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van de kerkenraad
We kerken nu al een paar weken
in het PCC, voor de goede
zaak! Het was even aanpassen en
wennen : waar komt de kerkenraad samen voor de dienst ? hoe
houd je een uitgangscollecte als
iedereen blijft zitten ? Hoe organi-

seer je het Hlg. Avondmaal in deze
beperktere ruimte ? Hoe dienen
we de koffie rond nu tafels met kopjes niet vooraf klaargezet kunnen worden ? (Philippe stelde creatief een koffiebuffet
voor !). Maar inmiddels loopt alles vlot.
23 april houden we, zoals al eerder aangekondigd, een gemeentevergadering voor de verkiezing
van bestuursleden. Diezelfde

dag zullen we ook het gemeenteverslag voorleggen over de
periode 2014 2017. Daartussen zorgen we een
de leden persoonlijk uitgenodigd zullen worden.
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terugblik
Avondcontact: De Reformatie in Transsylvanië – ds. T. Buzogány
In dit jaar 2017 waarin wij herdenken hoe 500 jaar geleden de Reformatie
ontstond in Duitsland met de persoon van Maarten Luther, gaan onze gedachten natuurlijk terug naar wat zich in de 16de eeuw in onze gewesten heeft
afgespeeld. We weten alles over de Bos- en Watergeuzen, de Spanjaarden,
Willem van Oranje, Alva en Jacob Blommaert.

Het wordt al iets moeilijker als we onze kennis over de reformatie in Frankrijk
moeten ten toon spreiden, de Hugenoten en zo. We hebben wat (verkeerde)
begrippen over het ontstaan van de Anglicaanse kerk in Engeland. Maar vraag
ons niet te veel over de reformatie in Schotland of in de Scandinavische landen. En dan nu: de reformatie in Transsylvanië??
Waar ligt dat land? Is het waar graaf Dracula leefde? Heeft onze beroemde
landgenoot Kuifje daar geen avonturen meegemaakt? En zou daar dan ook
nog de reformatie voorbijgekomen zijn? Gelukkig hebben wij een rasechte Transsylvaniër in ons midden in
de persoon van onze predikant die voor ons alle geheimen kan blootleggen.
Anders dan de spreker zal ik u de complexe geschiedenis van Zevenbergen, Transsylvania of Erdély besparen. Deze regio, nu het noordwesten van Roemenië, heeft allerlei statuten gehad: zelfstandig vorstendom,
half-en-half onafhankelijk deel van Hongarije (dat zelf ook een zeer bewogen geschiedenis heeft gekend),
maar ook de Ottomanen (Turken) hebben er meer dan één vinger in de pap gehad. Voeg daar dan bij dat
rond 1150 een belangrijk aantal “Saksen” zich daar kwamen vestigen. De misleidende naam Saksen omvatte ook voormalige inwoners van Keulen, Trier en zelfs Luik. Maar dit Duitssprekend volksdeel heeft eeuwenlang zijn eigen volksaard kunnen bewaren. Na de eerste wereldoorlog toen men in Versailles de kaart
van Europa hertekende, kwam Transsylvanië bij Roemenië, eerst nog een koninkrijk maar na 1945 volledig
in de invloedssfeer van Moskou en het communisme. Na de val van Ceaucescu en een overgangsfase
kwam Roemenië in 2007 in de Europese Unie terecht.
Veel inwoners van Transsylvanië zoals ook onze dominee beschouwen zichzelf nog altijd niet als Roemenen
maar in de eerste plaats als Transsylvaniërs en in de tweede plaats als Hongaren, het volk waarvan ze de

