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Inhoud
Van de kerkenraad
We sluiten het seizoen zo langzamerhand af:
de laatste Avondcontactlezing heeft plaatsgevonden, de knutselmiddagen zijn afgesloten
met een spelletjesmiddag, de verkiezing van
bestuursleden vond plaats en het gemeenteverslag werd besproken. Bijbel-aan-huis komt
in mei wel nog een keer samen op woensdagmiddag en vrijdagavond, de jeugd zoekt nog
een datum om gezamenlijk op stap te gaan...
Op Pinksteren mogen we ons verheugen met
Philippe Adams, die belijdenis zal afleggen.
Het zomerseizoen met zijn eigen evenementen kondigt zich al aan: de opening van onze
zomertentoonstelling op 24 juni met een
feestelijk concert van La Chapelle Sauvage
(u kon hen al meermaals horen in onze kerk,
telkenmale met een uitmuntende uitvoering!), de Gentse Feestenweek met de dienst
in het Gents en een programma van muziek
en woord (details in volgend nummer).
Augustus wordt wat rustiger, maar op 3
september “vliegen” we er weer in op onze
startzondag, die dit jaar bij Francis en An zal
doorgaan (dank je Francis en An!). We rekenen dit jaar op mooi weer. Op 10 september
staat onze kerk open tijdens de Open Monumentendag.
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Van de bestuursraad
Renovatie kerkzaal (2)
april - mei

In de vorige kerkbrief hebben wij al stil gestaan
bij de renovatie van de kerkzaal. Op het moment
dat u dit bericht leest, zijn de verfwerkzaamheden afgerond. De steigers voor de werkzaamheden zijn ook verdwenen. De kerkzaal ligt dan
nu ook te wachten op het aanbrengen van de
nieuwe vloer. In de gemeentevergadering heeft
Aletta Rambaut daar al de nodige uitleg over
gegeven.
Hier nog eens de volledige omschrijving van
het type vloer dat gelegd wordt. Het is een
hele mond vol voor een vloer: een Admonter ,
classic, 3-layer, t&g, 15mm, Oak, brushed, naturelle, 158 mm. Deze omschrijving is iets voor de
technici onder ons.
Bijzonder aan deze vloer is, dat deze wordt gefabriceerd door een onderneming van de Orde
der Benedictijnen van Admont in Oostenrijk zijn.
In de contacten die A.Rambaut met de leverancier in Lochristi had, kwam deze vloer als eerste
in aanmerking. Bij de prijsbespreking voor een
offerte is door de leverancier contact opgenomen met de fabriek in Oostenrijk. Daar was men
zo gecharmeerd van het feit dat Admonter een
vloer kon leveren aan een kerk in Gent, België,
dat zij in de offerte hun prijs aanmerkelijk verlaagden.
Wij kunnen bij de restauratie van de kerkzaal
dan ook spreken van internationale samenwerking tussen twee geloofsgemeenschappen! Voor
meer informatie over deze Orde kunnen wij de
website van de orde raadplegen met als adres:
http://www.stiftadmont.at
Voor de historie van dit renovatieproject van de
kerkzaal mag ook hier nog weer eens herhaald
worden, dat het project ook in de uitvoering
van de verfwerkzaamheden een internationaal
project is. De restauratie was kostentechnisch
onmogelijk geweest als de Dienst Werk van de
Stad Gent dit project niet had geadopteerd.
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Er zitten meer dan 2 maanden werk in de
plafondrestauratie. En de mensen die het
werk uitvoerden waren vooral mensen, die als
vluchtelingen via de Stad Gent werken aan hun
integratie op de arbeidsmarkt.
Onze kerk heeft dan ook een dikke bijdrage
geleverd aan de integratie van vluchtelingen in
België. Bij een restauratie door een professioneel restauratiebedrijf zouden de kosten zodanig groot zijn dat de financiering via het Vlaams
Gewest op afzienbare termijn onmogelijk is.
Voor dit type projecten is er al een wachttijd van
meer dan 9 jaar.
Het past hier om enkele mensen te bedanken
die het renovatieproject op de kalender van
Stad Gent hebben weten te krijgen en hebben
gehouden. Dhr. Philip Fernagut, die als coördinator bij de Dienst Onderhoud Gebouwen ons op
het spoor van dhr. Ronny Evers heeft gebracht.
R. Evers is oud-gemeentelid van onze kerk en
als coördinator actief bij de dienst Werk van
Stad Gent. Door hem is het renovatieproject in
2015 op de werkingsagenda van zijn Dienst in
gekomen en daar ook gebleven. En het scheelde
maar een haartje of wij waren daar eind vorig
jaar weer vanaf verdwenen: de financiering van
het project was nog niet rond.
Ook zijn wij dank verschuldigd aan mevrouw
Christine de Wolf, die als de coördinator de uitvoering van het werk deed. Zij deed dit met een
niet aflatende enthousiasme naar de medewerkers en vooral ook met grote deskundigheid.
Dhr. Willem Remue past hier dank dat hij binnen
de begroting van de Stad de financiële middelen
vrij heeft weten te maken en het project deskundig heeft begeleid.
Anton Renting

5|

Terugblik
‘Lutherreise’

