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Van de kerkenraad
We hebben weer heel wat om naar uit te kijken.
Allereerst de afwerking van de opfrissingswerken. De gewelven zijn al even af, nu is het nog
wachten op de vloerbedekking: het oude tapijt
is verwijderd, de onderliggende vloer behandeld, nu nog de bedekking zelf. Daarna moet
alles opgeruimd, de banken terug op hun plaats
en opgewreven, de tentoonstelling voorbereid.
Nog heel wat werk voor bereidwillige en vaak
stille werkers...
25 juni kerken we weer in ons vertrouwd gebouw. Een extra feestelijke dienst waarin ds.
Buzogàny ook de doop zal mogen bedienen !!
De banken, die tijdens de werken onderdak
vonden in de Sint-Annakerk, hebben daar trouwens nog een goede dienst kunnen bewijzen.
Studenten van de Faculteit architectuur van de
KU-Leuven gebruiken onze banken om hun ontwerp op voor te stellen. Misschien gaat u ook
eens kijken.
Verder is er de opening van ons zomerproject.
Op zaterdag 24 juni kunnen we eerst naar Het
Forellenquintet van Schubert luisteren door La
Chapelle Sauvage. Dit ensemble speelde reeds
meermaals in onze kerk en we weten dus dat
het weer een prachtige uitvoering zal worden.
Daarna volgt de opening van de tentoonstelling
met werken van Achiel Pauwels en tenslotte
bieden we een receptie aan op het pleintje.
In de aanloop naar de Gentse Feesten is ons
kerkgebouw open op zaterdag- en zondagnamiddagen om zoveel mogelijk geïnteresseerden
de kans te bieden, de werken van Achiel Pauwels te bewonderen.
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Van de bestuursraad
Opfrissing kerkgebouw (3): mei
Midden mei waren
de stellingen die
sinds februari in de
kerkzaal gemonteerd stonden, al
allemaal weg! Het
opgefriste gewelf
ziet er nu stralend
uit.
Het wordt mooi, en
zelfs nog mooier als
binnenkort ook de
nieuwe vloerbekleding wordt gelegd.
Tijdens de afgelopen weken werd
de vloerbekleding
die er in 1980 was
gelegd, verwijderd. Onmiddellijk
daarna kwam de
leverancier W&A
parket (Lochristi)
langs om de nodige
vochtmetingen te
doen in de kerk en
de consistorie. De
ondergrond moet
immers volledig
droog zijn voordat
de houten vloer
gelegd kan worden.
De metingen in de
kerkzaal waren zeer
goed met uitzondering van twee kleine plekken, ter hoogte van
de toegang aan de voorgevel en in de hoek aan
de wand met de consistorie. De resultaten van
de metingen werden voorgelegd aan Willem
Remue, die voor de Stad Gent verantwoordelijk
is voor de kerkfabrieken. Hij besliste om de beschermende coating vooralsnog aan te brengen.
In de consistorie was de hoeveelheid vocht
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aanzienlijk groter dan ter hoogte van de toegang
naar de gang en in de hoek bij het fonteintje en
waterontkalker. Dit dient verder bekeken, onderzocht en opgelost te worden.
Ondertussen is het hout voor de vloerbekleding
vanuit Oostenrijk in Lochristi aangekomen. De
leverancier liet ons weten dat er een verschuiving in de planning was, waardoor de aanvangsdatum voor het leggen van de vloer verschoven
werd naar 8 juni. Uiteraard moeten de werken
tijdig voltooid zijn zodat de geplande tentoonstelling en activiteiten en ook de wekelijkse
diensten terug in ons vertrouwd kerkgebouw
kunnen doorgaan. Er is ons op het hart gedrukt
dat deze herprogrammering er zeker niet voor
zal zorgen, dat de volledige afwerking in het gedrang zou komen. Het zal nipt worden om tegen
de officiële opening van Sacrale Wervels alles in
orde te krijgen, maar met verenigde krachten
zullen we er zeker in slagen om de kerk een volledige schoonmaakbeurt te geven, de banken
terug in de kerk te krijgen, en de tentoonstelling
van Sacrale Wervels in te richten. We doen nu al
een warme oproep voor helpende handen.
Maar ondertussen wordt er ook verder gewerkt
aan de redactie van ons huldeboek. Tal van teksten zijn
al binnengekomen en worden nu herlezen en conform
gemaakt aan elkaar. Ook het
iconografisch materiaal in de
vorm van foto’s, tekeningen,
voorwerpen horend tot ons
patrimonium worden verzameld en gedigitaliseerd voor
opname in het boek.
We hebben Paul Muylaert,
wonend in Horebeke en
de huisfotograaf van onze
zustergemeente, bereid gevonden om de aanwezige
documenten te digitaliseren