taal ook als hun moedertaal gebruiken.
En nu (eindelijk, hoor ik u denken) de reformatie. Het is natuurlijk bij die zogenaamde Saksen dat men iets
hoorde over de nieuwe leer in Duitsland, mogelijk al van in 1518. Vanaf 1522 hadden studenten contacten
met Wittenberg, de universiteit van Luther, en de “Saksen” bleven dan ook in meerderheid aanhangers van
het Lutheranisme. Maar na korte tijd kwamen ook het Calvinisme (aldaar Reformatus genoemd) en het
Unitarisme (dat de leer van de Drie-Eenheid verwerpt) binnen. Wat ons Westerlingen vreemd voorkomt, is
dat al deze stromingen in relatieve vrede naast elkaar leefden en nog leven. Geen kettervervolgingen, geen
brandstapels, geen ten top gedreven gelijkhebberij. Wel de mentaliteit van: als zij dat zó zien, dan moeten
zij dat weten, uiteindelijk hebben wij het toch bij het rechte eind.
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Het mag ons dan ook niet verwonderen dat aan de befaamde universiteit van Cluj-Napoca vier theologische
faculteiten (orthodox, grieks-katholiek, rooms-katholiek en protestants) naast elkaar bestaan en dat in de
laatstgenoemde zowel lutheraans en unitarisch als reformatus aan bod komen. En daar heeft onze predikant
ook met vrucht een aantal jaren doorgebracht, wat hij ons week na week bewijst. Dominee, bedankt namens
de talrijke aanwezigen!
Arnold De Jonge

Nieuws uit ons district
Na het ontslag van twee bestuursleden en een periode met een overgangsbestuur, werd op 3 december 2016
een nieuw bestuur verkozen, bestaande uit Tihamér Buzogàny (voorzitter), Frans van der Sar (vicevoorzitter),
Rudy Liagre (secretaris), Riek ten Kate-van de Westering (penningmeester), Cornelis Blommaert, Peter Smits

en Jan Lammens (leden). Drie predikanten en 4 leken, geografische gespreid over de beide provincies.
Op die wijze worden de bekwaamheden gebundeld in een hecht team, dat globaal als doel heeft ten dienste
te staan van de 17 gemeenten in Oost- en West Vlaanderen.
Voor de nieuwkomers was het even inwerken in enkele lopende zaken, maar de sfeer tijdens de eerste bestuursvergaderingen was er meteen een van constructieve samenwerking. Een gevleugeld woord van onze
voorzitter indachtig, doen wij er alles aan om in alle beslissingen correct te handelen “zonder buiten de lijntjes
te kleuren”. Zo nodig worden acute zaken tussen de vergaderingen door ook via digitaal overleg kordaat afgehandeld.
In Oostende zal deze zomer het pionierswerk van missionair werker Andries Boekhout van start gaan, die samen met zijn echtgenote enthousiast is om er in te vliegen, onder begeleiding van drie geëngageerde leden