In de voetsporen van Martin Luther (2-6 april 2017)
De Gentse groep (13 personen) vertrekt om
11u. uit Gentbrugge met bestemming Thüringen. De Bruggelingen zijn reeds een uur vroeger vertrokken uit Brugge. Er wacht ons een
lange rit van zeven uur tot eindbestemming
Kloster Donndorf. De huidige Ländliche Heimvolkshochschule is een bezinningscentrum. De
gastenkamers zijn comfortabel en de eetzaal is
gezellig; de maaltijden zijn lekker. Het personeel
is vriendelijk.
De volgende dag rijden we naar Allstedt, een
stadje dat herinnert aan de reformator Thomas Münzer. Nadien bezoeken we Eisleben, de
geboorteplaats van Luther. Hij is er ook overleden. Een verrassing is er de Petri- en Pauluskerk, waar Luther gedoopt werd. De kerk werd
in 2012 gerestaureerd; voor het altaar werd in
de vloer een doopvont gemaakt. Er gebeuren
nog regelmatig volwassendopen met volledige
onderdompeling. In de vloer werden kringen
gebeiteld om de golven van het water te symboliseren. Het verbeeldt het levend water.
Dinsdag reizen we naar Lutherstadt Wittenberg.
Het hoogtepunt aldaar is natuurlijk de Slotkerk
waar Luther zijn 95 stellingen aan de deur zou
gespijkerd hebben. Zou omdat er hierover veel
twijfel ontstaan is. Zeker is dat hij zijn geschriften op 31 november opstuurde naar zijn plaatselijke bisschop Ulrich von Brandenburg en de
aartsbisschop Albert in Magdeburg. In de 19de
eeuw werden de stellingen in de bronzen poort
gegraveerd.
Woensdag, de laatste dag van onze reis, begeven we ons naar Erfurt, hoofdstad van Thüringen. De stad heeft 53 stadsdelen. In 2014 telde
de stad 206.219 inwoners. We kregen een
stadswandeling maar het hoogtepunt was het
bezoek aan het Augustijnenklooster; Luther trad
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er in als monnik in 1505 en verbleef er tot 1511.
Hij studeerde er aan de Universiteit. De bezienswaardigheden zijn er de Romaans-Gotische
Marien Dom en de pal er naast staande Severikirche. De universiteit waar Luther studeerde,
werd opgericht in de 14e eeuw en behoort tot
de drie oudste universiteiten van Duitsland.
Donderdag vangt de terugreis aan via Eisenach.
Dit is een must want de spartaans ingerichte
kamer van Luther in de Wartburg moet men
gezien hebben. Het is een icoon; Luther verbleef
er als banneling als Junker Joris gedurende 2
jaar. Het was een louteringstijd waarbij hij het
Nieuwe Testament in het Duits vertaalde. Onze
tocht bracht ons naar Thüringen en Saksen.
Vlakke en glooiende landschappen wisselen
elkaar af; bloeiende kersenbomen geven een
witte toets aan het vele groen. De landstreek
oogt desolaat. De stadjes slapen; nergens is een
mens te bespeuren.
Donderdagavond, we zijn weer thuis. Zu Hause!
De bagage wordt uit de bus gehaald en bereidwillige mensen brengen de vermoeide reizigers
naar huis.
Huguette Spatz

Foto’s van Louise Hanappe:
* Kloster Donndorf
* Wittenberg, poort met 95 stellingen
* Erfurt, Augustijnerklooster Glasraam
met Lutherroos
* Erfurt, Panorama, totaalbeleving
leefwereld Luther
* Lucratieve handel rond Luther nu
* Wartburg, kamer van Luther
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Terugblik
Blijf bij ons, Heer, wanneer het avond wordt
Luthers Avondgebed

Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en sterven,
in tijd en eewigheid. Amen.

Gemeentevergadering
23 april 2017

Op zondag 23 april vonden na de dienst de verkiezingen plaats van 2 bestuursleden, namelijk Etty
Deelstra en Anton Renting. Zij hadden eerder bestuursmandaten overgenomen en zijn nu beiden als
uittredende leden herkozen. We feliciteren hen en danken hen voor hun voorbije en toekomstige
inzet en wensen hen alle goeds toe bij het uitoefenen van hun opdracht.
Na de koffie opende Rita Martens de gemeentevergadering met het lezen van 1 Korinthiërs 12,
vanaf vers 12, over “vele leden, één lichaam”… zeer toepasselijk!
Het verslag over de activiteiten van de verschillende werkgroepen binnen de gemeente werd een
week eerder uitgedeeld en kon dus op voorhand doorgenomen worden. Dit verslag werd dan overlopen waarbij vragen open konden worden gesteld vanuit de gemeente. Een aantal opmerkingen
zullen in de komende kerkenraads- en bestuursvergaderingen zeker verder behandeld worden.
Ds. Buzogany sluit de vergadering met het bedanken van
de aanwezigen en de inzet van allen. Daarna volgt nog
een dankgebed.
Tussendoor kregen de aanwezigen lekkere bloemkoolsoep en broodjes, waarvoor ook weer dank aan Philippe
Adams!
Martine De Jonge
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Pastoraat
Wel en wee uit de Brabantdamgemeente
Als kerkenraadsleden mochten wij in de afgelopen tijd de 80-plussers uit de gemeente bezoeken en verrassen met de jaarlijkse paasattentie,
ook dit jaar een prachtige azalea, verzorgd door
Yvan De Wilde. Zo hadden we de mogelijkheid
om zinvolle gesprekken te hebben, waarbij de
mensen hun hart konden luchten en over de
prettige of moeilijke momenten uit hun leven te
vertellen…
Allereerst krijgen we, via Francis, een
zonnige lentegroet van Wim en Ina Pesch-Beije
uit Ouddorp, Zeeland. Ze waren heel blij met de
Paasbloemen van de Brabantdamkerk, waarbij
ze beide zovele jaren heel actief geweest zijn.
Velen herinneren zich b.v. waarschijnlijk de vele
huisbezoeken van Ina en de prachtige startzondag bij Wim en Ina thuis in Wachtebeke. Waar is
de tijd... We zijn blij om te begrijpen dat ze het
naar omstandigheden goed stellen in het woonzorgcentrum De Vliedberg in Ouddorp. Wat ons
ook fijn lijkt voor hen, is dat ze overdag af en
toe naar hun nieuwe woning in de Parklaan kunnen gaan, want die woning bevindt zich vlakbij
het woonzorgcentrum, op amper een paar
honderd meter afstand. Wim en Ina zijn altijd
blij met een bezoekje van oude bekenden uit de
Brabantdamkerk.
Micheline Morel werd opgeschrikt door
het bericht dat haar zus, die in Frankrijk woont,
getroffen werd door een ernstige hersenbloeding. Micheline is momenteel nog in Frankrijk,
om haar zus en de andere familie bij te staan.
Het is Jacqueline, de zus die enkele maanden
geleden zelf in Gent was om bij Micheline te
zijn, toen zij ziek was… De toestand is nog
steeds zeer ernstig, Jacqueline is in kunstmatige
coma en de dokters durven zich niet uitspreken
over de toestand. Wij bidden Micheline en haar
familie veel sterkte toe en hopen samen met
haar op genezing…
Christa Beirnaert-Gallus verblijft verder
in het Jan Palfijnziekenhuis, straat 342, kamer
19. Zij is vastberaden om haar voornemen, om
gauw weer naar huis te kunnen, waar te maken