Van de bestuursraad
dankzij zijn professionalisme. Hij maakte ook de foto’s voor de recent verschenen brochure over de Geuzenhoek in de reeks Erfgoedsprokkels (een uitgave
van de Provincie Oost-Vlaanderen).
Zo was het een hele klus om de twee zilveren avondmaalsbekers te fotograferen. Afgelopen vrijdag (einde mei) kon een hele reeks documenten gefotografeerd worden. De lege kerk werd tijdelijk ingericht als fotostudio.
Het fotograferen van de avondmaalsbekers was een hele opgave. Reflecties
zorgden ervoor dat we een tent in wit papier moesten bouwen zodat er geen
enkele reflectie op de bekers het beeld zouden verstoren. Dankzij veel geduld
zijn we daarin geslaagd. Het is de eerste maal dat deze bekers in een publicatie
zullen opgenomen worden. Vooral de 17de-eeuwse beker heeft zulke mooie
details dat dit een echte revelatie is. Een zilverspecialist zal de geheimen van
onze bekers in een artikel ontrafelen. Ik toon u hier alvast de opstelling die we
maakten voor het fotograferen van de bekers.
In de volgende kerkbrief krijgt u meer informatie en kan u voorintekenen op
het boek (voorstelling voorzien voor 1 oktober)!
Aletta Rambaut

Nieuws uit het district Oost- en West Vlaanderen
Een nieuwe lente, een nieuw geluid !
De zonovergoten AKV op 25 mei, waar ons district onder de bezielende leiding van ds. Marc Loos zijn
stelling presenteerde, werd voorafgegaan en gevolgd door een feestelijke zondag.
Op 21 mei werd Andries Boekhout onder grote belangstelling in Oostende bevestigd in een mooie
kapel die door de rooms-katholieke kerk ter beschikking wordt gesteld (zie foto). Hem wacht nu de
uitdaging om na een periode van afwezigheid in de badstad, een doorstart te maken als pionier.
Een week later, op 28 mei, werd in de Rabotkerk in Gent Eefje van der
Linden ingezegend als predikant met een bijzondere opdracht, om halftijds
het vormingswerk in Vlaanderen voor de VPKB te leiden en halftijds de taak
van gevangenisaalmoezenier op zich te nemen.
De laatste voorbereidingen zijn volop aan de gang om later dit jaar een
kerkelijk werker in Aalst te bevestigen. Het is hoopgevend dat jonge
mensen gemotiveerd zijn om de Kerk in onze beide Vlaanderen een nieuwe
dynamiek te geven. Zo gaan we gesterkt de zomer in, waarin traditioneel
predikanten vakantie nemen en op sommige plaatsen gemeenschappelijk diensten worden georganiseerd. Dat laatste kan de saamhorigheid en
onderlinge bemoediging enkel ten goede komen.
Namens het district,
Rudy Liagre, secretaris
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Terugblik
Algemene Kerkvergadering
25 mei 2017 vanaf 09:30
Campus van de UCL
1200 Brussel