van de VPKB te Brugge.
Ook in Aalst is er op korte termijn zicht op de invulling van en dergelijke functie, zodat die stad na Geraardsbergen de derde stad wordt waar een nieuwe wind zal waaien na een moeilijke periode.
Daarnaast wordt gewerkt aan de invulling van vacatures, momenteel in Wevelgem en Horebeke, en in de komende maanden ook in Denderleeuw en Brugge. Dankzij de inzet van consulenten en beroepingscommissies
hebben wij vertrouwen in de toekomst van deze en van enkele kleine gemeenten.
Los van het lokale werk zijn er goede contacten met de Synodale Raad, in ons district vertegenwoordigd door
Marc Loos, en wordt door diverse bestuursleden actief meegewerkt aan landelijke projecten zoals Eigentijds
Kerk Zijn.
Ook de districtsvergaderingen verlopen in een goede sfeer, en wij zijn dankbaar voor de betrokkenheid van
alle afgevaardigden. Met hen bereiden wij nu al de bijzondere Synode voor over financiën, die doorgaat op
zaterdag 6 mei.
Namens het districtsbestuur,
Rudy Liagre, secretaris
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Meditatie
Vasten
Tournee minerale is achter de rug, maar de 40-dagentijd, die eigenlijk 46 dagen duurt is nog maar pas begonnen en de vraag die de mens van tegenwoordig stelt is: waarom is de veertigdagentijd er? Het standaard antwoord is voor ons allemaal bekend: een tijd voor inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op
Pasen. Maar is dat nog steeds zo? Heeft de moderne mens nog tijd voor gebed en voor zijn God? Betekent
de veertigdagentijd nog iets voor ons? Wat vertelt de Bijbel aan ons over vasten?
Om te beginnen moeten wij vaststellen dat er in de wetten van Mozes nooit concreet over vasten wordt
gesproken. God geeft geen bevel in die richting. Er is maar een plaats waar God van zijn volk vraagt om
zichzelf te onthouden, en dat staat in Leviticus 16, 29 en 31 in verband met de grote verzoendag. (Jom Kip
(p)oer) Maar ook hier is het niet helemaal duidelijk wat de “onthouding” betekent waarover God spreekt
en toch is vasten een gewoonte geworden in het leven van het volk van Israël. Zowel het Oude als het Nieuwe testament berichten over vasten. Toen Nehemia gehoord had over de ellende van zijn volk vastte hij
dagenlang en op die manier vroeg hij Gods hulp voor zijn volk. Toen Daniel in Babylonië de wil van zijn God
zocht ging hij ook vasten ( Dan 9, 3) De leerlingen van Johannes de doper worstelden met de vraag: hoe kan
het dat wij en de Farizeeërs vasten maar de discipelen van Jezus niet?
Als we al deze verhalen voor onze ogen houden wordt het voor ons duidelijk, dat vasten altijd een belangrijke rol speelde in het leven van de gelovigen en behalve in verband met de grote verzoendag was vasten
nooit tijdgebonden. Er zijn geen dagen of feesten aangeduid dat er van mensen verwacht werd om te gaan
vasten. Het volk van Israel vastte als het in de problemen zat en de lengte van het vasten was ook niet duidelijk bepaald. Er waren mensen die tot de zonsopgang vastten, weer anderen dagen of zelfs wekenlang.
Nergens is in de Bijbel te lezen dat er precies 40 dagen voor Pasen gevast moet worden. Wat wij wel in de
Bijbel lezen (Jesaja 58) is dat vasten niet zomaar een eenmalige handeling is die uit nederigheid en zelfontkenning voor God wordt uitgevoerd, maar het is een leefstijl waarin anderen worden gediend. Jesaja vertelt
ons dat vasten bescheidenheid bevordert, de boosaardige boeien opent, de banden van het juk losmaakt,
de onderdrukten hun vrijheid geeft, de hongerigen voedt, voor de armen zorgt en naakte mensen kleding
geeft. Dit concept van het vasten is dus niet iets dat maar één dag duurt of 40 dagen maar een levensstijl
waarin wij God en anderen dienen.
Anderen dienen klinkt mooi, maar jammer genoeg zijn er weinig mensen in onze dagen die met overgave
willen en kunnen helpen. De meesten willen er altijd iets voor terug hebben. Dat is de tijdgeest van tegenwoordig. Kunnen wij Christenen, Protestanten van Gent toch met overgave helpen? Kunnen wij op een
juiste manier vasten? Zowel, dan mogen wij de woorden van Paulus zeker voor onze ogen houden: “Handel
niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb
niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander” ( Fil , 3-4)
Tihamér Buzogàny
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Pastoralia
WEL EN WEE UIT DE BRABANTDAM GEMEENTE
In januari vroeg ik me af of de sneeuwklokjes al present gaven, nu ik dit een dikke maand later neer schrijf ben
ik ze tegen gekomen op zo’n dag waarin je het voorjaar wel lijkt te ruiken aan de rand van een bos, vele klokjes
gezellig samen in goede verstandhouding genietend van een veelbelovende dag.
We zijn dankbaar dat deze maand meer wel dan wee te mogen aankondigen. Mini herstelt voorspoedig van
haar operatie, hoewel ze zelf vindt dat het wat sneller mag gaan. Ook Micheline Morel en Huguette Spatz stellen het beter en Simonne Vereecken revalideert
moedig verder maar ook bij haar gaat het langzamer dan gehoopt, maar het gaat vooruit en dat is
hoopvol.
Jammer genoeg is het minder gesteld met Christa
Gallus, die sinds enige tijd opgenomen is in het
Jan Palfijn ziekenhuis, waar zij hoopt weer op
krachten te komen na deze lange en vaak sombere winter. Hoewel het er eerst naar uit zag dat
een goede verzorging en op punt stellen van een
aangepaste medicatie voldoende zouden zijn,
blijkt nu ik dit artikel schrijf, dat een operatie
dringend noodzakelijk is en als u dit artikel leest
ook al achter de rug zal zijn. Wij hopen dat we
dan kunnen zeggen dat alles ten goede is afgelopen, op dit moment maken we ons alleen erg ongerust. Moge de Heer haar sterken en de chirurgen een vast hand geven. Wij wensen ook Carine,
haar stiefdochter, die haar met zoveel goede zorgen omringt veel kracht toe, evenals haar zoon in
Duitsland. Op zulke momenten is de afstand
München-Gent ineens veel langer.
Het mooiste nieuws van deze maand is toch wel de geboorte van Ella op 9 februari jl.De kleine Ella is het dochtertje van Elisabeth en Raf, het zusje van Léon en de eerste kleindochter van Etty en Wim Bruyneel. Na een
heel bewogen jaar met dieptes en hoogtes zoals u regelmatig hebt kunnen lezen is de komst van Ella de start
van een nieuwe toekomst. Wij bidden Ella en allen die haar dicht omringen God’s Zegen toe.
Dit is de weergave van hetgeen mij ter ore is gekomen sinds mijn terugkeer, maar ik besef heel goed dat er
ook veel zorgen in stilte gedragen worden, weet u dan geborgen bij de Heer en breng al uw wel en wee naar
Hem. Hij zal u de kracht geven die nodig is, stel u ervoor open.
Marijke Schaefer
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Verjaardagen
Emilie Van den Boer