en probeert geduldig te zijn en aan te sterken.
Zij was erg blij met het bezoek van haar zoon,
Georg en zijn familie, die met Pasen enkele
dagen in Gent waren. Christa maakte een paar
uitstapjes met hen en kon genieten van de ritten
in de mooie omgeving en een lekker etentje.
Mevrouw Zerfass blijft kranig en geïnteresseerd in het kerkleven. Zij vertelde weer honderduit, het is altijd heel leerzaam om zoveel te
horen over vroeger en nu.
Jeanine Hoste-Larno is het stilaan goed
gewend in Home Panhuis Park in Destelbergen.
Zij geniet van het mooie, groene uitzicht vanuit
haar kamer en waardeert de goede zorgen van
haar dochter en familie.
Danielle Hozée-Van Damme verhuist
begin mei naar de flat op de eerste verdieping
van het PCC. We wensen haar daar nog vele
gezonde en tevreden jaren toe, ondanks het
gemis om Ed. De nabijheid van vriendin Marleen
zal deugd doen!
Simonne Vereecken had weer meer last
van haar knie door een val. Rust, ijs en geduld
moeten beterschap brengen.
Veel anderen vertrouwden ons hun zorgen en verdriet toe en van nog anderen weten
we dit misschien niet… Toch mogen we allen
vertrouwen dat de Heer voor ons zorgt. We
wensen u allen Gods kracht en zegen toe!
Martine De Jonge

9|

Vooruitblik

Open-Deur-Dag

17 mei 2017 om 15:00
Bollandistenstraat 40
1040 Brussel
Telefoon : 02/735.67.46
Metrostation Montgomery

Op woensdag 17.05.2017 zet de Protestantse Faculteit de deuren weerom
wagenwijd open. Dan krijg je uitvoerig de kans om het grotendeels gerenoveerde gebouw te bezichtigen en enkele openbare lessen bij te wonen.
Tijdens de Open-Deur-Dag wil de Faculteit aandacht besteden aan het
Lutherjaar onder de noemer De lente van een nieuw idee, het begin van de
Reformatie.
Programma
* Nieuwe publicatie van decaan prof. J. Temmerman, die een godsdienstfilosofisch overzicht van het reformatorische denken en haar doorwerking
presenteert
* Een schets door prof. D. Lambers-Petry van de eerste prille stappen van de
Reformatie in Heidelberg en Antwerpen
* Een uiteenzetting door musicoloog en aanstaand theoloog Mar van der
Veer over Luther, Bach en het Magnificat.
* Sluiting met een glaasje en verdere kennismaking.
De kerkenraad wil u er graag nog eens aan herinneren dat de tweejaarlijkse
AKV doorgaat op donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag, op de campus van de
UCL te Brussel.
Omdat het waarschijnlijk erg druk zal zijn in Brussel (de Amerikaanse president komt die dag ook naar België), wordt vanuit de Rabotkerk een bus
ingelegd. Indien u graag wil meerijden (opstappen aan de Brabantdam om 8
uur) kunt u zich (dringend) opgeven bij mij of bij ds. Marc Loos. De kostprijs is
15 euro voor een volwassene, 5 euro voor kinderen tussen 5 en 12 jaar.
Deze dag is een ideale gelegenheid om protestanten uit het hele land te
ontmoeten. Er is die dag ook nog een laatste gelegenheid om de musical
PROTEST, gemaakt en gebracht door enkele jongeren van ProJOP te zien!
De musical en de AKV-dag staan in het teken van 500 jaar Reformatie!

Algemene Kerkvergadering
25 mei 2017 vanaf 09:30
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Martine De Jonge (mail: mar10.dejonge@telenet.be of 09/222.59.79)

Vooruitblik
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.
Voorgedragen door Lidy De Brouwer,
met muziekbegeleiding door
Luc Keirse, muzikant en singer-songwriter
op
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.