Stipt om 8 uur vertrokken we aan de St. Anna-kerk met onze herder Tihamér, de zonen Benjamin en David, Rudy en Sabine en wij
tweetjes Janny en Rita naar de Rabotkerk, waar de grootste groep
instapte in de bus voor de tweejaarlijkse Algemene Kerkvergadering
deze keer op de campus van de UCL te Brussel.
Na het onthaal met koffie en thee, waar we ook Francis Van de Walle zagen met het standje Leprazending hadden we als opening een
feestelijke dienst. Alles stond in het teken van 500 jaar Reformatie,
de dienst was drietalig en men had vier voorgangers.
Verschillende districten brachten hun eigen versie met een presentatie van de stellingen. Ook wij hadden samen met de Rabotkerk
onze stelling: Geloof en werken zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het evangelie is radicaal en vraagt ons, op te roepen tot een
rechtvaardige samenleving en onze stem te laten horen.
Vanuit ProJOP (VPKB-jeugddienst) brachten twee jongvolwassenen
hun deel naar voor: wat denken we van de Kerk en wat verwachten
we van de Kerk… Een nadenkertje en wij zijn alvast goed bezig met
onze jeugd.
Middag, lunchtijd, wat genieten van de zon en dan kregen we de
gelegenheid om verschillende workshops te volgen. Wij keken naar:
God, Erasmus en ik, een monoloog, een soort toneel met voorwerpen. Knap gebracht. Onmiddellijk daarna volgden we de musical
PROTEST, gemaakt door enkele jongeren van ProJOP. Ook de zoon
van onze dominee, David, was één van de spelers.
De liturgische afsluiter met de viering van het Avondmaal hebben
we door tijdsgebrek (uitlopen van de programma’s) niet meer bijgewoond. De bus stond klaar en met gezang keerden we naar Gent
terug, er was muzikaal talent van het Rabot maar ook onze eigen
Rudy zong solo.
Tot slot: vooral de positieve inbreng van de jeugd viel ons op.
Dank aan de organisatoren ook voor het vele werk achter de schermen. Er was veel zon buiten maar ook binnen in ons hart scheen de
zon want we zagen veel blije gezichten.
Janny Geluk en Rita Martens
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Terugblik
Bijbel aan huis
Achter het eerste seizoen Bijbel aan huis van dit jaar
hebben wij in mei een punt gezet. Bij deze wil ik alle
deelnemers bedanken voor hun aanwezigheid in de
loop van de voorbije maanden. Ik kijk terug op mooie
momenten en goede gesprekken rondom verschillende Bijbelse thema’s.
In de komende drie maanden zullen wij niet gezamenlijk rondom de Bijbel zitten, maar in september nemen wij het touw weer op om met het profetische boek van Ezechiël kennis te maken, waar
het centrale thema de ballingschap is en waar ondanks alles toch over hoop en een nieuwe toekomst gesproken wordt.
ds. Tihamér Buzogany

Vzw De Vlaamse Olijfberg

Te huur : appartement 3e Verdieping PCC
Keizer Karelstraat 193 te Gent

Inkomhall met videofoon.
Ruime woonkamer met zijdelings zicht op het Sint-Annaplein,
keuken, badkamer met douche en toilet, een berging en
2 slaapkamers,
Achteraan terras van 10 m2.
Afzonderlijke kelderruimte
Centrale verwarming op gas, afzonderlijk voor elk
appartement.
Lift aanwezig.
Beschikbaar vanaf 1 juli 2017.
Geen huisdieren toegelaten.
Huurprijs: 700 €/maand
Voorschot huurders kosten: 50 €/maand
EPC: 143 kWh/m2 UC: 1057990
Inlichtingen bij: info@immoverbrugghe.be
tel 09/230 84 30
GSM 0475/29 13 15

7|

Jeugd
“Tischreden” in nieuwe stijl!