11/mrt

Ingrid D'Hont-De Meyer

11/mrt

Peter Van Damme

14/mrt

Erika Görzel

15/mrt

Maarten Jonckheere

19/mrt

Anne-France Voorham-lutke Schipholt

20/mrt

Simonne Vereecke

23/mrt

Huguette Vermeersch-Spatz

24/mrt

Ghislaine Verschueren

25/mrt

Jacobus (Ko) Van Heest

30/mrt

David Van Den Hende

31/mrt

Tihamér Buzogàny

3/apr

Varia
ETEN EN KNUTSELEN
Op zondag 29 januari had de gezamenlijke maaltijd gevolgd door de knutselnamiddag plaats in het PCC.
Gezamenlijk betekent SAMEN. Samen rond de tafel zitten en genieten van een maaltijd. Het voedsel
smaakt anders; het krijgt plots meer perceptie. De smaakpapillen worden meer geprikkeld, vooral wanneer een kok zoals Philippe een eenvoudig gerecht kan maken alsof het “haute cuisine” is. We kregen
lamsragout met een lekkere groente saus en Griekse pasta. Het vlees smolt in de mond. De groenten bestonden uit erwten, wortels,boontjes , ui en… misschien geheime kruiden van Philippe. Een stuk
fruittaart en koffie bekroonden het stoofpotje.
Dan was het tijd voor de knutselaars om hun kunst te laten blijken. Zes dames onder leiding van Nele
gingen aan het werk. Knippen en plakken… dertig kaartjes werden gemaakt; ze zullen bevestigd worden
aan de bloemen die elke zondag geschonken worden.
Deze namiddagen zijn een mooi iniatief waar we heel blij mee zijn.
Huguette Spatz
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KONING WILLEM I IN
GENT
Heeft u het ook gelezen in de
kranten: de Stad Gent is al
heel lang op zoek naar het juiste pleintje zonder naam om daar het Koning Willem I plein van te maken. Dat
zou 2 vliegen in één klap betekenen.
In de allereerste plaats Koning Willem eren voor al het positieve dat hij onze stad heeft gegeven 200 jaar geleden: het kanaal Gent-Terneuzen, de Universiteit en last but not least het recht aan de toenmalige Protestantse
gemeente van Gent om de voormalige Kapel van het al lang opgeheven Capucijnenklooster te gebruiken voor
al hun erediensten en andere bijeenkomsten. Van dit recht wordt nu al 200 jaar ononderbroken gebruik gemaakt door wat nu onze Brabantdam - gemeente is.
En ten tweede ook een anoniem deeltje van de stad benoembaar maken.