Tentoonstelling LOVARTE

Schilderijen, tekeningen, poëzie,
beelden

Van Lidy De Brouwer
Zaal Kerkelaere 21 - Lovendegem

Pinkstertocht

31 mei 2017 vanaf 19:30

Start : Rabotkerk
Begijnhoflaan 31 - 9000 Gent
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Vooruitblik

Gaspard-de-Colligny-school

Schoolfeest
10 juni 2017

Sinds enkele jaren is de Open-deur-dag vervangen door een heus Schoolfeest. Op zaterdag 10 juni worden er de hele dag activiteiten gepland en
bent u van harte welkom om kennis te maken met eenieder die de school
maakt tot wat ze is. ’s Namiddags zijn er tal van optredens door de kinderen.
We hopen op mooi weer want dan kun je gezellig zitten op de speelplaats.
Traditiegetrouw is er ook een barbecue of kunt u zich te goed doen aan
allerlei lekkers.
Het leerlingenaantal is ondertussen mooi geëvolueerd en de teller staat
nu net boven de magische 180. Dat geeft meer bewegingsvrijheid voor de
directeur.
Ondertussen hebben we een doorslaggevende vergadering gehad met als
doel uit de impasse voor de capaciteitsuitbreiding te geraken. De brandweer
en de stedelijke dienst monumentenzorg hebben elk op hun terrein eisen
geformuleerd naar brandveiligheid enerzijds en naar behoud van onderdelen van de architectuur anderzijds. Gelukkig konden we tot een behoorlijk
compromis komen wat betreft deze eisen en de implicaties ervan op het
gebouw.
Nu kunnen de architecten effectief aan de slag met de opmaak van een
realiseerbaar plan. Ik hoop u dan ook nog vòòr de zomer een meer concrete
update te kunnen geven.
Aletta Rambaut
Foto van Louise Hanappe: glasraam in de Slotkerk van Wittenberg

De plaatselijke gemeente Horebeke organiseert een eerste uitgave van de
herdenkingspostzegel Luther in aanwezigheid van Alexander De Croo. De
voorstelling van de herdenkingspostzegel gaat door op 12 juni 2017 om
16:30 in de Nieuwe kerk, Korsele 39 te Horebeke.
Vanuit het Kabinet van Vicepremier Alexander De Croo heeft de gemeente
bevestiging ontvangen, dat de Vicepremier, bevoegd voor Post, in Horebeke
zal zijn voor deze voorstelling.

Refo 2017 Horebeke
Voorstelling herdenkingspostzegel Luther
12 juni 2017 om 16:30
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De kerkenraad plant volgend programma:
*
Toespraak door Synodevoorzitter ds. Steven H. Fuite
*
Presentatie herdenkingspostzegel
*
Toespraak door Vicepremier Alexander De Croo (bevoegd minister
voor Post)
*
Slotwoord door Burgemeester Browaeys en uitnodiging tot de
receptie
*
Receptie aangeboden door de gemeente Horebeke in de Oude kerk.

Vooruitblik
Het volgende zomerproject heeft het thema FEEST meegekregen. Dit is
natuurlijk niet toevallig.
Naar aanleiding van de 200ste verjaardag van onze kerkgemeenschap in dit
kerkgebouw stellen we het werk centraal van Achiel Pauwels, keramiekkunstenaar en uitvoerder van het wandreliëf met de Zaaier. De officiële opening
in het opgefriste kerkinterieur zal plaatsvinden op zaterdag 24 juni. Eerst is
er om 19:00 een concert waarbij het Forellenkwintet van Frans Schubert
(1797-1828) wordt uitgevoerd door La Chapelle Sauvage (o.l.v. Karel De
Wilde). In het verleden trad dit gezelschap al verscheidene malen op bij ons
en we zijn er zeker van dat dit terug een mooie uitvoering wordt van een
muziekstuk uit 1819, dus uit de beginperiode van onze kerkgemeenschap in
dit kerkgebouw. Daarna volgt de officiële opening van de tentoonstelling om
20:00 met een aantal gelegenheidstoespraken.
Het belooft een feestelijke avond te worden waarbij we tegelijkertijd het
opgefrist kerkinterieur aan u willen voorstellen.

Opening
tentoonstelling
Sacrale Wervels

24 juni 2017

Kaarten voor het concert kosten voor gemeenteleden € 8 en voor buitenstaanders € 12 in voorverkoop en € 15 aan de kassa; jeugd tot 18 jaar gratis.
Kaarten kunt u reserveren bij Rita Martens
e-mail: rita.martens@telenet.be of
telefonisch : GSM 0476/94 69 63
Aletta Rambaut

Dit jaar komt het Belgisch-Duits Convent (Broederraad) samen in de Ebernburg bij Bad Kreuznach, in de wijk Bad Münster am Stein-Ebernburg van
zondag 27 tot woensdag 30 augustus. Nadere inlichtingen over de plaats van
samenkomst vindt u onder: http://www.ebernburg.de
Ons thema luidt dit jaar: Reformatie-Missie-Tolerantie.
De voorbereidingsgroep zou het bijzonder op prijs stellen als u deze data
vast wilt noteren. Als u het programma en het aanmeldingsformulier per
e-mail wilt ontvangen, maar nog niet via e-mail met ons hebt gecorrespondeerd, stuur dan alstublieft even een berichtje aan
jhbrouwer@protestant.com Dat spaart porto.
De werkgroep ziet ernaar uit, u op onze conferentie te ontmoeten.

Belgisch-Duits Convent

27 - 30 augustus 2017

Ds. Jelle Brouwer
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Ter overdenking
De hemel, een verbazingwekkende werkelijkheid

je mag uitzoeken, maar ik heb het
volgende uitgezocht:
Christus leert ons: onze Vader die in
de hemelen zijt;
Matheus: het koninkrijk der hemelen is nabij;
Matheus: maar zij zijn als engelen
in de hemel;
Johannes: in het huis mijns Vaders
zijn vele woningen;
Paulus: de glans van hemelse lichamen is anders dan die van aardse.

