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Van de kerkenraad
In het kerkgebouw wordt hard gewerkt. Volgens de gegevens
die we thans hebben, zouden de werken aan de gewelven
midden april afgerond moeten zijn. Daarna moet de
vloerbedekking nog vernieuwd worden. We “kerken” dus nog
even in het PCC.
Dat heeft zijn gevolgen voor ons traditionele paasontbijt. In die
beperkte ruimte leek het ons niet geschikt. We slaan dus een
jaartje over. De Goede Vrijdag dienst wordt verplaatst naar
Witte Donderdag. Zoals ds. Beukenhorst verleden jaar in de
kerkbrief er al op al wees, is het op Witte Donderdag dat Jezus
met zijn discipelen samenkwam om samen het avondmaal te
nuttigen en het is tijdens die maaltijd dat Hij het brood en de
wijn liet rondgaan tot Zijn gedachtenis. We willen dat
dit jaar ook zo gedenken, zoals ds. Buzogàny elders aankondigt.
Op 30 april wil Philippe ons weer verrassen met een lekkere
maaltijd. Graag vooraf uw deelname aankondigen bij Micheline,
zodat Philippe weet voor hoeveel personen hij mag koken. De
prijs bedraagt 8 euro. Daarna gaat de z.g. knutselmidag door, die
we deze maand als een spelmiddag opvatten. Heeft u een leuk
spel dat u met anderen zoudt willen spelen, mag u dat gerust
meebrengen.
Voorts delen wij u mee dat de Bestuursraad, de Kerkenraad EN
Jeroen gezamenlijk afgesproken hebben Jeroen van alle taken
als hulppredikant van onze gemeente te ontheffen. Zodoende
kan Jeroen zich volledig op zijn studie toeleggen en zich
voorbereiden op de examens voor het behalen van de graad van
bachelor in juni.
Wij wensen Jeroen hierbij veel succes toe.
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Terugblik
Renovatiewerken in ons kerkgebouw
deel I: februari‐maart 2017
Sinds een kleine 20 jaar werd er door de
Bestuursraad van onze kerk bij het stadsbestuur
aangedrongen op het herstellen/herschilderen
van het kerkgewelf. De acrylverf, die er in 1980,
was op aangebracht bleek niet compatibel met de
onderliggende lagen, waardoor craquelures
ontstonden, en de verf in schilfers begon los te
komen. Velen onder u zullen dit zeker opgemerkt
hebben.
Het opfrissen van de gewelfvlakken kwam vorig
jaar in een stroomversnelling toen we de stad
Gent voorstelden om een onderzoek naar de
afwerkingslagen op de gewelven uit te laten
voeren door een gespecialiseerd team
onderzoekers. Fenikx bvba (Marjolein Deceuninck
en Ann Verdonck) onderzocht in de zomer van
2015 op verschillende plaatsen de gewelfvlakken
en de ribben. Hierdoor werd het duidelijk dat
meer dan 15 lagen witten/licht grijstinten op de
gewelven door de eeuwen heen aangebracht
waren.
Eind 2016 gaf de heer Remue aan dat we nu echt
de renovatie konden beginnen plannen. Eerst zou
de stellingbouwer gecontacteerd. Vanaf 8 februari
zette hij een heus ‘woud’ van stellingen in de kerk.
Vanaf dan kunnen de gewelfvlakken vanop
verschillende niveaus bereikt worden en
behandeld worden. Vanaf 20 februari ll. is een
‘zeer internationaal’ team van schilders in
opleiding (werkzaam onder artikel 60, dwz dat het
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OCMW voor een bepaalde doelgroep werk zoekt
om uit te voeren voor bvb. de gemeente). Deze
mannen krijgen een gedegen opleiding in een vak,
maar leren ondertussen ook Nederlands. Ze zijn
om. afkomstig uit Eritrea, Koerdistan, Syrië. Onder
de deskundige leiding van een
pleisterrestauratrice (Stad Gent) startten ze met
het verwijderen van de loszittende toplaag. Al snel
werd duidelijk dat in elk van de vier gewelfstukken
(die dan zijn opgedeeld in gewelfvlakken)
scheuren zichtbaar waren. Waar nodig zijn
plaatselijke herstellingen uitgevoerd. De
loszittende delen van het pleisterwerk werden
daarvoor weggehaald (door het tikken op het
pleisterwerk kon herkend worden welke delen
loszittend waren of niet). Na het verwijderen van
het beschadigde plakwerk werden de lacunes
terug ingevuld en kon een coating op het gehele
oppervlak worden uitgesmeerd. Op het moment
dat u dit leest is het herstel bijna volledig afgerond
terwijl de schilderwerken al ver gevorderd zijn. De
definitieve schilder laag zit er al gedeeltelijk op.
Eerder werd in samenspraak van Onroerend
Erfgoed (Monumentendienst van de Vlaamse
Overheid) beslist om de donkerrode banden op de
gewelfribben niet te herhalen. Deze zouden
immers niet tot de oorspronkelijke schildering
behoord hebben.
Hieronder ziet u aan de hand van foto’s de
vorderingen van de werkzaamheden.

