren afzonderlijke collectes. Vanwaar had 
Goedkoop zijn kennis van de Engelse taal? Vóór 
hij aan zijn theologiestudie in Utrecht begon, 
had hij zijn middelbaar gedaan in de Doorluch-
tige Latijnsche Schole in Middelburg. Leerde hij 
daar, naast Latijn en Grieks, een beetje He-
breeuws, Nederlands en Frans (toen DE interna-
tionale taal in Europa), ook nog Duits en Engels?

In 1823 koopt onze predikant in Middelburg 
een pijporgel waarvoor hij een subsidie van 800 
gulden lospeutert in Den Haag. Bij de plechti-
ge inauguratie heeft de orgelbouwer voor een 
bekwaam organist gezorgd, maar nadien komt 
het probleem om iedere zondag iemand te vin-
den die in de verschillende diensten wil en kan 
spelen. En ook hier kunnen de anglicanen soms 
uitkomst bieden. Alhoewel, de heer Stuart heeft 
in een van de eerste diensten bij het spelen 
van Ps. 95 vers 3 moedwillig de stichting der 
gemeente in de waagschaal gesteld door zijn 
onbekwaamheid, die gelach en gespot opwekte 
op momenten waarin aandacht en ernst vereist 
waren.  Zijn basakkoorden lijken nergens op en 
de melodie zit vol fouten. Hij krijgt dan ook zijn 
onmiddellijke démissie. 
In de jaren 1817 tot 1821 liggen de collectes 
in de Engelse diensten rond de 75 gulden per 
jaar, tussen 1822 en 1824 zakt het plots naar 
28 gulden per jaar om vanaf 1825 nog maar 
een kleine 5 gulden per jaar te bedragen. 1830 
brengt dan weer 34 gulden en nadien worden 

geen Engelse collectes meer genoteerd. Zijn de 
Engelse bezoekers weg na de onafhankelijkheid 
van ons land?

Er volgt een stille periode tot in 1839 een eerste, 
onbekende chaplain wordt benoemd, na korte 
tijd opgevolgd door de Rev. Pendrill. Waar Pen-
drill zijn diensten hield is niet bekend. Hij blijft 
in Gent tot in 1850. Werkte hij samen met onze 
predikanten? Hij stond in elk geval als getuige 
bij de aanstelling van dominee Köster-Henke in 
1843. Pas in 1847 vinden we een brief, waarin 
onze kerkenraad aan Pendrill de toelating geeft 
om onze kerk te gebruiken op zon- en feestda-
gen mits een vergoeding van 130 frs./jaar. 

Van 1850 tot 1856 zijn er alleen occasionele 
diensten door geestelijken van buiten de stad. 
Dan wordt rev. Alley benoemd. Hij huurt een 
gebouw in de Sint-Pietersnieuwstraat en richt er 
een kapel in op eigen kosten. Vanaf 1857 krijgt 
de Engelse parochie een bescheiden toelage 
van de Belgische Staat. Blijkbaar niet voldoende 
want er wordt ook stoelgeld ingevoerd à rato 
van 25 frs. per jaar, een maandloon van een 
arbeider, voorwaar geen geringe som. Er komen 
dan ook goedkopere plaatsen voor het werkvolk 
en zelfs gratis plaatsen voor de armen.

Maar in 1859 komt Alley vragen tegen welke 
conditiën hij voortaan dienst mag houden in 
onze kerk, evenals zijn voorgangers. Afspraken 
maken is goed, maar je moet ze dan ook res-
pecteren. Ligt het aan een jarenlange ziekte van 
Alley, waarbij verschillende vervangers moesten 
inspringen? In 1868 stelt onze kerkenraad vast 

Anglicanen in de Brabantdamkerk  (2)
Op 19 januari jl. kwam Reverend Murray van de anglicaanse kerk te Gent 
voor Avondcontact spreken over “de” anglicanen. Misschien een goed mo-
ment om eens na te gaan welke contacten er in de voorbije 2 eeuwen zijn 
geweest tussen de anglicaanse gemeenschap te Gent en onze protestantse 
kerk van de Brabantdam...
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Terugblik

dat men de heer Alley bij herhaling heeft moe-
ten aanmanen om zijn kerkhuur te betalen en 
men heeft zelfs eenmaal moeten dreigen met 
het sluiten van onze kerk voor zijn gebruik.

In 1874 worden met de nieuwe rev. Vernon 
nieuwe afspraken gemaakt, onder meer over de 
vergoeding aan onze koster die extra-uren moet 
presteren en ook over de kosten voor verwar-
ming (kolenkachels) en verlichting (stadsgas). 
Vooral dat laatste verbruik is heel moeilijk te 
schatten. Kolen kun je nog op verschillende 
stapels leggen.

Men sukkelt verder tot in 1885 de rev. Merma-
gen de leiding overneemt. Er is inmiddels van 
hogerhand (Enge-
land?) beslist dat de 
gemeenschap haar 
eigen kerkgebouw 
moet hebben. Er 
waren immers nog 
andere gebruikers-
problemen: de anglicanen kregen op zondag-
morgen te weinig tijd toegewezen door onze 
kerkenraad zodat er geen behoorlijke preek kon 
gehouden worden.

Toevallig stond er vlakbij de Sint-Jacobskerk een 
oude en verlaten kapel te huur: DE oplossing 
voor de anglicaanse gemeenschap. De kapel was 
sedert 1230 toegewijd aan Sint-Jan-in-d’Olie en 
hoorde ooit bij het Sint-Janshospitaal,  goede 
redenen om ze om te dopen tot St-John’s. 
En daar eindigde de samenwerking tussen de 
Anglicanen en de Brabantdamgemeente.  Brexit!

--------------
In de beschreven periode zijn in de anglicaanse 
gemeenschap natuurlijk veel meer interessante 
dingen gebeurd maar die houden geen verband 
met de contacten met de Brabantdam. Ook het 
verder verloop van hun geschiedenis met twee 
oorlogsperiodes waarin St-John’s telkens ruim 
vier jaar gesloten bleef, is heel boeiend. En wat 
valt er niet te vertellen over de pelgrimstocht na 

WO II? In 1947 wordt de huur voor de 
St-John’s drastisch opgetrokken volgens naoor-
logse normen, de gemeenschap wijkt uit naar 
de Baudeloo-kapel. Even hervallen ze nog in een 
oude gewoonte: rond Kerst 1955 en in de zomer 
van 1956 zijn er weer diensten in ons kerkge-
bouw!