Hoe schoon toch de wereld, de zomerse hei
Dat is hier op aarde de hemel voor mij...
Maar iemand die iets ergs heeft meegemaakt
zoals b.v. het verlies van een geliefde, zal dan
misschien zingen: Dan is hier op aarde de hemel
voorbij ! En daarmee zitten we midden in het
onderwerp.
Zo regelmatig kom ik oudere mensen tegen, die
een leven lang gelovig zijn geweest, maar die
opeens zeggen: zou er een God bestaan, is er
wel eeuwig leven, misschien is er wel niets?
Want, zeggen ze, ik heb nog nooit iemand terug
zien komen. Misschien voelt u zich wel aangesproken, ik in elk geval wel, want iedereen
twijfelt wel eens.
De Bijbel laat geen misverstand toe: er is een
hemel. Maar als je dan verder gaat zoeken, dan
komt er een onbegrijpelijk verhaal zoals een
nieuwe hemel en aarde waar gerechtigheid
woont (Petr.) of alle tranen worden afgewist
(Openb.) of de gelovigen worden op de wolken
weggevoerd (Thes.) of ze zijn als engelen in de
hemel (Math.) of de machten der hemelen zullen wankelen (Marc.)... Een veelheid dus waar
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U zult zeggen, we zijn nog niet veel
opgeschoten, het staat allemaal in
een boek van 2000 jaar geleden,
hoe kan ik dat geloven? De evangelisten en
apostelen waren niet op de hoogte van de
wetenschappelijke ontwikkelingen, dus waarom zouden we dat geloven op basis van wat er
staat? We zouden toch wel graag wat concretere aanwijzingen zien. Lisa Randall, de absolute
topwetenschapper van deze tijd, maar ongelovig (atheiste), zegt: “Als ik de kosmos bestudeer
en zie hoe verbazingwekkend alles aan elkaar
verbonden is, dan kan ik een religieus gevoel
niet onderdrukken.”
Wat is er aan de Hand ?
Door de CERN te Geneve werd in 2012 het zgn.
Higgs-deeltje ontdekt, wat staat voor de zwaartekracht. Op alle TV-stations over de gehele
aarde werd aangekondigd, dat het godsdeeltje
was gevonden, omdat zonder dit deeltje geen
schepping mogelijk was en werd erbij gezegd:
nu kunnen we misschien ook ontdekken wat de
donkere materie is.
Geachte lezer laat a.u.b. uw aandacht niet verslappen want we naderen misschien de hemel.
Het heetste onderwerp in de wetenschap van
de laatste 2 à 3 jaar is de donkere materie en ik

Ter overdenking
noem die voor het gemak andere materie.
Wij mensen, dieren, planten en ook de aarde
zijn allemaal geschapen in gewone materie.
Maar de wetenschap is tot de ontstellende ontdekking gekomen dat die gewone materie maar
15 % van de schepping is.
Maar eerst, voor de liefhebbers, iets over onze
gewone materie. Deze bestaat uit atomen met
een kern met daar omheen electronen. Binnen
dit systeem, onze wereld dus, zijn er vier
natuurkrachten:
1)
de sterke kernkracht -> kernsplitsing,
atoombom, oorlog;
2)
de zwakke kernkracht -> verval,
ouderdom, dood;
3)
electro-magnetischme -> communicatie, zien, horen, ruiken, voelen, licht;
4)
zwaartekracht -> godsdeeltje.
De wetenschap heeft nu ontdekt dat er nog andere materie is, die zelfs 85% vertegenwoordigt
van het totaal van de materie in het heelal, dus
5 à 6 x meer. In die andere materie telt alleen
de zwaartekracht, de andere drie niet. Nu kan
de legitieme vraag gesteld worden: hoe is de
andere materie opgebouwd?
De zwaartekracht, godsdeeltje, is bewezen.
De andere krachten die o.a. staan voor oorlog,
dood en communicatie zijn afwezig. Vanuit onze
wereld is geen enkele communicatie mogelijk,
zelfs niet met de beste instrumenten. In Lucas
laat Jezus Vader Abraham zeggen: tussen u en
ons is een onoverkomelijke kloof. Dit staat in de
parabel van de rijke man en de arme Lazarus.
Maar waaruit is die andere wereld dan opgebouwd?
Wat ik nu ga zeggen is wel een beetje speculatief. Zou het kunnen dat in die andere wereld,
in plaats van atoomkernen en electronen, de
elementen zijn opgebouwd uit: liefde, gerechtigheid, waarachtigheid?
Een lichtstraal gaat er niet in of uit. En wat zegt
Paulus: de glans van hemelse lichamen is anders
dan die van aardse (andere materie, dus ander