Terugblik
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Terugblik
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Terugblik
Bijbel aan huis.

“Miracles from Heaven” is de filmtitel die wij als
Bijbelstudie groep in maart mochten zien.
Een bijna ongelooflijk, maar toch waargebeurd
verhaal van de familie Beam.
Toen bij de kleine Anna een zeldzame ziekte werd
vastgesteld neemt het leven van de familie een
andere wending. In hun zoektocht naar het vinden
van een geneeswijze wordt het geloof van de
moeder zwaar op proef gesteld.
Na een bizar ongeluk dat Anna overkomt, gebeurt
er iets met haar wat niemand kan verklaren, zelfs
haar geneesheer staat een mond vol tanden en
kan niet anders dan erkennen dat wonderen toch

bestaan.
De film was een introductie op het thema van
onze Bijbelstudie van april: Leven na de dood?!
Jullie zijn weer van harte uitgenodigd! Wij gaan
samen bekijken wat de Bijbel aan ons vertelt over
het leven na de dood, maar wij zullen ook bij de
bijna‐dood ervaring (en) stil staan waarover in de
voorbije jaren al het een en ander gezegd was en
nog steeds gezegd wordt.
Ook nieuwe gezichten zijn meer dan welkom!
Tihamér

Werkploeg renovatie Brabantdamkerk
o.l.v. mevrouw Christine Dewolf, Stad Gent.
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Terugblik
“Tischreden” in nieuw stijl!
Dat Luther een goede theoloog was dat weten wij allemaal, maar tegelijkertijd is hij ook een gastvrije
persoon die graag naar de mensen luistert, met hen in gesprek gaat en dat liefst tijdens een
gezamenlijke maaltijd.
Op 26 maart ben ik met een paar jonge mensen rondom de tafel gaan zitten in het PCC om over geluk te
praten!
We zijn vertrokken vanuit een bekende personage uit de Bijbel en na een tijdje bij onszelf beland. Het
was fijn om te horen hoe tien jonge mensen over hun eigen geluk aan het praten waren. Na vier uur
babbelen en uiteraard lekker eten hebben wij onze planning ook voor de komende maanden gemaakt en
die ziet er veel belovend uit.
Op zaterdag 29 april 2017 zullen wij als jongerengroep weer in het PCC zijn om een antwoord te zoeken
op de vraag wat liefde is. Kent u misschien iemand die in onze jongerengroep zou passen? – aarzel dan
niet om mij te contacteren.
Tihamér
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Vooruitblik
200 jaar Brabantdamkerk
Een goede aanleiding om een publicatie te wijden
aan het Protestantisme in Vlaanderen en meer in
het bijzonder aan onze kerk
U kon het al eerder lezen in voorgaande
kerkbrieven maar in 2017 is het precies 200 jaar
geleden dat in de voormalige Kapucijnenkapel
(horend bij het omvangrijke Kapucijnenklooster)
een bedehuis voor de protestantse gemeenschap
werd ingericht. Dit kwam er nadat Koning Willem I
in 1815 de Protestanten deze kapel had
toegewezen. Na de noodzakelijke
renovatie/restauratiewerken kon de kapel vanaf
maart 1817 in gebruik worden genomen.
Deze 200ste verjaardag kunnen we niet zo maar
laten voorbijgaan. Om deze gebeurtenis luister bij
te zetten hebben we de handen in elkaar
geslagen. Johan Temmerman werkte een concept
voor een boek uit. Er is vertrokken vanuit een
bepaalde vraagstelling. Hoe vaak krijgen wij
immers niet de vraag van onze buren: wie zijn die
Protestanten eigenlijk? In wat geloven zij? Kennen
zij ook Jezus Christus? Vieren zij Kerstfeest? En zo
kunnen we nog wel een poosje doorgaan. Met dit
boek willen we juist een antwoord bieden op al
deze en nog vele andere vragen. De geschiedenis
van onze eigen gemeente zal ruimschoots aan bod
komen. Daarvoor doelen we niet enkel op het
immateriële erfgoed, met als focus de
geschiedenis van de kerkgemeenschap, maar ook
het materiële erfgoed met onze
Avondmaalsbekers, het vroegere en huidige kerk
interieur, het wandreliëf uit keramiek met de
Zaaier, enz. Daarnaast willen we de lezers ook een
blik werpen in bvb. de wekelijkse eredienst, wat is
het avondmaal, wat zijn de sacramenten, enz.
Samen met Arnold De Jonge zullen de
basisteksten geschreven worden. Eén derde van
het boek zal met een doorlopende tekst gevuld