Daarna volgen een noodoplossing in de Konings-
traat en vanaf 1963 gedurende meer dan veertig 
jaar het krappe gebouwtje in de Rodenbach / la-
ter Boonenstraat in het Groot Begijnhof. In 2008 
is er een zijsprongetje naar de leegstaande The-
resianenkapel bij de Coupure, volgens kenners 
een krot. En begin 2016 is er een overeenkomst 
met de stad en met de RKK om de leegstaande 

Sint-Elisabethkerk in 
het begijnhof te mogen 
gebruiken. En, je houdt 
het niet voor mogelijk: 
daar worden, naast de 
Engelse bijeenkom-
sten, nu ook regelmatig 

diensten gehouden in de volkstaal, zijnde het 
Nederlands! Rev. Murray, een Canadees, spreekt 
immers vlot de taal van zijn Nederlandse vrouw 
(onze ds. Buzogány is geen alleenstaand geval).

En dat de St-John’s kapel intussen een antiek-
zaak geworden is, weten velen onder u beslist 
ook.

Arnold De Jonge
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Pastoraat

Midden in de winter… de dagen nog kort en 
koud, de nachten nog kouder… Maar toch 
beginnen de dagen heel voorzichtig te lengen 
en mogen we heel zachtjes beginnen dromen 
van de lente.

Na de nieuwjaarsreceptie in het PCC, met 
vooral veel wensen voor een goede gezond-
heid!, werden dan toch een paar aanwezigen 
in de daarop volgende week geveld door 
koudjes en griepjes en ongemakken… Hopelijk 
is ondertussen iedereen weer aan de beter-
hand.

We hoorden van Isabelle Leyman dat ze zo 
genoten heeft van het seniorenkerstfeest. 
Bij het zingen van Stille Nacht waren er zelfs 
traantjes bij. Ook in het rusthuis probeert ze 
gelukkig te zijn en contact te maken met de 
medebewoners. Ze is heel behulpzaam voor 
wie nog zoveel minder kan dan zij.

Ondertussen is ook Simonne Vereecken stil-
aan terug op de been, na haar knie-operatie. 
Ze vindt wel dat het herstel langer en moei-
zamer gaat dan de eerste keer, ze moest ook 
na 4 dagen al uit het ziekenhuis… We bidden 
haar geduld en goede moed toe. Voorlopig 
houdt ze zich wel nog rustig en blijft ze zo aan 
huis gebonden.

Micheline Morel werd getroffen door een 
virus op de gehoorzenuw en had daardoor 
ernstige evenwichtsstoornissen. Ook hier is 
geduld wenselijk voor een volledig herstel.

Op het ogenblik dat ik dit schrijf weten we 
dat Mini Schipholt op 25 januari onder het 
mes moet. We hopen dat zij tegen dat u deze 
kerkbrief leest, alweer thuis is en we bidden 
ook hier voor een gunstig verdict en een voor-
spoedig herstel. Mini mag in februari ook een 
kroonjaar vieren, we wensen haar nog vele 
deugddoende jaren!

De Heer Guy Schrans vindt het heel jammer 
dat hij niet naar de kerk kan komen, maar is 
blij met een bezoekje af en toe. Hij had al fijne 
gesprekken met de dominee.

Ook Dickje Parlevliet zou graag wat meer naar 
de kerk komen. Zij wil echter niet meer met 
de auto rijden… Wie woont in de buurt en kan 
haar af en toe eens gaan oppikken? 

Marleen Vandevijvere heeft afscheid geno-
men van haar taak als gastvrouw voor Bijbel-
aan-huis. We zijn heel dankbaar dat zij zoveel 
jaren haar living heeft open gesteld om maan-
delijks een mooie groep te ontvangen. 

Mevrouw Zerfass voelt zich gelukkig ook 
weer wat beter dan rond de feestdagen maar 
haar krachten verminderen wel. Zij is ook 
altijd heel blij met een bezoekje en een goed 
gesprek.

Huguette Spatz voelt zich ook al een tijdje 
niet zo lekker. Onderzoeken zullen hopelijk 
raad brengen zodat een goede behandeling 
kan gestart worden opdat Huguette zich weer 
beter mag voelen.

We hebben nog zoveel lieve gemeenteleden 
waar we zorg om hebben… We kunnen ze niet 
allemaal noemen, maar er wordt wel aan hen 
gedacht, ze worden bezocht en er wordt voor 
hen gebeden. Denkt u er aan: een bezoekje, 
kaartje of telefoontje doet nog altijd deugd…
daar hoeft u geen kerkenraadslid voor te zijn. 
Geeft u ook door of u iemand kent die wat 
extra aandacht kan gebruiken? We gaan graag 
eens langs! De telefoonnummers van de 
dominee en kerkenraadsleden vindt u aan de 
binnenzijde van dit blad.

Veel zegen gewenst,

Martine De Jonge
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Jeugd

Tieners & Kids
10-12 maart in Beverlo & 21-23 
april in de Hoge Rielen
Ook de weekends voor de jongeren van 13-17 
jaar en kids van 7-12 jaar komen er weer aan. 
We komen binnenkort samen met de leiding om 
de programma’s ineen te steken.
Inschrijven kan zoals gewoonlijk via de website: 
http://projop.be/inschrijven/

Jongerenweekend 18+
17-19 februari in Bornem
Zoals gewoonlijk gaat na de examens weer het 
jongerenweekend door. Deze keer in Bornem, op 
een prachtige plek aan het water, en dat terwijl het 
thema Woestijn is. We spreken met elkaar over de 
momenten dat je leven een woestijn kan lijken of zijn. 
Ds. Petra Schipper komt een Bijbelstudie geven en 
daarnaast zorgen Maria, Yong-Wan en Hans natuur-
lijk weer voor een tof programma van ontspanning, 
nadenken en actief buiten zijn.