licht). De andere materie is alom tegenwoordig,
ieder kubieke centimeter is daarmee voor 85 %
gevuld en staat recht voor onze ogen, we kunnen ze alleen niet zien. Onze zintuigen zijn totaal
ontoereikend.
Jezus zegt: het koninkrijk der hemelen is nabij; ik
vat dat letterlijk op. Als je met je hand zwaait ga
je door het koninkrijk der hemelen, zonder dat
we het weten.
In Johannes staat: in het huis mijns Vaders zijn
vele woningen. Dat is toch niet geestelijk, maar
eerder fysiek en mogelijk in die andere materie.
En in Matheus: maar ze zijn als engelen in de
hemel en zien voortdurend het aangezicht van
de Vader. Er staat niet eeuwig. In de andere materie gaat licht of straling niet binnen of buiten.
M.a.w. de tijd bestaat niet, dus ook de eeuwigheid niet, aangezien die tijdgebonden is.
Ik denk dat de Bijbel het ook anders bedoelt
namelijk tijdloos, alles gebeurt op hetzelfde moment, zoals ook de engelen tijdloos zijn en niet
plaatsgebonden. Maar leven we dan nog ?
In Johannes staat: de Vader heeft leven in zichzelf en dus, denk ik, zal Hij dat ook wel aan ons
schenken.
Van wat hier boven staat, weet ik niet of dit nu
allemaal waarheid is. Het is een zoektocht naar
de hemel, maar het is een verbazingwekkende
en realistische mogelijkheid. Het zou kunnen!
Het is schokkend dat een groot deel van de
schepping zo totaal verschillend is met de onze
en waarvan de wetenschap zegt: we zullen die
wereld waarschijnlijk nooit kennen.
En tenslotte. Eeuwen lang, te beginnen bij de
verlichting, wordt gezegd dat de profeten en Jezus Christus en de gelovigen van 2017 maar utopie verkopen met die subjectieve droomhemel.
Hedentendage stelt de top van de wetenschap
vast dat een totaal andere wereld mogelijk en
realistisch is.
Jaap De Schipper
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Nieuws
Belijdenis
Een aantal maanden geleden
konden jullie al lezen dat er een
belijdenis in het zicht is. Nu kan ik
met dankbaarheid melden dat de
belijdenis van Philippe Adams op
eerste Pinksterdag (4 juni 2017) zal
doorgaan. Als predikant wil ik God
danken dat Hij ook op die manier
voor zijn gemeente hier op aarde aan het zorgen is. Bij deze feestelijke dienst zijn ook jullie
van harte welkom, waarde lezers.
Ds. Tihamér Buzogany

Magazine Reliëf

De communicatiedienst van de VPKB is
verheugd u uitgave van Reliëf, het nieuwe
gedrukte magazine van de Verenigde Protestantse Kerk in België, te kunnen aankondigen.
Deze zesmaandelijkse, mooi vormgegeven
en tweetalige uitgave wil graag wat diepgang
aan het leven geven. Liberaal noch orthodox,
maar gedreven door de overtuiging dat het
Evangelie ook vandaag iets te zeggen heeft.
Dit magazine is het geesteskind van een team: schrijvers en
redacteuren, tekenaars en illustratoren, fotografen en grafisch
ontwerpers.
U kunt een abonnement nemen door overschrijving van 15
euro op rekeningnummer BE74 0688 9982 8207 (BELFIUS) op
naam van CSE.
Meer informatie :
marian.knetemann@protestant.link

Nieuws uit het district Oost- en West Vlaanderen
Onder de behoedzame maar doortastende leiding van onze voorzitter, ds. Buzogàny, is het districtsbestuur de afgelopen maanden op diverse vlakken actief geweest.
In Denderleeuw werd ds. Smits uit Dendermonde aangesteld als consulent, in het vooruitzicht van
het aanstaande vertrek van ds. Remport. Voor Ieper werd Wim Buys, voormalig districtsvoorzitter,
aangesteld als waarnemer die regelmatig rapporteert aan het districtsbestuur. Dat geldt ook voor
Brugge, waar het districtsbestuur eveneens het consulentschap waarneemt en op de hoogte wordt
gehouden door een waarnemer. Voor ds. van der Sar, die vanaf 1 oktober van een verdiende rust
geniet, is de afscheidsdienst in Brugge gepland op zondag 24 september om 15:00.
Op 21 mei wordt Andries Boekhout in Oostende bevestigd en kan er na de verkoop van het
voormalige kerkgebouw starten in een mooie kapel die door de Katholieke kerk op zondag niet
wordt gebruikt. Een week later, op 28 mei, wordt in Gent Rabot Eefje van der Linden als predikant
ingezegend, om halftijds het vormingswerk in het Vlaanderen voor de VPKB te leiden en halftijds
gevangenisaalmoezenier te zijn.
Wanneer u dit leest is de voorbereiding van de Synode op 6 mei zo goed als klaar, mede dankzij de
11 ingediende enquêtes over de financiële leefbaarheid, die onze penningmeester Riek ten Kate
minutieus heeft samengevat. Ook tijdens de Synode zullen wij met onze 9 stemgerechtigde leden
en 2 vrijwilligers in het moderamen actief mee bouwen aan de toekomst van de VPKB.
Namens het district,
Rudy Liagre, secretaris
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Nieuws
Eos - Geschiedenis
Speciale uitgave

Vormingsverantwoordelijke voor
het Nederlands taalgebied
Sinds 1 maart jl. is Eefje van der
Linden aangesteld als vormingsverantwoordelijke voor het Nederlands
taalgebied. Deze deeltijdse functie
combineert ze met de gevangenisaalmoezeniersdienst in de penitentaire instelling te Gent.

Eos Geschiedenis verschijnt twee keer per
jaar en is volledig gewijd aan een belangrijke
historische figuur of een cruciale historische
periode. Eos schetst telkens de context, waarna de redactie links zoekt met Vlaanderen en
Nederland.
Maarten Luther was een complexe figuur die
een sleutelrol speelde in de woelige zestiende
eeuw, wiens invloed tot op vandaag erg tastbaar is. Voor Eos Geschiedenis voldoende redenen om er een speciale editie aan te wijden.
500 jaar Luther : in het kort
* Protestanten in Antwerpen en op het
platteland (Horebeke)
* Inspirator van Bach, Bruegel en bier
* 16de eeuwse marketeer en mediaster
Met de medewerking van protestantse en
katholieke theologen!