worden. Daarnaast willen we het boek
doorspekken met tal van foto’s waardoor een
beeld geschapen wordt op het leven van onze
gemeente, vroeger en nu. Misschien hebt u in uw
persoonlijke foto‐albums nog foto’s die ons
zouden kunnen interesseren. Een gebeurtenis in
de kerk waardoor het vroegere kerkinterieur
zichtbaar is. Spreek me er gerust over aan. Een
ander derde deel willen we gieten in kaderteksten
waardoor we in kunnen gaan op afzonderlijke
onderwerpen die dicht of verder van onze kerk
staan. Hiervoor zal ook samengewerkt worden
met externe auteurs.
En het uiteindelijke resultaat moet natuurlijk mooi
ogen. Ik wacht op dit ogenblik op een voorstel van
onze huis‐ bookdesigner Steven Theunis, die ook
steeds instaat voor de vormgeving van de folder
voor Avondcontact (hij zorgde ook voor de layout
van het gedenkboek van onze Gaspard uit 2009).
Ook met een uitgever nemen we eerstdaags
contact op.
We houden u graag op de hoogte van de
vorderingen van dit project!
Aletta
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Vooruitblik
Avondcontact ‐ 20 april 2017
Utopia van Thomas More: vertrekpunt voor een bescheiden moderniteit
Paul Gordyn
Een jaar voordat Luther zijn 95 stellingen schreef, publiceerde Thomas More, in 1516, zijn Utopia, als
oplossing voor toenmalige sociale mistoestanden, die ook bepalend waren voor de Duitse
boerenopstanden en de rol daarbij van de reformatie (met vooral Thomas Müntzer).
Deze lezing wil verduidelijken waarin de oplossing van Thomas More bestaat, welke bronnen hem
inspireerden en hoe zijn revolutionaire ideeën bescheiden modern kunnen genoemd worden.
Utopia is een meesterwerk dat de meest uiteenlopende reacties oproept, maar waarmee, gegeven de
huidige sociale mistoestanden, elke leer – zeker een leer geïnspireerd door Luther – de confrontatie
moet aangaan.
Paul Gordyn is licentiaat in de wijsbegeerte (1982, UGent) en in de moraalwetenschappen (1998, UGent)
Hij werkt als leerkracht in het MSKA (Middenschool en Koninklijk Atheneum) Roeselare. Naast lessen
niet‐confessionele zedenleer geeft hij er aan de 3e graad ASO het vak Project Open Leerruimte, waarbij
hij met leerlingen van diverse levensbeschouwingen aan de slag gaat rond filosofische thema’s (met in
het schooljaar 2015‐2016 het project “500 jaar Utopia”). Op zijn website www.detuinvanhetgeluk.be
werkt hij aan “een filosofie van bescheidenheid” als een kritische verdediging van het moderne denken.

Uitnodiging Tentoonstelling ‐ Lidy De Brouwer

Schilderijen,Tekeningen,Poëzie, Beelden.
Zaal Kerkelaere 21.
Lovendegem.