Toen wij de eerste geruchten over dit plan vernamen, hebben wij direct contact opgenomen met de bevoegde
dienst om het pleintje voor onze kerk als ernstige kandidaat voor te stellen. Dit werd bij de andere voorstellen
die van alle kanten binnen kwamen met stip genoteerd werd ons medegedeeld. Nu ik dit schrijf is er nog steeds
geen definitieve beslissing genomen. Het hele grondgebied van Gent is ondertussen al de revue gepasseerd bij
de commissie en verschillende opties werden overwogen en gekeurd. Momenteel zou een klein stukje Reep in
aanmerking komen dat door het mobiliteitsplan zonder naam valt, omdat de Reep in twee wordt geknipt.
Niets is nog beslist, wij blijven aandringen, duimen jullie mee dat onze kerk binnenkort aan het Koning Willem I
plein komt te liggen?
Hopelijk wordt het pleintje dan ook met wat meer respect behandeld als een gezellige plek om eventjes te vertoeven en niet als openbaar stort voor alles en nog wat, maar dat is waarschijnlijk te mooi om waar te zijn.
Marijke

Boekvoorstelling ‘Maarten Luther’ op zaterdag 18 februari 2017
We vieren dit jaar 500 jaar Reformatie en het was heel toepasselijk dat het derde boek van Prof. Johan Temmerman, ‘Maarten Luther: 500 jaar reformatie’ nu werd voorgesteld aan het publiek; 18 februari is bovendien
de sterfdag van de reformator. Zoals Prof.Temmerman in zijn inleiding beklemtoonde zijn er reeds talrijke werken over Luther en de reformatie verschenen. De schrijver is een andere richting ingeslagen. Het boek toont
het verband tussen de denkbeelden van Luther en van Spinoza, Kant en Hegel. Prof.Temmerman doceert o.a.
het vak Filosofie aan de Protestantse Faculteit in Brussel en het is duidelijk dat zijn affect voor de wijsbegeerte
in het boek ten tonele gebracht wordt.
Wie was Luther, wat heeft hij ons vandaag te vertellen, wat heeft de reformatie teweeg gebracht, en waarom
moeten wij de reformatiebeweging herdenken? Het boek geeft antwoord op deze vragen.
Deze activiteit zou doorgaan in de Protestantse Kerk aan de Brabantdam maar gezien de werken aan het gebouw, werd de Sint-Stefanuskerk, kerk van het Augustijnenklooster als locatie gekozen. Heel toepasselijk aangezien Luther zijn loopbaan als Augustijn begon.
Familie, vrienden en collegae van Johan Temmerman waren talrijk opgekomen. Het was koud maar sprankelende muziek, gebracht door studenten van de faculteit en de schitterende redenaarskunst van de spreker deden het ongemak vergeten.
Tot slot sprak Dr.Rudi Liagre, ondervoorzitter van de faculteit een lofwoord uit en het gezelschap werd uitgenodigd in de wijnzaak ’ E Vino’ voor het proeven van een heerlijk wijntje.
Het werd een boeiende namiddag. Proficiat Prof.Temmerman.
Huguette Spatz
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2017: een dubbele reformatie
We staan in 2017 aan een nieuw begin. Na de droom uit de Utopia van Thomas More (1516) herdenken
we nu in de inspiratie van de 95 stellingen van Maarten Luther (1517) en starten ook met de vernieuwde
digitale Kerkmozaïek. De tijd staat niet stil, en wij dus ook niet…
Zoals onze Synodevoorzitter het uitdrukte: 2017 is niet enkel een jaar van nostalgisch herdenken. Het is
een her-denken en actualiseren van de grondslagen van ons geloof. Dat is ook het doel van de AKV op Hemelvaartsdag 2017. Nieuwe stellingen als dynamiek voor een herdenken van de reformatie.
De hervormde Kerkmozaïek in 2017 is minder revolutionair dan de hervorming die in 1517 ontstond. De
bestaande rubrieken blijven gehandhaafd en grotendeels ook dezelfde scribenten, die regelmatig een
tekst zullen publiceren. Maar daarnaast willen we ook nieuwe vlotte pennen een kans geven en de rubriek Glas in lood nieuw leven inblazen, waarin lezersbrieven en reacties geplaatst kunnen worden.
Praktisch gezien: Het maandblad op papier verdwijnt, maar start in 2017 in een nieuwe vorm! Door de
inzet van een groep vrijwilligers, is het nu voor iedereen GRATIS te lezen! Op http://nl.protestant.link tref
je alle artikels aan, met telkens een passende illustratie. Laat je inspireren (en verleiden om te reageren!).
Zin om iets te schrijven? In februari wordt het onderwerp Liefde, vermits de enige heilige die protestantse
mannen nog horen te gedenken Sint Valentijn is J.
Voor vragen of opmerkingen, kan U contact opnemen met comm@protestant.link of via een lid van uw
kerkenraad.
Marian Knetemann en Rudy Liagre