De vormingstaken liggen op plaatselijk,
regionaal als landelijk niveau. Een van de taken
is om verbindend te werken. Vorming wordt
immers al op diverse plaatsen aangeboden
of is al uitgewerkt door diverse werkgroepen.
Door middel van een digitale nieuwsbrief wil
zij u op de hoogte brengen van verschillende
vormingsactiviteiten en u informatie geven die
een aanzet zijn voor gemeenteopbouw.
U kunt zich individueel abonneren op deze
nieuwsbrief.
Uiteraard mag u ook altijd reageren op de
nieuwsbrief. Ook mag u initiatieven doorgeven.
Eefje van der Linden neemt ze dan op in de
nieuwsbrief.
____________________________________
Gegevens vormingsverantwoordelijke
Eefje van der Linden :
GSM : 0485/74.34.11
Bereikbaar: dinsdag, woensdag, donderdagvoormiddag
E-mail: eef.van.der.linden@telenet.be
Via dit adres kunt u zich abonneren op deze
nieuwsbrief.
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Recepten
Wie heeft zin in een bijbelse cake?
4 en een half kopje: 1 Kon.4 vers 22
1 en een half kopje : Psalm 55 vers 22
2 kopjes: Jer. 6 vers 20
2 kopjes: 1 Sam.25 vers 18
2 kopjes: Nahum 3 vers 12
1 kopje: Numeri 17 vers8
2 eetlepels: 1 Sam. 14 vers 25
6 maal: Jer. 17 vers 11
1 snuifje: Lev. 2 vers 13
Naar smaak: 2 Kron. 9 vers 9
1 kopje: Richteren 4 vers 19
3 eetlepels: Amos 4 vers 5
Volgens Salomo’s voorschrift voor het maken van een goede jongen
en je bekomt een lekkere cake!
Alles in een bakvorm en gedurende 50 à 60 min. op 180° in de oven.
Smakelijk!
Rita Martens

En wie heeft zin in die heerlijke witte koolsla die we in Kloster Donndorf gegeten
hebben ?
1 middelgrote witte kool
1 eetlepel zeezout
1 kop suiker
1 kop olie
½ kop appelazijn
Sap van een halve citroen
Witte kool met keukenrobot raspen.
Overige ingrediënten toevoegen en daarbij de witte kool goed kneden.
Ten minste 1 uur laten trekken.
Tip: rode kool kan op dezelfde manier klaargemaakt worden.
Recept gekregen van keukenpersoneel.
Bea Baetens
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Activiteitenrooster
Mei
Woensdag
3
14:00 Gemeenschapsdansen		
				
Patijntjestraat 27		
Woensdag
10
14:00 Gemeenschapsdansen		
				
Patijntjestraat 27		
			19:30 Kerkenraadsvergadering bij Louise
Woensdag
17
15:00 Open-deur-dag Faculteit Protestantse Godgeleerdheid
Vrijdag		
19
19:30 Bijbel-aan-Huis		
				
bij Ann en Francis, Keistraat 173, De Pinte
Woensdag
24
19:30 Bijbel-aan-Huis		
				
in het PCC, Keizer Karelstraat 187
Donderdag
25		
AKV in Brussel (zie aparte aankondiging)
Zaterd & zond 27-28		
Tentoonstelling Lidy De Brouwer
Zondag		
28
12:30 Gezamenlijke lunch in het PCC
			
14:00 Knutselmiddag in het PCC (gezelschapsspellen)
Woensdag
31
14:00 Gemeenschapsdansen		
				
Patijntjestraat 27
			19:30 Pinkstertocht
						
Dag nog af te spreken		
Jeugduitstap			

Juni						
Zaterd & zond 03-04		
Zaterdag
10		
Maandag
12		

Tentoonstelling Lidy De Brouwer		
Schoolfeest Gaspard-de-Colligny
Voorstelling herdenkingspostzegel Luther - Horebeke

Jan Van Bree 			
Sierra Schaefer 			
Joris van Belle 			
Willem (Wim) Pesch 		
Jantine Rambaut-Thijn 		
Nap Van Zuuren 		
Aletta Adams-Rambaut 		
Sebastiaan Bytebier 		
Thibaut Van De Walle 		
Thomas Bettens 		
Kornelia (Janny) Geluk 		

11 mei
15 mei
15 mei
15 mei
15 mei
21 mei
21 mei
23 mei
25 mei
27 mei
28 mei
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Gebed om de Heilge Geest
Fluister het mij in, Heilige Geest:
ik zal het goede denken.
Spoor me aan, Heilige Geest:
ik zal het goede doen.
Verlok me, Heilge Geest:
ik zal het goede zoeken.
Geef me kracht, Heilge Geest:
ik zal het goede vasthouden.
Bescherm me, Heilge Geest:
ik zal het goede nooit verliezen.
Augustinus
Ingezonden door Ko van Heest
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Ter overdenking
Zonder sloten…
Jezus kwam in hun midden staan en zei: “Ik wens jullie vrede!” (Joh 20, 19/b)
Na Pasen begint altijd iets anders. De grijze
dagen keren weer terug en het contrast (ook
in het gevoel) tussen de feest- en werkdagen
kan enorm zijn. Hoe goed het niet was toen wij
niet moesten gaan werken, wanneer wij konden
uitslapen, toen het gezin weer volledig was. Wat
is het Paasweekend toch mooi geweest! Maar
nu is alles weer het oude! De lange file tot aan
ons werk, treinen met vertraging en zeurende
collega’s, al die problemen zijn er weer na een
deugddoend feest!
Pasen was voor de discipelen van Christus geen
feest, zeker die eerste Pasen niet! Het bericht
over de opstanding was hen bekend, maar ze
konden dat niet geloven en op de avond van die
eerste dag van de week hebben ze de deuren
gesloten omdat ze bang waren! Achter gesloten
deuren waren ze aan het wachten, maar op
wie of op wat kan men achter gesloten deuren
wachten?
De discipelen waren bang! De meester is geëxecuteerd en nu komen wij aan de beurt, dus deur
dicht! Bij mijn buren is gisteren ingebroken en
ook bij anderen in de straat, nu komen wij misschien aan het beurt, dus deur dicht! Begrijpelijke reactie, maar geen oplossing! De gesloten
deuren lossen de angst en problemen niet op.
De gesloten deur of perfecte schuilplaats die de
angst(en) kan uiteenjagen, bestaat niet op deze
wereld.