LOVARTE 2017.
Zaterdag 27 mei 2017 van 13.30 uur tot 18 uur.
Zondag 28 mei van 10 uur tot 18 uur.
Zaterdag 3 juni 2017 van 13.30 tot 18 uur.
Zondag 4 juni 2017 van 10 tot 17 uur.
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Voordragen door Lidy De Brouwer,
met muziekbegeleiding door Luc Keirse.
Muzikant en Singer‐Songwriter
Zaterdag 27 mei van 14 uur tot 16 uur.
Zondag 28 mei van 14 uur tot 16 uur.
Zaterdag 3 juni van 14 uur tot 16 uur.
Zondag 4 juni van 14 uur tot 16 uur enkel
tentoonstelling geen poëzie of muziek.

Vooruitblik

Curieus toch die neus!
Ha…Haa…Haaatjie…
Curieus toch die neus.
De reuk ons belangrijkste zintuig!
Eerder ruiken dan zien en horen.
De invloed van geluid en beeld,
steken schril af,bij dat van
“Het ruiken”.
De schoonheid van een geur beschrijven?
“Het kan niet”!
Een woordenschat om geuren te benoemen?
“Wij hebben ze niet”!
Hetzelfde geldt eveneens voor emoties,
Als woede,liefde en angstgevoelens,
die eveneens moeilijk in woorden
te vatten zijn!
“Genezen door louter ruiken”?
Het kan met aromatherapie met vooral
vluchtige oliën met natuurlijke extracten,
zoals reeds uitvoerig bestond
bij de Egyptenaren.
“Alles besnuffelen met onze neus”!
Lichaamsgeuren weerspiegelen wat er
zich binnen in ons afspeelt.
“Curieus toch die neus”!
Lidy De Brouwer.
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Vooruitblik
Witte donderdag
Op deze donderdag voor Pasen herdenken de christenen het laatste
avondmaal van Jezus samen met zijn discipelen, maar witte donderdag is
ook de dag wanneer Jezus door Judas Iskariot verraden wordt met een
kus.
Als gemeente proberen wij dit jaar op 13 april deze belangrijke dag van de
goede week op een andere manier te vieren dan tot nu toe het geval was.
Wij gaan samen eten! Wij vieren dus niet alleen een Heilig Avondmaal,
maar wij eten samen en lezen ook samen vanuit de Bijbel! Aan het begin
van onze samenkomst zullen wij stilstaan bij de bijzondere gebeurtenissen
van Witte Donderdag, maar de klemtoon zal op het belangrijke karakter van de maaltijd liggen die Jezus
zelf heeft ingesteld.
Het zal zeker een ander soort dienst zijn dan jullie gewend zijn, maar wij zullen samen zijn in Zijn naam
en dat is het voornaamste. De maaltijd die wij nuttigen zullen, zal ook sober zijn, maar wel van harte en
gratis aangeboden door onze kerkelijke gemeenschap, de Protestantse Kerk Brabantdam. De
dienst/maaltijd zal om 19 uur beginnen en wordt niet alleen door de predikant verzorgd.
Tihamér