Over rangen en standen, organisatie en discriminatie in de Brabantdamkerk
Ik vertelde u in de Kerkbrief van januari hoe ds. Albert Goedkoop op 23 april 1815 zijn eerste huissamenkomst hield in zijn huurwoning in de Roode Toorenstraat, hoe hij drie weken later de mensen al kon verwelkomen in de Pacificatiezaal van het stadhuis en hoe hij na twee jaar op 16 maart 1817 de voormalige
kapel van de Capucijnen aan de Brabantdam als protestantse kerk in gebruik nam (deze maand net 200
jaar geleden).
Intussen was het publiek gestegen van 7 personen in de eerste bijeenkomst tot, ja, tot een hele bende die
hoofdzakelijk bestond uit Nederlandse militairen die in Gent gelegerd waren en verder uit allerlei medegelovigen uit binnen- en vooral buitenland. In de zaal van het stadhuis moest telkens een halve verhuis
gebeuren want in de week werd ze voor andere doeleinden gebruikt. (Overigens zat Goedkoop één weekend op twee in Horebeke om daar de diensten te leiden). Maar nu we de kerk voltijds tot onze beschikking hadden, konden we ook de zaken veel beter organiseren. Dat dit niet eenvoudig was, blijkt wel uit
het onderstaand verslag, overgenomen uit het notulenboek van de kerkenraad. Ik heb de tekst hier en
daar wat ingekort en moeilijk te begrijpen woorden omgezet naar de hedendaagse omgangstaal.
Vergadering gehouden met de Weledelgestrenge Heeren Generaals, commandanten te Gent ten huize van
Zijne Excellentie den Generaal Martouchewitz (of zoiets) ter regeling van de zitplaatsen in de protestantsche kerk den 13 Mei 1817.
Art. 1.
Is vastgesteld dat ter voorkoming van alle moeyelijkheden boven de onderscheidene banken tot zitplaatsen voor militaire officieren bestemd, de namen der kwaliteiten zullen uitgedrukt worden zoodat boven
den bank ten N.W. van den Preekstoel zal staan het woord Generaals.
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Bovendien daartegenover: Colonels en Hoofdofficieren.
Boven de beide
overdekte banken buiten het
Doophek: Capteins en subalterne officieren.
Boven de NW
helft der bank
achter de stoelen: officieren –
en dat alle deze
plaatsen zonder
betaling zullen
bezeten worden.

Art. 2.