Jeugprogramma AKV
Hemelvaart - 25 mei
In samenwerking met de Franstalige collega’s zal ProJOP een 
kinder- en jeugdprogramma verzorgen op de AKV in mei. Deze dag 
staat in het teken van 500 jaar reformatie. Het is de bedoeling dat 
het echt een familiedag wordt met workshops en voorstellingen. 
O.a. onze voorstelling Protest vormt een onderdeel van het pro-
gramma. Een preciezer programma volgt nog, maar het belooft een 
toffe dag te worden voor jong en oud.
Ook 30 september mag u trouwens al in de agenda zetten, want 
dan viert Protestantse Solidariteit haar 40 jarig bestaan - ook met 
een familiedag waar ProJOP en SPJ de handen ineenslaan.
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Voor jong en oud

De veren van de Rabbi 
Verhaal voor jong en oud

Er was eens een jongen met een grote fantasie. Altijd vertelde hij 
verhalen over zijn vrienden, maar vaak waren die verhalen niet zo 
leuk. Kortom, hij roddelde. Zijn ouders praatten op hem in, maar 
de jongen bleef roddelen en kwaadspreken over zijn vriendjes. 
Ten einde raad vroegen ze de Rabbi om raad.

Die ontbood de jongen en informeerde: “Waarom roddel je over 
je eigen vrienden?”
“Ach”, antwoordde de jongen, “ dat zijn maar praatjes. Die doen 

geen kwaad en ik kan mijn woorden altijd weer terugnemen.”

“Wie weet”, zei de Rabbi en hij praatte wat verder over koetjes en kalfjes. Toen nam hij een 
veren kussen en zei tegen de jongen: “Neem dit kussen mee naar het marktplein, scheur het 
open en laat alle veren met de wind meewaaien. Kom daarna bij mij terug.”

De jongen snapte niet waar dat goed voor kon zijn, maar het was leuk om te doen, dus hij 
stemde meteen in. Op een open marktplein blies de wind de veren alle kanten op. Ze vlogen 
allemaal in het rond en dansten in de wind. Wat een prachtig gezicht.
Toen het laatste veertje uit het kussen geschud was, keerde de jongen terug naar de Rabbi. 

“Goed zo,” zei de Rabbi. “Ga nu terug naar de markt, raap alle veren weer op en stop ze in het 
kussen”.

“Maar dat is onmogelijk,” stamelde de jongen.

“Dat heb je goed gezien. Net zo onmogelijk als het terugnemen van al die roddels over je vrien-
den die jij hebt verspreid. Let dus voortaan op je woorden. Ze zijn als veren, eenmaal uitge-
strooid, kun je ze nooit meer terughalen.”

(Overgenomen uit Kerkbode Roeselare: De Veren van de Rabbi. Verhalen uit alle windstreken 
over vriendschap. Naverteld en verzameld door Wim Van der Zwam, uitgeverij Altamira)
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Nieuws

... van logistiek medewerker Philippe
Zondag 4 december ll. verwelkomde Sinterklaas de vroege vogels, die voor een lekker ontbijt 
én voor het goede doel naar het PCC waren afgezakt! We waren verheugd dat er ondanks het 
vroege uur toch een dertigtal gegadigden kwam opdagen. 

Het eten viel in de smaak bij de aanwezigen en we zijn blij u te kunnen melden dat er een mooi 
bedrag van €250 bij elkaar is verzameld, dat uiteraard integraal gaat naar de opfrissing van de 
benedenzaal van het PCC. Dit bedrag is nog niet voldoende. Er zal zeker nog één of meerdere  
initiatieven genomen worden om dit bedrag te verhogen. Wilt u graag zelf een initiatief op-
starten of hebt u ideeën, maar hebt u hulp nodig om deze te realiseren, dan zijn we daar heel 
erg blij en dankbaar om en helpen u graag bij de uitwerking ervan! Over komende initiatieven 
leest u meer in de volgende kerkbrieven!

Ik wil ook nog graag een oproep lanceren voor de keuken en de zaal van het PCC: hebt u nog 
pannen, tafelkleden, diepvries(je) en allerhande keukengerei waar u een nieuwe bestemming 
voor zoekt, dan zijn wij mogelijk geïnteresseerd. Geeft u me seintje? Mijn contactgegevens 
kunt u vooraan in de kerkbrief terugvinden. Dank bij voorbaat !

Philippe Adams
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Nieuws

... uit de Rabotgemeente

Babbelsoep op ’t Rabot
11, 18 en 25 februari van 9:30- 13:00

Het zal inmiddels de derde keer zijn dat we samen met een aantal 
partners (moslims, vrijzinnigen, christenen, Turkish Ladies) van de 
Rabotwijk het initiatief Babbelsoep organiseren. Op drie zaterdagen 
scheppen we hete soep uit voor de St. Jozefskerk in de Wondelgem-
straat om de onderlinge contacten en verbondenheid in en met de 

buurt te versterken en tevens een aantal mensen die op voedselbedeling zijn aangewezen en 
op zaterdag nergens terecht kunnen, tenminste al een paar koude zaterdagen in februari tege-
moet te treden met soep en brood.

Op zaterdag 11 februari zijn wij specifiek als Rabotkerk samen met het Huis van de mens, ver-
antwoordelijk voor het maken en aanleveren van de soep. Daarvoor wordt dan ook een beroep 
gedaan op diverse Rabotters. Het is ook de bedoeling dat we alle drie de zaterdagen met enke-
le mensen aanwezig zijn om te helpen contacten te leggen en om achteraf op te ruimen en af 
te wassen. Laat het even weten welke soep en hoeveel u wilt maken en wanneer u één of twee 
of drie voormiddagen wil meewerken. Alvast bedankt!

Samengevat:
11-18- 25 februari 2017, van 10u30 tot 13u
De 1e zaterdag klaarzetten om 9u (deze zaterdag is het ook aan ons); de andere zaterdagen 
vanaf 9u30.