Verkiezingen voor de bestuursraad
In de kerkbrief van februari (blz. 5) werd al uitvoerig aangekondigd dat er deze maand april, op zondag
de 23ste, verkiezingen zullen zijn voor de herverkiezing van twee bestuursleden, en dit tijdens een
gemeentevergadering na de eredienst van die zondag.
Meer bepaald:
• mevrouw Etty Deelstra heeft het bestuursmandaat van mevrouw Mini Schipholt overgenomen en
voortgezet tot 2017; als uittredend lid is zij herverkiesbaar;
• de heer Anton Renting heeft het bestuursmandaat van de heer Arnold De Jonge overgenomen en
voortgezet tot 2017; als uittredend lid is ook hij herverkiesbaar.
Ruim één maand voor deze verkiezingen werd daartoe een lijst met de stemgerechtigde gemeenteleden
ter inzage uitgehangen op het informatiebord in het PCC, waar de erediensten sedert zondag 12 februari
voor enige tijd doorgaan, totdat de kerkzaal van de Brabantdamkerk opnieuw beschikbaar zal zijn.
FVDW
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Meditatie
De wonder(en) van Pasen
De gebeurtenissen van Pasen zijn voor sommigen een wonder, voor anderen grote onzin, maar voor God
is het de evidentie zelf. Na drie dagen zal ik opstaan! zei Jezus tegen zijn discipelen, maar geloven deden
ze dat niet, want ook voor hen was de opstanding iets onmogelijks, een irrationele zaak.
“Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen
sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan is ook Christus
niet opgewekt…Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt” stelt later Paulus vast in zijn eerste
brief aan de Korintiërs en deze bekende tekst (1 Kor 15, 12‐28) heb ik als predikant in mijn vaderland
altijd bij een begrafenis gelezen en in de stilte van begraafplaatsen klonken deze woorden altijd als een
zegeschreeuw. Daar waar ons mensen alles aan de dood en aan het heengaan laat denken, waar de
memento morie serieus genomen wordt, waar het open graf angst wekt in de menselijke harten, daar
klinkt de overwinnende boodschap: Christus is opgestaan! Wij hebben een levende Heer! Onze Verlosser
is de overwinnaar.
Voor ons mensen is in de opstanding geloven niet van zelfsprekend, zeker in deze dagen niet. Maar ook
vandaag en ook voor ons klinken de woorden van de engelen: “waarom zoekt u de levende onder de
doden” (Luc 24, 5/b) Waarom wilt u niet geloven dat het waar is wat Hij verteld heeft en wat Hij nog
steeds verkondigt? Waarom bent u zeker dat de dood een punt is een geen dubbelpunt achter het
leven?...
Afgebrand en uitgeput zijn veel mensen in onze dagen. Mensen die geen energie meer hebben, mensen
die het niet meer zien zitten, mensen die volgens hun gevoel doodgelopen zijn, voor wie een herstart
geen optie meer is, die niet kunnen/willen geloven dat bij God alles mogelijk is (herinnert u nog Elia van
1 Kon. 19) en niet anders kunnen dan vaststellen: “je komt tot niets meer, bent depressief, misschien
wel op het suïcidale af. Kortom: je levensweg lijkt wel ten einde. Je ligt bij wijze van spreken in je
graf……En bovenop dat graf ligt de steen. De steen die al zoveel jaren op je maag ligt en die almaar
zwaarder wordt…..ineens zie je een lichtpuntje, iets van hoop, je voelt nieuwe levensenergie. Je keert
om naar het licht. Je begint aan de steen te wrikken. Je merkt dat hij meegeeft” (Aart van Lunteren) – en
dan staan wij op en wij hopen weer dat het ook anders kan, wij krijgen nieuwe kracht, we weten niet
vanwaar, maar wij gaan verder en samen met Maria uit Magdala, met Johanna, met Maria de moeder
van Jacobus , en met nog enkele andere vrouwen verkondigen wij ook dat: “Hij is opgestaan uit de dood”
en omdat Hij leeft zijn wij niet bang voor morgen, en omdat Hij leeft hopen wij weer kracht te krijgen om
verder te gaan, ook als het soms moeilijk is.
De opstanding van Christus opent voor ons nieuwe perspectieven en laat aan ons zien dat niet alleen het
vergankelijke maar ook het eeuwige bestaat. De vraag is alleen of wij dat nog geloven?
Ook namens mijn vrouw en onze vier zonen wens ik jullie een vrolijk Pasen toe!
Tihamér
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Pastoraat
Pastoralia, wel en wee uit de Brabantdamgemeente
Ja, de lente is in het land! Terwijl ik dit schrijf
schijnt het zonnetje, en ’s ochtends worden we
wakker van vroege vogeltjes die ook blij zijn dat
het heel voorzichtig al een béétje warmer wordt…
Ik hoop dat dit moed geeft aan allen die de
donkere dagen ook meer dan zat waren…
Maar, ook met lente in het vooruitzicht zijn er
toch nog veel gemeenteleden die onze aandacht
verdienen…
Suzanne van Belle‐ Cocriamont is al sinds half
januari aan huis gebonden door reuma die hard
heeft toegeslaan. ’s Avonds gaat het wel, maar
dan gaat er eerst een pijnlijke en moeizame dag
overheen om wat in beweging te komen. We
hopen dat de reumatoloog toch gauw een goede
behandeling kan instellen die uw klachten kan
wegnemen!

Truus Martens‐ Bos en haar man maken het goed
maar kregen onverwachts zorgelijk nieuws te
verwerken over hun jongste kleinzoon, Cedric. We
hopen dat hij moed en volharding vindt om lang
door te gaan met zijn studies en scoutsbezigheden
en dat de dokters ook voor hem een behandeling
mogen vinden…we wensen de hele familie
Martens veel sterkte toe.
Josiane De Vloed‐ Nathon sukkelt dan weer met
een zeer pijnlijk been. Ze hoopt maar dat een
ingreep niet zal nodig zijn en behelpt zich
ondertussen ook met een stok…ook aan u veel
sterkte gewenst!