Dat de kerkeraad de plaatsen ten N.W. van den voorzanger zal behouden en dat de wederhelft zoo van die
bank als van den bank achter de stoelen zal verhuurd worden, de eerstgenoemde tegen zes francs, de laatstgenoemde helft tegen 4 francs per plaats in het jaar.
Art. 3.
Ten aanzien van de vrouwelijke zitplaatsen is bepaald dat die welke binnen het doophek zijn ten getale van
24 en met kussens belegd zijn, zullen opbrengen 8 francs per stoel en bezeten worden door de Dames welke
daarvoor die som willen betalen.
Dat in het ruim (het schip van de kerk) de twee eerste rijen stoelen zullen betalen drie francs, de twee volgende rijen twee francs, de volgende rijen een franc per stoel; uitgezonderd de twee laatste rijen die voor
vreemdelingen en onvermogenden bestemd, voor niet (gratis) zullen bezeten worden.
Art. 4.
Voorts is nog bepaald…
b/ dat de zitplaatsen per kwartaal betaald worden aan den koster die zich belasten wil met de ophaling dezer plaatsgelden.
c/ dat de plaatsen die onverhuurd blijven onzitbaar zullen gemaakt worden zodat deze niet onverhuurd gebruikt worden – en het zigtbaar zij dat zij nog onverhuurd zijn.
Nou nou, dat wordt even zoeken voor wie niet elke veertien dagen ter kerke komt en nog meer voor de
koster met zijn administratie. Misschien had u wel graag een schetsje met de precieze schikking van de banken en stoelen maar dat is niet beschikbaar. Ook de mensen die de situatie van vóór 1980 nog vers in het
geheugen hebben, moeten er rekening mee houden dat in de tijd van ds. Goedkoop de kerkruimte een stuk
langer was; de huidige consistorie is immers maar rond 1870 van de kerk afgescheiden. Mogelijk zijn bij die
gelegenheid de stoelen verdwenen want niemand herinnert zich die nog.
Het doophek was een soort lage afsluiting te vergelijken met wat in sommige katholieke kerken nog bestaat
(en in oudere Nederlandse protestantse kerken) om het koor af te zonderen van de ruimte voor het gewone volk. Wat daarachter lag, heette de Dooptuin en uiteraard stond daar behalve de preekstoel, ook het
doopvont. Het Heilige der Heiligen, zeg maar.
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-Ik heb nog een paar vragen:
- wie had de vergadering bijeengeroepen: de generaals die op hun rechten stonden of de predikant die
hen vóór alles wou ter wille zijn? Ik mag niet denken aan het woord hielen-likkerij, laat staan het hier
neerschrijven (printen kan wel).
- waren er al meteen moeielijkheden gerezen omdat mensen van hoge stand niet tussen het ordinaire
kerkvolk wilden zitten? Discriminatie en kastesysteem?
konden de generaals en consoorten de bijdrage voor hun zitplaats niet betalen?
- wat heeft Goedkoop gedaan met de Weledelzeergeleerde Heren Professoren toen enkele maanden later
de universiteit haar deuren opende? Alle mooie plaatsen waren al ingenomen!
Arnold De Jonge

Dag van de bezoeker 11 maart 2017
Op 11 maart willen we de bezoekers aan de gevangenis een hart onder de riem steken en een teken geven
dat de maatschappij hen niet vergeten is. Familieleden en vrienden zijn vaak een vergeten groep als het
om detentie gaat.
De bedoeling is om koffie of thee, een luisterend oor,
een kaartje met tekst of een attentie voor de kinderen aan te bieden. Men wil graag met groepjes vrijwilligers werken van 6-8 personen uit verschillende gemeenschappen en organisaties uit Gent. Er is een
witte bus beschikbaar met een “bar” en zitplaatsen waar een kopje koffie kan gedronken worden en een
praatje gemaakt.
Op donderdag 2 maart is er een informatiemoment voor mogelijke deelnemers. Men kan zich opgeven bij
Eefje van der Linden.
Meer info ook bij de dominee of Martine.
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Vrijdag

3/mrt

19.30 u

Wereldgebedsdienst in PCC

Maandag

6/mrt

10.00 u

Bezoek van Vorming + Veurne

Woensdag

8/mrt

14.00 u

Gemeenschapsdans – Patijntjestraat 27

Woensdag

8/mrt

19.30 u

Kerkenraadsvergadering bij Tihamér

Donderdag

16/mrt

19.30 u

Avondcontact in het PCC - Mieke Felix: De eucharistie in het conflict
tussen katholieken en protestanten

Vrijdag

17/mrt

18.00 u

Kaas en wijn avond op de Gaspard de Coligny

Zondag

19/mrt

11:00 u

Redactieraad in het PCC na de dienst

Dinsdag

21/mrt

19.30 u

Algemene vergadering Gaspard de Coligny

Woensdag

22/mrt

14.00 u

Gemeenschapsdans – Patijntjestraat 27

Woensdag

22/mrt

14.30 u

Bijbel-aan-Huis in het PCC, Keizer Karelstraat 195, Gent

Woensdag

29/mrt

19.30 u

Algemene vergadering Vlaamse Olijfberg vzw

Vrijdag

31/mrt

19.30 u

Bijbel-aan-Huis bij An en Francis, Keistraat 173, De Pinte

Postzegels:
Postzegels die niet gescheurd of gekreukt zijn, met de stempel, netjes uitgeknipt, worden nog altijd
ingezameld. Ik neem ze mee naar Brussel en ze worden verkocht ten voordele van het project dat
Protestantse Solidariteit ondersteunt : ”Ik help een kind” in Rwanda.
Bea
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Dienstenrooster
Zondag, 12 maart
Voorganger