Wie maakt wanneer soep?
11 februari: Huis van de Mens – Protestantse Kerk
18 februari: Dominicus – Sint-Jozef
25 februari: Pakistaanse moskee – Turkish Ladies
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Nieuws

Christelijk centrum voor hulpverlening en vorming
Hulpverlening bij relaties, gezinnen, seksualiteit, verwerking, 
assertiviteit.

Christelijke hulpverlening is tijd maken voor mensen. Tijd om naar hun verhalen te luisteren. 
Tijd om hen te begrijpen en te steunen. Tijd om hen te bemoedigen en hoop te geven. Tijd 
voor mensen. 

Mensen bij wie die communicatie hard en scherp is geworden en niet meer dient om bruggen 
te bouwen maar om muren te beschermen. Mensen die het gevoel hebben dat het verleden 
hen inhaalt en niet meer de kracht voelen om zich te ontworstelen aan de pijn van het verle-
den. Maar ook voor iedereen die op belangrijke kruispunten in zijn leven wel een beetje steun 
en begrip kan gebruiken.

Onze inspiratie 
Jezus nam de tijd voor de enkeling. Voor Hem was ieder mens van unieke waarde. In elke ont-
moeting creëerde Hij hoop.

Bethesda wil mensen helpen
 om bij zichzelf stil te staan
 om naar hun relatie te kijken
 om lastige ervaringen te verwerken
 om de zin van het leven te ontdekken
 om de kracht van God te ervaren

Vanaf januari 2017 start Bethesda met consultaties in Gent
Marijke van Riel (contextuele therapeut) houdt namens Bethesda spreekdagen in de locatie 
van de Bron, Nederzwijnaarde 23, 9052 Zwijnaarde.
Bereikbaar vanuit station Gent - St. Pieters met tram 21.

Aanmelden via onderstaand adres in Genk:
Dieplaan 29 bus 17 - 3600 Genk
tel. 089 36 32 69 - 0487 41 32 03
info@bethesda.be - www.bethesda.be

Voor de volledige folder, zie website: www.protestantsekerk-gentcentrum.be
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Vooruitblik
De reformatie in Transsylvanië 
Donderdag, 16 februari 2017 om 19:30
ds. Tihamér Buzogàny

Toen de grote reformatoren Luther en Calvijn de Rooms-Katho-
lieke Kerk op haar fundamenten deden daveren, verspreidde 
de nieuwe leer zich ook snel naar Transsylvanië. Al in de jaren 
1520 -1530 waren de eerste tekenen van de reformatie zicht-

baar, eerst onder de Saksen en een aantal jaren later ook bij de Hongaren, die toen nog de 
meerderheid vormden in Transsylvanië. Aan het eind van de 16de eeuw was bijna heel Trans-
sylvanië tot het protestantisme overgegaan. Natuurlijk heeft de overgang ook hier veel bloed, 
zweet en tranen gekost. In deze lezing wil ds. Tihamér Buzogàny laten zien dat Transsylvanië, 
vanwaar hij zelf afkomstig is, veel meer is dan het land van Dracula.

Tihamér Buzogàny is geboren in Transsylvanië, waar hij in 1996 afstudeerde als predikant aan 
de Universiteit van Cluj Napoca. Tot 2010 was hij werkzaam als predikant in zijn vaderland en 
vanaf augustus 2010 versterkt hij de rij van de protestante predikanten in de VPKB. 

Boekvoorstelling : Maarten Luther, 500 jaar reformatie
Zaterdag, 18 februari 2017 om 14:00
prof. dr. Johan Temmerman

In 2017 gedenkt men wereldwijd het begin van de Reformatie. Het zal dan 
500 jaar geleden zijn dat Maarten Luther (1483-1546) met 95 stellingen het 
toenmalige wereldbeeld hervormde. Wie was deze man en wat heeft hij ons 
vandaag nog te vertellen? Wat heeft de Reformatie teweeggebracht en waar-
om moeten we deze hervormingsbeweging herdenken? Op deze vragen geeft 
het boek Maarten Luther, 500 jaar reformatie een antwoord. 

Op zaterdag 18 februari om 14u. wordt het boek voorgesteld in de kerk van 
het Augustijnenklooster te Gent (St. Stefanuskerk in de St. Margrietstraat). 
Enkele theologiestudenten zullen de boekpresentatie omlijsten met orgelmu-
ziek uit deze periode. 18 februari is tevens de sterfdag van Maarten Luther 
die, zoals we weten, tot aan zijn uitzetting uit de orde Augustijnenmonnik is 
geweest. 
Het boek is het verslag van een verkenningstocht doorheen de ontwikkelin-

gen die de Westerse cultuur maakte. We vertrekken vanuit het leven van Luther en wandelen 
langs 500 jaar cultuurgeschiedenis. 
De auteur moeten we voor de meeste gemeenteleden niet voorstellen. U bent dus van harte 
welkom op zaterdag 18 februari om 14u in de kerk. Nadien wordt nog een glas aangeboden in 
een aangepast etablissement in de buurt.
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Vooruitblik

Gezamenlijke maaldtijd met knutselnamiddag
Zondag, 26 februari 2017 om 12:30
Deze formule blijkt een succesnummer te zijn. De vele deelnemers zullen dit alleen maar be-
amen. Logistiek medewerker-chef kok-duizendpoot Philippe Adams verrast ons telkens met een 
lekkere maaltijd en daarna gaan de knutselaars doelgericht opnieuw aan de slag. Altijd moet er 
iets nuttigs gemaakt worden.
We verwachten ook jou. Schrijf je graag in bij Micheline Morel. De bijdrage voor de maaltijd 
bedraagt 8 euro.