Met Simonne Vereecken gaat het stilaan beter. Zij
hoopt deze week weer eens tot in het PCC te
geraken voor Bijbel aan Huis of de kerkdienst!
Wat zullen we blij zijn u terug in ons midden te
mogen begroeten!

Ik denk nu ook aan Jeanine Hoste‐ Larno, aan Guy
Schrans, Cecile De Vilder, Francine Vander
Haeghen‐Barvoets, Margaretha Zerfass, Yvonne
Servaes‐Merchiers en aan nog anderen, die niet
meer aanwezig kunnen zijn in de kerk of bij
andere activiteiten…
We missen u allen en beseffen dat dit vooral voor
jullie zelf het aller moeilijkst is…Toch mogen we u
vertrouwen toebidden en hopen dat de Zegen van
de Heer, die alles weet en omvat, u mag
omringen, optillen, kracht geven en troost.

Christian Buysse onderging een kleine ingreep aan
het oog, gelukkig is dit goed verlopen.

Gezegend Paasfeest toegewenst!
Martine

Met Christa Beirnaert‐ Gallus gaat het ook wat
beter. Zij begint wat meer te eten en zal zo
hopelijk weer op krachten komen om te kijken
wat de toekomst kan brengen.
Lilianne Piessen‐Martens lag een weekje in het
ziekenhuis Jan Palfijn op de afdeling longziekten.
Zij is nu weer thuis en herstelt dankzij de
medicatie en de goede zorgen van Karel en Wim.
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Pastoraat
Voor de kleintjes, om te kleuren
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Varia
Project OverHoop en Huizen
Hierbij kan ik jullie een leuk bericht doorsturen dat de Koning Boudewijn Stichting ons project heeft
aanvaard. Wij gaan 12.000€ ontvangen ter versterking van ons project OverHoop en Huizen. Dus we
mogen weer even verder nadenken hoe we in dit huizenproject een aantal maatschappelijke obstakels
kunnen verzetten.
Met vriendelijke groeten
Tetty Rooze
Mevrouw, Meneer,
U heeft een kandidaatsdossier ingediend in het kader van de projectoproep Huurwaarborg van de
Koning Boudewijnstichting.
Ik heb het genoegen u mee te delen dat de jury beslist heeft uw project 'OverHoop en Huizen' te
selecteren en een financiële steun toe te kennen van €12000 voor de realisatie ervan.
Een overzicht van de geselecteerde projecten staat binnenkort op de site www.kbs‐frb.be van de
Stichting.
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Varia
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Varia

Honger en dorst in Afrika
Meer dan het cijfer van 20 miljoen mensen die honger lijden (nochtans twee keer België!), spreken de
individuele beelden op televisie indringend tot ons allen . Het doet pijn om wenende jonge moeders te
zien die hun kindje machteloos in hun armen zien sterven van honger en dorst. Kinderen, die daarvoor al
de kracht niet meer hadden om een vlieg uit hun uitgedroogde oog te verwijderen, laat staan te lopen,
te spelen, of even gelukkig t zijn. Wie zelf kinderen of kleinkinderen heeft, krijgt bij die beelden
ongetwijfeld een krop in de keel en tranende ogen.
Vooral voor die kinderen roept Protestantse Solidariteit met behulp van Act Alliance op om nog vandaag
een extra inspanning te leveren. Met zuiver drinkwater moet vooreerst vermeden worden dat ze
infecties oplopen met diarree en dehydratatie tot gevolg. Maar zelfs dan blijven ze kwetsbaar, getuige
de cijfers over ondergewicht bij baby’s en kleuters waarvan de huidplooi niet meer verstrijkt wanneer
die even wordt vastgehouden (de klassieke parameter voor een levensbedreigende uitdroging). De
voorraden ORS (oral rehydratation salts) zijn in verschillende grote regio’s in Afrika al volledig
opgebruikt, hoewel die voor de bedreigde kinderen een levensnoodzakelijke behandeling zijn. Vooral
voor de levering van dit goedkope maar levensreddende geneesmiddel, doen wij dan ook een dringende
oproep tot solidariteit.
Concreet zullen de fondsen aangewend worden om in Somalië kinderen te redden via scholen. De
samenwerking met lokale partners daar is een garantie dat de hulp niet in handen komt van corrupte
lieden.
Verwacht het vooral niet van anderen, want de rijke olielanden houden hun schatten voor zichzelf en
Donald Trump (Amerika First!) verhoogt het budget voor defensie ten koste van besparingen in de
ontwikkelingssamenwerking. Maar de Heer deed ons een formele belofte: “Wie een van deze kleintjes
een beker koel water te drinken geeft, alleen omdat hij een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal
zeker beloond worden”(Mat. 11 vers 42).
Uw dringende hulp wordt verwacht op rekening BE37 0680 6690 1028 van Protestantse Solidariteit.
Voor een bedrag van € 40 per jaar kan een fiscaal attest worden bekomen.
Voor meer info: tel. 02‐510 61 80 of info@protestantsesolidariteit.be
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Varia
AKV
Op donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, vindt de tweejaarlijkse
hoogdag van de VPKB, de AKV, plaats in Brussel.
Dit is een dag dat protestanten van alle hoeken van het land
samenkomen. Het wordt dit jaar een bijzondere editie die “
vanzelfsprekend” in het teken staat van de Reformatie. U kunt
alvast beginnen plannen te maken.
Onze zustergemeente Rabotkerk organiseert busvervoer vanuit
Gent. Als u wil meerijden met deze bus kunt u zich zo snel
mogelijk opgeven bij mij, ik geef dit dan door aan het Rabot. De
kostprijs zal ongeveer 15 euro zijn, afhankelijk van het aantal
reizigers.
Martine ( mail: mar10.dejonge@telenet.be of 09.222.59.79)