de wereld in 2017 nodig. Vrede! De leerlingen
worden ineens blij omdat ze de Heer zien, Jezus
neemt de angst (en) weg en geeft er blijdschap
voor in de plaats.
Na Pasen van 2017 wil Christus niet van elders
dirigeren, maar ook vandaag in ons midden
staan en dat niet alleen tijdens feestdagen,
maar ook in de grijze dagen van ons bestaan wil
Hij zijn vrede schenken aan ons allemaal, ook als
de deuren nog steeds op slot zijn!
ds. Tihamér Buzogany

Toen de deuren dicht en de discipelen bang
waren, is er iets gebeurd. Jezus kwam in hun
midden staan. Weer een wonder, ook na Pasen!
De deuren zijn op slot en Hij kan toch binnen
komen!? Wat hij zegt is ook merkwaardig: Ik
wens jullie vrede! Vrede, dat woord klinkt ook
in onze oren mooi, dat hebben wij en dat heeft
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Varia
Bloemen
In de maand april waren de bloemen met een woord van dank
van de kerkenraad bestemd
* op zondag 2 april 2017 voor dominee Tihamér Buzogany als
verjaardagsgeschenk
* op zondag 9 april 2017 voor Nina du Toit voor het mooie
pianospel
* op zondag 16 april 2017 voor Chris Van de Walle - we
genoten van de muziek met de viool
* op zondag 23 april 2017 voor Louise van 't Hooft als dank
voor al het voorbereidend werk verkiezing en gemeentevergadering.
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Dienstenrooster
Zondag, 14 mei
Voorganger				ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst		
Francis Van De Walle / Rita Martens
Collectes				Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)				
Charles-Henri Vanden Broucke
Kinderkerk				
Martine De Jonge
Zondag, 21 mei
Voorganger				ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst		
Marijke Kruijne / Micheline Morel
Collectes				
Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)				
Nina du Toit
Kinderkerk				Janneke van Heest
Zondag, 28 mei
Voorganger				Mieke Felix
Kerkenraadsleden van dienst		
Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes				Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)				
Ko van Heest
Kinderkerk
Zondag, 4 juni						PINKSTEREN – Belijdenis
Voorganger				ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst		
Martine de Jonge / Micheline Morel
Collectes				
Kerkenwerk / Protestantse Solidariteit
Organist(e)				
Nina du Toit
Kinderkerk				
Etty Deelstra

Komende vergadering redactieraad
Zondag 28 mei 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 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.

Mei 2017

			
ma
1
Johannes 21: 15-25
di
2
Spreuken 13: 1-12
wo
3
Spreuken 13: 13-25
do
4
Johannes 9: 1-12		
vr
5
Johannes 9: 13-23
za
6
Johannes 9: 24-41
zo
7
Johannes 10: 1-10
ma
8
Johannes 10: 11-21
di
9
Spreuken 14: 1-18
wo
10
Spreuken 14: 19-35
do
11
Psalm 114		
vr
12
1 Petrus 3: 13-22
za
13
1 Petrus 4: 1-11		
zo
14
1 Petrus 4: 12-19
ma
15
1 Petrus 5: 1-14		
di
16
Judas 1-13		
wo
17
Judas 14-25		
do
18
Johannes 15: 1-17
vr
19
Johannes 15: 18-27
za
20
Johannes 16: 1-16
zo
21
Johannes 16: 17-28
ma
22
Johannes 16: 29 - 17: 8
di
23
Johannes 17: 9-19
wo
24
Johannes 17: 20-26
do
25
Psalm 89: 1-19		
vr
26
Psalm 89: 20-38		
za
27
Psalm 89: 39-53		
zo
28
2 Johannes		
ma
29
3 Johannes		
di
30
Ezechiël 8: 1-18		
wo
31
Ezechiël 9: 1-11		
			

Liefdesverklaringen
Leeflessen
Keuzemogelijkheden?
Zichtbaar teken
Vertroebeling
Ziende blind
Spraakherkenning
Herder of huurling
Wat is wijsheid?
Positief en negatief
Natuurlijke reactie
Hoopgevend
Leef tot eer van God
Lijden en vreugde
Gezagsverhoudingen
Afschrikwekkende voorbeelden
Houvast
Groei en bloei
Te verwachten haat
(Geen) afscheidsrede
Wee-klagen
Groeiend begrip
Wereldvreemd
Gebed om eenheid
Trouw in de hemel
Psalm over David
Wending
Liefdesbrief
Persoonlijke brief
Met de haren erbij gesleept
Gemerkt
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do
1
Ezechiël 10: 1-22		
vr
2
Ezechiël 11: 1-13		
za
3
Ezechiël 11: 14-25
zo
4
Psalm 87		

24 |

De Heer verschijnt
Wraakactie
Belofte van terugkeer
Oogstfeest