Studiedag Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid: 
Wie is neutraal ?
Vrijdag 3 maart 2017, vanaf 09:30 – 16:00
Protestantse kerk Brussel, Nieuwe Graanmarkt 8

De oproep om een herziening van de levensbeschouwelijke vakken door te voe-
ren, klinkt de laatste decennia steeds luider. 
Inhoudelijk liggen de standpunten echter ver uiteen. Sommigen vragen zich af of 
er eigenlijk wel plaats moet zijn voor godsdienstonderricht op school? Behoort 
religie niet eerder tot de privésfeer? Anderen menen dat kennisoverdracht over 
tradities en religies wel degelijk in de scholen thuishoort. Een neutrale aanpak 
van levensbeschouwelijk onderwijs kan jonge mensen een ruime en volwassen 
visie op de samenleving bezorgen.
Daarnaast kan een gedegen zingeving bijdragen aan coherentie en rechtvaar-
digheid en bijgevolg een ondersteuning vormen voor de seculiere samenleving. 
Maar wat met mensen die de waarden van onze samenleving met voeten tre-
den? Hoe kan het onderwijs voorkomen dat jongeren verloren lopen en radicali-
seren? Behoort dit evenzeer tot de privésfeer? 

Met deze prangende vragen op de achtergrond organiseert de Faculteit voor Protestantse Theolo-
gie (FPT) te Brussel een studiedag. Om concrete samenwerking te bevorderen, wil de Faculteit een 
debat organiseren, waarin alle betrokkenen aan bod kunnen komen. Enkele experten zijn bereid 
gevonden, ons hierin te begeleiden. 
Voor meer inlichtingen kan je terecht op de website van de Faculteit.

Praktische informatie
Datum:   vrijdag 3 maart 2017 vanaf 09u30 tot 16u00
Plaats:   Protestantse Kerk, Nieuwe Graanmarkt 8 te Brussel.
Inschrijving:   door formulier (op de leestafel in de kerk) in te vullen en te zenden  
   naar FPT of via mail naar info@protestafac.ac.be
   Opgelet ! Het is noodzakelijk om uw deelname te melden.
Inschrijvingsgeld:  5,00 €.
Er wordt koffie, thee en soep voorzien (lunch zelf mee te brengen)
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Vooruitblik
Wereldgebedsdag
Vrijdag, 3 maart 2017
Protestants Cultureel Centrum Gent

De Wereldgebedsdag is een wereldwijde beweging van christelijke vrou-
wen uit vele tradities, die alle mensen verwelkomen om een gemeen-
schappelijke dag van gebed bij te wonen op de 1ste vrijdag van maart. Het 
is een oecumenisch gebeuren dat vrouwen van verschillende rassen, cul-
turen en tradities samenbrengt in nauwe samenwerking en met actie door 
het hele jaar. Deze dag wordt reeds georganiseerd sinds 1929. De hele dag 
door zullen er overal in de wereld gebedssamenkomsten plaats hebben, 
waardoor er 24 uur lang wordt gebeden.

Dit jaar vindt deze gebedsviering plaats in onze kerk, of liever in het PCC (rekening houdend 
met de werken in de kerk). De liturgie werd voorbereid door het Wereldgebedsdagcomité uit 
de Filippijnen. Het thema is Eerlijk?!
De voorplaat geeft de draagkracht van de vrouwen weer, maar ook de taken waar zij iedere dag 
opnieuw voor komen te staan. De kerk heet alle mensen welkom en laat hen voelen dat ieder-
een welkom is in het koninkrijk van God: dat wordt door de lange tafel met voedsel, gedragen 
door vrouwen, gesymboliseerd.
We hopen dat u ook met velen wil aanwezig zijn en mee bidden.

Lutherreis
2 - 6 april 2017
De beschikbare plaatsen voor de Lutherreis van 2 - 6 april a.s. 
zijn nu allemaal ingevuld. Er zijn 47 deelnemers. Nieuwe in-
schrijvingen zijn alleen nog mogelijk op een reservelijst. 
Op maandag gaat de groep ‘s morgens richting Allstedt, dat 
verbonden is met de herinnering aan Thomas Muntzer. Het ligt 
niet ver van Donndorf. Van daar rijdt zij door naar Eisleben met 
het geboortehuis van Luther en de doopkerk St.-Petri-Pauli. 

Op dinsdag gaat de reis naar Wittenberg. Er is ‘s morgens een stadsrondlei-
ding en er worden bezoeken gebracht aan de Slotkerk (met de deur van de 95 stellingen), het 
Lutherhuis en het nieuwe Asisi-panorama. 
Op woensdag reist de groep naar Erfurt waar ’s morgens o.l.v. een gids door de stad gewandeld 
wordt met het oog op Luther. Het is de stad waar hij studeerde en waar hij de keuze maakte 
Augustijner-monnik te worden. Zijn klooster wordt ’s middags bezocht. Daarna is er gelegen-
heid zelf nog wat in de mooie stad Erfurt rond te kijken. ’s Avonds wordt teruggeblikt op de reis 
en op de betekenis van Luther.
Op donderdag is het vroeg opstaan geblazen voor de terugreis zodat er voldoende tijd is om 
onderweg Eisenach te bezoeken met de Wartburg. 
In de vroege avond is de groep terug in Gent en Brugge.

Wittenberg



17 | 

Vooruitblik

Algemene Kerkvergadering
Donderdag 25 mei 2017
Een kannetje bier tegen de duivel!

De Reformatie is jarig!
500 jaar geleden heeft Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de 
slotkerk in Wittenberg vastgespijkerd en daardoor een grondleggende her-
vorming van kerk en samenleving op gang gebracht. Een half miljard protes-
tanten wereldwijd gedenken deze verjaardag van de Reformatie. Uiteraard 
ook wij in België.

Luther vond zichtbare en tastbare dingen voor het geloof belangrijk, bijvoor-
beeld het brood en de wijn van het Avondmaal. Wij - de voorbereidingsgroep van de Algemene 
Kerkvergadering 2017 - besloten om daarom 500 jaar Reformatie te herinneren met een paar 
zichtbare en tastbare dingen.

Luther hield van het leven en zijn vreugden. Vooral van het bier. 
Hij vond: een goed bier verdrijft duivel en zorgen! Zijn vrouw Katarina van Bora brouwde 
het bier trouwens zelf. Zover zijn wij niet gegaan. Maar we hebben in samenwerking met de 
brouwerij Het Anker in Mechelen een eigen Luther-Bier op de markt gebracht: een krachtig 
en smaakvol donker bier waarvan u kunt genieten met een proost op Maarten Luther en zijn 
herontdekking van Gods grenzenloze liefde.