Kerkbrief April 2017 — 19

Gelukkige verjaardag
Tihamér
David
Sarah
Anthony
Gustaaf
Christiaan
Lorraine
An

Buzogàny
Buzogàny
Bettens
Decaestecker
Baetens
Buysse
Liagre‐Calliauw
Van der Haeghen

3 april
3 april
6 april
12 april
14 april
17 april
25 april
5 mei

De bloemen van de kerk waren deze maand voor:
5 maart 2017 voor Christiaan Buysse voor beterschap na de oogoperatie
12 maart 2017 voor Suzanne Cocriamont voor beterschap en ter bemoediging
19 maart 2017 voor de ouders van de kleine Ella Vandeput, kleindochter van Wim en Etty
26 maart 2017 voor Ko Van Heest als dank voor het orgelspel
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Varia
ARPEE commissie ziekeninrichtingen en
verzorgingsinstellingen
Aan de kerkenraden
Waarde zusters en broeders,
Elke commissie van de Administratieve Raad voor de Protestants‐Evangelische Eredienst is paritair
samengesteld uit VPKB‐leden en leden uit de Federale Synode. Bij deze vraagt de Synodale Raad uw
bijzondere aandacht voor de ARPEE‐commissie voor de aalmoezenierdienst in ziekeninrichtingen en
verzorgingsinstellingen.
We zijn dringend op zoek naar drie VPKB‐leden met medische of pastorale know‐how en kennis van het
Vlaamse kerkelijk landschap om mee te werken bovenstaande commissie. De opdracht bestaat uit het
screenen van kandidaat‐aalmoezeniers, zoals opleiding, pastorale ervaring en pluralistische attitude.
Personen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich melden bij:
Ds. Petra Schipper
Coördinator Nederlandstalig voor de aalmoezenierdienst ziekeninrichtingen
Appelkantstraat 2 – 2530 Boechout
GSM 0486/12.50.44
p.schipper@telenet.be
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Activiteitenrooster
April ‐ Mei
Zondag

9 april

10.00

Kerkdienst

Woensdag
Donderdag

12 april
13 april

19.30
19.00

Kerkenraadsvergadering bij Francis
Witte Donderdag dienst

Zondag

16 april

10.00

Kerkdienst ‐ Pasen

Woensdag

19 april

14.00

Gemeenschapsdansen
Patijntjestraat 27

Zondag

23 april

10.00

Kerkdienst

Woensdag

26 april

14.00

Vrijdag

28 april

14.30
19.30

Gemeenschapsdansen
Patijntjestraat 27
Bijbel‐aan‐huis PCC, Keizer Karelstraat 187
Bijbel‐aan‐huis
bij An en Francis, Keistraat De Pinte