Ds. Tihamér Buzogàny

Kerkenraadsleden van dienst

Martine De Jonge / Micheline Morel

Collectes

Kerkenwerk / Diaconie

Organist(e)

Charles-Henri Vanden Broucke

Kinderkerk

Janneke van Heest

Zondag, 19 maart
Voorganger

Mevr. Antoinette Panhuis

Kerkenraadsleden van dienst

Francis Van De Walle / Rita Martens

Collectes

Kerkenwerk / Bloemen

Organist(e)

Ko van Heest

Kinderkerk

Martine De Jonge

Zondag, 26 maart
Voorganger

Ds. Tihamér Buzogàny

Kerkenraadsleden van dienst

Aletta Rambaut /Rita Martens

Collectes

Kerkenwerk / Baby Nest

Organist(e)

Ko van Heest

Kinderkerk

Martine De Jonge

Zondag, 2 april
Voorganger

Ds. Tihamér Buzogàny

Kerkenraadsleden van dienst

Martine De Jonge / Micheline Morel

Collectes

Kerkenwerk / Kerkbrief

Organist(e)

Charles-Henri Vanden Broucke

Kinderkerk

Etty Deelstra

Komende vergadering redactieraad: zondag 19 maart 2017.
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 maart
“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. 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.
1/mrt
2/mrt
3/mrt
4/mrt
5/mrt
6/mrt
7/mrt
8/mrt
9/mrt
10/mrt
11/mrt
12/mrt
13/mrt
14/mrt
15/mrt
16/mrt
17/mrt
18/mrt
19/mrt
20/mrt
21/mrt
22/mrt
23/mrt
24/mrt
25/mrt
26/mrt
27/mrt
28/mrt
29/mrt
30/mrt
31/mrt
1/apr
2/apr
3/apr
4/apr
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Matteüs 6: 1-15
Matteüs 6: 16-23
Matteüs 6: 24-34
Matteüs 7: 1-12
Psalm 91
Matteüs 7: 13-23
Matteüs 7: 13-23
Psalm 126
Spreuken 12: 1-9
Spreuken 12: 10-19
Spreuken 12: 20-28
Psalm 99
Zacharia 1: 1-6
Zacharia 1: 7-17
Zacharia 2: 1-9
Zacharia 2: 10-17
Zacharia 3: 1-10
Zacharia 4: 1-14
Zacharia 5: 1-11
Zacharia 6: 1-8
Zacharia 6: 9-15
Zacharia 7: 1-14
Zacharia 8: 1-8
Zacharia 8: 9-17
Zacharia 8: 18-23
Johannes 6: 1-15
Johannes 6: 16-29
Johannes 6: 30-40
Johannes 6: 41-59
Johannes 6: 60-71
Psalm 43
Johannes 11:1-27
Johannes 11:28-54
Johannes 11:55–12:11
Paslm 129
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Niet voor de schijn
Vast goed
Prioriteitenlijst
Feedback
Don't worry
Fundament
Indrukwekkend
Een droom wordt werkelijkheid
Omgaan met kritiek
Stille wijsheid
Verstandig of dwaas
Koninklijke waardigheid
Nieuwe kansen
Stilte voor de storm
Ommuurde stad
Uitreisbevel
Schone kleren
Niet door eigen kracht
Wat in het vat zit
Paardenrace
Kroning
Treurig
Het komt goed
Hou vol!
Feest !
Brood nodig
Waterloop
Levend brood
Discussie
Harde woorden ?
Hoop op God
Ongeneeslijk ziek?
Open graf
Feestmaal
Niet gebroken
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