Een andere drank kende Luther nog niet. Anders had hij hem zéker gedron-
ken en gewaardeerd: koffie. Het Luther-Bier wordt dus vergezeld van speciale 
koffiemokken waarop de logo van onze VPKB te zien is. Want ook de koffie 
is een mooi cadeautje van God! Met zo'n mokje kunt u ervan genieten en 
tevens 500 jaar Reformatie vieren. 

Bier en mokken zijn alleen dit jaar verkrijgbaar. 
Bij de mokken kunt u uit 4 kleuren kiezen: licht- en donkerblauw, geel en 
rood. 
Een flesje bier kost € 3, een mok € 7. 
Met de opbrengst van het verkoop wordt de Algemene Kerkvergadering 
2017 bekostigd. 

Voor bestellingen kunt u terecht bij :
ds. Stefan Gradl: stefangradl67@gmail.com
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Varia

Religieuze kunst uit het verleden

De 16e eeuw was een 
tijd met veel beroe-
ring. Religie had een 
aanmerkelijke invloed 
op de maatschappij en 
op de kunst.

Hoe was de kunstui-
ting tijdens de Refor-
matie?  Luther, Calvijn 
en Zwingli hadden een 
andere opvatting over 
de kunst, vooral in de 
kerk. Calvijn wilde dat 
alle beelden en schil-
derijen uit de kerken 
verwijderd werden. 
Hij steunde op de 
Oud-Testamentische 

uitspraak: ‘gij zult geen afgodsbeelden 
maken’. Zolang de beelden niet een kiem 

van aanbidding werden was er voor Luther  
geen probleem. Zwingli deelde min of meer 
deze mening, maar was toch op zijn hoede. 

Was de kunst dan ten dode opgeschreven? 
Neen, er ontplooide zich een nieuwe markt. 
De kunstenaars boorden een nieuw genre aan. 
De burger bestelde genrestukken die in de 
woning werden tentoongesteld zoals afbeel-
dingen van interieurs, architectuur, stillevens 
en landschappen. In Duitsland was Cranach de 
Oude bevriend met Luther en Zwingli. Hij was 
getuige bij het huwelijk van Luther en schilderde 
het bekende portret van Luthers echtgenote, 
Katharina von Bora. De schilders hadden het 
niet breed. Belangrijke bestellingen van de kerk 
bleven uit. Het beoefenen van de kunst was een 
bijverdienste geworden. De meeste kunstenaars 
oefenden een hoofdberoep uit. Ze waren winke-

lier of kroegbaas zoals Jan Steen. Er was wel een 
verschil tussen de Noordelijke en de Zuidelijke 
gebieden.

De komst van Alva betekende het einde van het 
protestantisme in de zuidelijke Nederlanden. De 
R.K. Kerk ging in het offensief want men besefte 
in kerkelijke middens, dat het vertrouwen terug 
moest gewonnen worden. In 1545 organiseerde 
paus Paulus III een concilie in Trente. De laatste 
sessie ging door in 1563 met paus Pius V. De 
Kerk moest hervormd worden teneinde de gelo-
vigen terug te brengen naar het ware geloof. 
Tien punten werden besproken: Latijn gold 
als enige religieuze taal; onderrichting van de  
gelovigen moest gebeuren via de catechismus 
en prediking; priesters moesten een betere 
opleiding krijgen en het celibaat eerbiedigen; de 
Canon in de Bijbel werd vastgelegd; de Vulgata 
gold als standaardtekst en de protestantse leer 
werd als dwaalleer gekenmerkt; de Tridentijn-
se mis werd behouden en de kunst werd als 
heel belangrijk beschouwd want zij vervult een 
didactische rol. 

In Trente was men van mening dat het kerk-
gebouw de hemel symboliseert. Dus, is er 
in dergelijke monumenten een profusie van 
vergulde heiligenbeelden en putti engelen op 
wolken.  Kunstenaars waren onvrij; gebonden 
door wetten, opgesteld in het concilie. Een 
beeldhouwwerk of een schilderij moest voldoen 
aan bepaalde criteria. De afbeeldingen moes-
ten verheven en voor iedereen bevattelijk zijn. 
Alleen door goddelijke inspiratie geschilderde 
voorstellingen waren toegelaten. Een commis-
sie beoordeelde de werken die soms  werden 
afgekeurd. Een invloedrijk lid van de commissie 
was Jan Vermeulen, bekend als Molanus. Gebo-
ren in Lille in 1533, theoloog, professor aan de 

Pieter Paul Rubens
“Wenend bij Christus”
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André Otto Blommaert    08 februari
Ivy Gerard     11 februari
Hermine (Mini) Schipholt-Tuender  11 februari
Tamàs Buzogàny    12 februari
Benjamin Buzogàny    12 februari
Karel Piesen     13 februari
Francis Van De Walle    17 februari
Hans-Joachim Lehmann   21 februari
Alexia Voorham    22 februari
Paul Voorham     22 februari
Micheline Morel    26 februari
Henny Demesmaeker-Van Kesteren  02 maart

Varia
Leuvense Universiteit, keurde en weigerde hij 
ooit een schilderij dat de geboorte van Christus 
voorstelde. Maria werd afgebeeld met door pijn 
verwrongen trekken terwijl enkele vroedvrou-
wen een kalmerend drankje  bereiden. Molanus 
beweerde dat Maria geen barenspijn voelt want 
zij brengt een goddelijk kind ter wereld. Het be-
taamde evenmin dat  zij onder het kruis staande 
in zwijm valt… Naaktheid, ook van het kind Jezus 
was uit den boze en Jozef mocht niet geschil-
derd worden als een oude man, maar hij moest 
jong en sterk zijn. Geen prikkelende kleding 
voor Maria Magdalena maar een eenvoudig wit 
kleed voor de berouwvolle prostituee. 