Zondag

30 april

12.30
14.00

Gezamenlijke lunch
Knutselmiddag (Gezelschapsspellen)

Komende vergadering redactieraad
Zondag 23 april 2017 om 11:15
U wordt vriendelijk verzocht artikels tot één dag tevoren in te zenden, zodat de redactieraad op de dag
zelf kan bespreken wat voorhanden is en wat er geplaatst wordt.
Dank bij voorbaat voor uw begrip.
Adres : kerkbrief@protestantsekerk‐gentcentrum.be
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Dienstrooster
Zondag, 9 april
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)
Kinderkerk
Donderdag, 13 april – 19.00 uur
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Organist(e)

Palmzondag
ds. Tihamér Buzogàny
Francis Van De Walle / Rita Martens
Kerkenwerk / Diaconie
Nina du Toit
Wilma Meijerink
Witte donderdag – H. Avondmaal
ds. Tihamér Buzogàny
Martine De Jonge / Micheline Morel

Zondag, 16 april
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)
Kinderkerk

ds. Tihamér Buzogàny
Aletta Rambaut / Rita Martens
Kerkenwerk / Gaspard de Colignyschool
Nina du Toit
Janneke van Heest

Zondag, 23 april
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)
Kinderkerk

ds. Tihamér Buzogàny
Francis Van De Walle / Micheline Morel
Kerkenwerk / Kerkbrief
Ko Van Heest
Martine De Jonge

Zondag, 30 april
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)
Kinderkerk
Zondag, 7 mei
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)
Kinderkerk

PASEN

Mevr. Antoinette Panhuis
Marijke Kruijne / Micheline Morel
Kerkenwerk / Bloemen
Ko Van Heest

ds. Tihamér Buzogàny
Aletta Rambaut / Micheline Morel
Kerkenwerk / diaconie
Charles‐Henri Vanden Broucke
Etty Deelstra
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Bijbelleesrooster 2017
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.

April 2017
ma 3
di 4
wo 5
do 6
vr 7
za 8
zo 9
ma 10
di 11
wo 12
do 13
vr 14
za 15
zo 16
ma 17
di 18
wo 19
do 20
vr 21
za 22
zo 23
ma 24
di 25
wo 26
do 27
vr 28

Johannes 11: 55 ‐ 12: 11
Psalm 129
Romeinen 5: 1‐11
Romeinen 5: 12‐21
Romeinen 6: 1‐14
Psalm 73
Johannes 12: 12‐19
Johannes 12: 20‐36
Johannes 12: 37‐50
Psalm 140
Johannes 13: 1‐38
Johannes 18 en 19
Jesaja 12: 1‐6
Loflied
Johannes 20: 1‐18
Romeinen 6: 15‐23
Romeinen 7: 1‐12
Romeinen 7: 13‐25
Romeinen 8: 1‐11
Romeinen 8: 12‐25
Romeinen 8: 26‐39
Johannes 20: 19‐31
1 Petrus 1: 1‐12
1 Petrus 1: 13‐25
1 Petrus 2: 1‐10
1 Petrus 2: 11‐17
1 Petrus 1: 18‐25

Feestmaal
Niet gebroken
Als vijanden al verzoend
Adam I en Adam II
Niet meer zondigen
Schijn bedriegt
Inhuldiging
Boerenwijsheid
Kijk en luister
Roep om bevrijding
Voorbeeldgedrag
Lijdensverhaal

za 29
zo 30

1 Petrus 3: 1‐12
Johannes 21: 1‐14

Omgang tussen mannen en vrouwen
Extra vissen

Johannes 21: 15‐25
Spreuken 13: 1‐12
Spreuken 13: 13‐25
Johannes 9: 1‐12 Zichtbaar teken
Johannes 9: 13‐23
Johannes 9: 24‐41
Johannes 10: 1‐10

Liefdesverklaringen
Leeflessen
Keuzemogelijkheden?

Vasthouden en loslaten
Wie is je baas?
Huwelijk als metafoor
Tweestrijd
Geestelijk leven
Kinderen
Geestelijke bijstand
Ooggetuigen
Verrassende erfenis
Wees heilig
Stenen
Vrije vreemdelingen
Verdraagzaamheid

Mei 2017
ma 1
di 2
wo 3
do 4
vr 5
za 6
zo 7

Vertroebeling
Ziende blind
Spraakherkenning