De stijlperiode waarin deze bepalingen wer-
den geformuleerd zou bekend worden als de 
Barok. In Zuidelijke landen is de stijl uitbundig 
en overrompelend. In het Noorden, zoals o.m. 
in Antwerpen, werd getemperd gewerkt. Een 
treffend voorbeeld is de Carolus Borromeuskerk 
in deze stad. Antwerpen werd trouwens een 
beduidend kunstcentrum in deze periode. In 
deze rijke handelsmetropool kende de kunst een 
belangrijke ontwikkeling want veel vernielde 
kerkelijke kunst moest gerestaureerd of vervan-
gen worden. Het  is de bloeiperiode van Plantijn 
Moretus. 

Machtshebbers zoals de Habsburgers, Lodewijk 
XIV en het Vaticaan maakten hebberig gebruik 
van de barok om hun macht te uiten. Schilders, 
onder andere Rubens, Van Dyck en tijdgenoten 
stonden in hun dienst. 

Rubens beleefde een ellendige jeugd. Wegens 
haar protestantse overtuiging  nam de fami-
lie de vlucht naar Siegen in Duitsland. Vader 
Rubens viel door een liefdesrelatie met de 
echtgenote van Willem de Zwijger in ongenade 
en bracht vele jaren in gevangenschap door. 
Toen het gezin eindelijk uit de ballingschap 
naar Antwerpen kon terugkeren, koesterde 
de jongen Peter Paul slechts één ambitie: een 
befaamd schilder worden en een weg zoeken 
in de diplomatieke wereld. Het verleden moest 
worden uitgewist. Hij werd hofschilder van Al-
brecht en Isabella en slaagde er in een succesvol 
schilderfabriekje op de richten aan de Wapper. 
Omstreeks 1600 werden de wetten op de kunst 
minder streng zodat Rubens en tijdgenoten 
volop hun creativiteit konden botvieren.

Huguette Spatz
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Ter overdenking

Toen ik begin januari een blik op het Bijbellees-
rooster van de eerste maand van het jaar wierp, 
vond ik de tekstkeuze voor 29 januari meer dan 
eigenaardig: de Zaligsprekingen. Uiteraard zijn 
het mooie woorden en voor iedereen bekend, 
daar niet om, maar 29 januari is Wereldlepradag 
en als iemand met zo een vreselijke ziekte moet 
vechten dan is diegene alles, behalve happy. 
Maar ja, de Zaligsprekingen waarmee Jezus 
de Bergrede begint, hebben altijd veel vragen 
opgeroepen, dus ook bij mij! 
Het staat als een paal boven water: mensen wil-
len gelukkig zijn, maar hoe word je gelukkig als je 
dat niet bent? Misschien word je gelukkig door 
wat je hebt. Veel geld, een snelle auto, mooie 
kleren. Denk ook aan je kind(eren), je partner, 
familie of vrienden. We voelen ons intens geluk-
kig als we het allemaal hebben. We werken hard 
om meer voor onszelf te verzamelen. Maar is 
het ooit genoeg? Zal ooit de tijd komen wan-

neer de mens op deze aarde vaststelt, dat 
het nu genoeg is?! Kunt u mij vergeven 
als ik twijfels heb? 

Degenen die mij probeerden op te 
voeden, hebben altijd vertelt, dat wij 
gelukkiger worden van geven dan van 
nemen. Als kind vond ik dat een verkeer-
de vaststelling gezien dat ik liever een 
stuk vlees meer wilde hebben dan twee 
minder, maar ja, ik was altijd iemand die 
graag at en dat is tot vandaag de dag niet 
veranderd! Later heb ik ook het bekende 
spreekwoord geleerd: beter geven dan 
krijgen en met de jaren, als vader en 
als echtgenoot, maar ook als predikant, 
moest ik erkennen dat mijn ouders en 
grootouders zoveel jaren geleden toch 
gelijk hadden.   

Mensen voor wie God niet alleen lucht en 
leegte is, stellen vast dat wij het meest gelukkig 
worden als wij onze ervaringen niet alleen met 
elkaar, maar ook met Hem delen, met de Maker 
van geluk. Zodat wij de Ontwerper achter al die 
mooie geluksmomenten van ons leven ontdek-
ken. Hij, onze God wil ons meer geven dan een 
eigen huis en een mooie auto. Hij wil ons veel 
meer geven: vrede (!) die al je verstand te boven 
gaat. Hij wil je geluk geven in overvloed. Maar 
wil ik, willen wij dit soort geluk hebben? Willen 
wij Zijn vrede hebben? Willen wij vrede in ons 
eigen leven? Willen wij vrede in onze families? 
Willen wij vrede in onze gemeente? Zo ja, dan 
moeten wij misschien ook Hem raadplegen 
vooraleer wij praten, vooraleer wij handelen! 

Gelukkig willen zijn, is de drijfveer die men-
sen op gang houdt. Geluk heeft te maken met 
duizend en één dingen, grote en kleine, heel 
belangrijke en schijnbaar onbelangrijke. 

Het echte geluk
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 
Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus 
Jezus bewaren. (Filippenzen 4, 6-7) 
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Ter overdenking
Maar, gelukkig willen zijn, heeft ook heel veel te maken met onze relatie met God en met onze 
relatie met onze medemensen. In de voorbije jaren heb ik dat zelf ervaren en ik ben er nog steeds 
dankbaar voor. Op een moment toen het voor mij niet zo gemakkelijk was en toen ik niet gelukkig 
was, stuurde een goede collega van mij onderstaand bericht door:  

“Veel mensen maken hun leven ingewikkelder dan nodig zodat ze geluk niet meer zouden herken-
nen mocht het voor hun neus staan. Je kunt dit echter gemakkelijk oplossen door onderstaande tien 
dingen op te geven.

1. Stop met te geven om wat anderen van je denken. Dit voelt erg onnatuurlijk aan, want mensen 
zijn nu eenmaal kuddedieren. Je zorgen maken over wat anderen van je denken, is een verspilling 
van energie, je kunt nooit iedereen plezieren.  
 
2. Stop met iedereen proberen te plezieren. Wees de beste versie van jezelf en voor de mensen die 
echt om je geven, zal dat wel volstaan.  
 
3. Stop met roddelen. De personen waarmee jij slecht spreekt over anderen, zullen dit ook over jou 
doen.  
 
4. Stop met je zorgen maken, dit slorpt nodeloos energie op. Hierdoor investeer je tijd en energie in 
iets dat je niet wil dat gebeurt. Leer los te laten en te vertrouwen dat alles goed komt. 
 
5. Stop met onzeker zijn. Wanneer we onszelf te ernstig nemen, denken we dat alle anderen dat ook 
doen. Er loopt maar één versie van jou op de planeet rond. Dus straal meer zelfvertrouwen uit en 
stop met je hier zorgen over te maken. Niemand geeft er om of houdt je zo nauwgezet in de gaten.  
 
6. Stop met alles persoonlijk op te vatten. De waarheid is dat de meeste mensen ook zo met hun 
eigen leven bezig zijn, dat ze niet beseffen wat jij aan het doen bent. De wereld draait niet rond jou, 
de meeste reacties van mensen hebben niets met jou te maken.  
 
7. Stop met aan het verleden te denken. We zijn allemaal al gekwetst geweest, haast elke ouder 
heeft al fouten gemaakt en we hebben allemaal al eens diep gezeten. Zie elke tegenslag in je leven 
als iets dat je sterker heeft gemaakt.  
 
8. Stop met geld uit te geven aan dingen die je niet nodig hebt. Een eenvoudig leven is makkelijker, 
we maken het vaak ingewikkelder door te veel geld uit te geven aan materialistische dingen.  
 
9. Stop met boos zijn. Ook dit verbruikt nodeloos energie en voorkomt dat je voort gaat met je leven.  
 
10. Geef controle op, dit is namelijk een illusie. Want je hele leven kun je onmogelijk volledig con-
troleren, dat gaat al helemaal niet voor de hele wereld. Leer het nieuwe te omarmen en verwelkom 
verandering.”

Ik wens jullie gelukkige dagen toe! 

ds. Tihamér Buzogany.
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Activiteitenrooster

Februari-maart
Woensdag    1 feburari 14:00  Gemeenschapsdansen Patijntjestraat 27
Woensdag    8 februari  19:30  Kerkenraadsvergadering bij Martine
Woensdag  15 februari 14:00  Gemeenschapsdansen Patijntjestraat 27
Donderdag  16 februari 19.30  Avondcontact
Zaterdag  18 februari 14:00 Boekvoorstelling Johan Temmerman
     kerk Augustijnerklooster Gent
Zondag  19 februari 11:30 Redactieraad
Woensdag  22 februari 14:30  Bijbel-aan-Huis, PCC, K. Karelstraat 187, Gent
    14:30 Optreden Dansgroep Home Triest Melle
Vrijdag   24 februari 19:30  Bijbel-aan-Huis bij An en Francis, Keistraat 173, 
     De Pinte
Zondag   26 februari 12:30  Gezamenlijke lunch
    14:00  Knutselmiddag De reformatie in Transsylvanië 
16 februari 2017

Tihamér Buzogàny
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Dienstenrooster

Zondag, 12 februari   Heilig Avondmaal
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Kruijne / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Aletta Rambaut 
Kinderkerk   Martine De Jonge  

Zondag, 19 februari 
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)   Ko van Heest
Kinderkerk   Janneke Van Heest

Zondag, 26 februari 
Voorganger   Dhr Jeroen Hozée
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Kruijne / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Belgische Gideons
Organist(e)   Ko van Heest
Kinderkerk   Martine De Jonge  

Zondag, 5 maart 
Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)   Arnold De Jonge
Kinderkerk   Etty Deelstra

Komende vergadering redactieraad
Zondag 19 februari 2017

De redactieleden verzoeken u vriendelijk, artikels tot één dag van tevoren in te zenden, 
zodat de redactieraad op dag zelf kan bespreken welke artikels voorhanden zijn en welke er 
geplaatst worden.
Dank bij voorbaat voor uw begrip.

Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gent-centrum.be
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Bijbelleesrooster 2017
“Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te vol-
harden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen” (Rom. 15: 4)

Dit leesrooster biedt voor elke dag een korte bijbellezing. Het wordt aangeboden door het 
Nederlands Bijbelgenootschap. In 2017 staat het Matteüs-evangelie centraal maar ook andere 
bijbelboeken komen aan bod. Omwille van 500 jaar reformatie is behalve het Oecumenisch 
rooster ook dat van de Lutherse kerken geraadpleegd.

Februari 

ma 6 Spreuken 10: 1-10 Kracht-termen
di 7 Spreuken 10: 11-21 Spreken is modder, zwijgen is goud
wo 8 Spreuken 10: 22-32 Tegen-stellingen
do 9 2 Kronieken 5: 2-14 De ark op de juiste plaats
vr 10 2 Kronieken 6: 1-11 Zo moest het gaan
za 11 2 Kronieken 6: 12-21 Luistervraag
zo 12 2 Kronieken 6: 22-31 Als/dan-vragen
ma 13 2 Kronieken 6: 32-42 Gebed met reikwijdte
di 14 2 Kronieken 7: 1-10 Liefdesvuur
wo 15 2 Kronieken 7: 11-22 Antwoord
do 16 Spreuken 11: 1-11 Goed of slecht
vr 17 Spreuken 11:12-21 Positief of negatief
za 18 Spreuken 11: 22-31 Geven
zo 19 Psalm 83  Strijdlied
ma 20 2 Kronieken 8: 1-11 Versterking
di 21 2 Kronieken 8: 12-18 Geregelde offers
wo 22 2 Kronieken 9: 1-12 Koninklijk bezoek
do 23 2 Kronieken 9: 13-31 Alles goud wat er blinkt
vr 24 1 Korintiërs 3: 1-9a Samenwerking
za 25 1 Korintiërs 3: 9b-23 Bouwkunde
zo 26 Psalm 62  Rustgevend
ma 27 1 Korintiërs 4: 1-13 Oordeel niet
di 28 1 Korintiërs 4: 14-21 Geen woorden maar daden
   

Maart 
   
wo 1 Matteüs 6: 1-15  Niet voor de schijn
do 2 Matteüs 6: 16-23 Vast goed
vr 3 Matteüs 6: 24-34 Prioriteitenlijst
za 4 Matteüs 7: 1-12  Feedback
zo 5 Psalm 91  Don't worry