Eten, goed gezelschap en een boeiend onderwerp, meer heeft
men niet nodig om een interessant gesprek op gang te brengen. En dat is precies wat wij, de jeugd van de Brabantdamkerk, de voorbije drie maanden hebben gedaan.
We hebben ons eraan gewaagd twee ondefinieerbare begrippen te bespreken: geluk en liefde. Twee zaken die kleur aan
ons leven geven, twee zaken die iedereen na aan het hart
liggen. Twee onderwerpen die, zoals we ondervonden hebben
in het gesprek, voor iedereen iets anders betekenen. En dat
aspect is precies wat de gesprekken zo opmerkelijk maakte.
Hoe leuk het ook is om dezelfde mening te delen, het gesprek
wordt pas boeiend wanneer men het over iets oneens is. Het
zijn op die momenten, wanneer een verschil in mening voorkwam, dat we moesten luisteren naar elkaar en dat we leerde
uit de ander zijn denkwijze.
Men zegt soms: zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt
een medemens zijn medemens en ik denk dat van velen in onze
groep, hun blik op sommige zaken al verruimd en veranderd
is. Natuurlijk moet het niet altijd even serieus zijn en omdat
teambuilding een van de belangrijkste aspecten in het leven is,
zijn we het voorbije weekend gaan paintballen. Een ervaring
om nooit te vergeten.
Al deze zaken zijn nog maar het begin van een traditie die zal
verder gezet worden, te beginnen met een barbecue en een
gesprek over natuur eind juni.
Lisa

Vertrek Maria Euwema

Maria heeft aangekondigd per 1 september te stoppen als jeugdwerkondersteuner van ProJOP.
De stuurgroep betreurt dit natuurlijk en is zeer erkentelijk voor het werk van de afgelopen 4 jaar. We kijken
echter vooruit en werken aan nieuwe plannen voor volgend werkjaar, die bijna klaar zijn. De vacature is
eind vorige week op diverse jobsites in België en Nederland verspreid.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 19 juni, we hopen dus voor de zomer de nieuwe jeugdwerkondersteuner aan jullie te kunnen voorstellen. Geïnteresseerden vinden de vacature hieronder. De stuurgroep plant nog een gepast afscheid voor Maria, hiervan wordt u nog op de hoogte gebracht.
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ProJOP zoekt een JEUGDWERKONDERSTEUNER (M/V)
Taakomschrijving

Beleid
Als jeugdwerker vertegenwoordig je het jeugdwerk in de Kerk zo breed mogelijk om te zorgen dat je de
belangen van kinderen en jongeren agendeert en stimuleert. Je geeft vorm aan een participatief jeugdbeleid in de VPKB en houdt de vinger aan de pols bij kinderen en jongeren m.b.t. wat zij denken over
geloof en Kerk. Je volgt ontwikkelingen rond christelijk jeugdwerk en weet deze te vertalen naar de context van de VPKB.
Media
Je coördineert de communicatie van ProJOP via de diverse media (social media, nieuwsbrief, etc.). Je
coacht vrijwilligers en volgt inhoudelijk op.
Activiteiten
Je ziet erop toe dat bovenplaatselijke activiteiten door lokale kerken als peter/meter en in samenwerking
met (jonge) vrijwilligers georganiseerd worden. Je bewaakt de randvoorwaarden voor inhoudelijke en
organisatorische kwaliteit.
Lokale ondersteuning
Je ondersteunt en initieert projectmatig en opbouwend jeugdwerk van lokale kerken. Je bent vraagbaak
voor inhoudelijk materiaal en vorming.
Administratie
Je verzorgt de administratie en financiën van de ProJOP-werking.
Profiel
Je kunt goed organiseren, je bent een initiatiefnemer en je kunt goed zelfstandig werken. Je hebt een
groot hart voor kinderen en jongeren en je kunt hen uitdagen om bezig te zijn met (vragen rond) geloof
en zingeving. Je kunt een visie op kerkelijk jeugdwerk ontwikkelen en je kunt die zowel mondeling als
schriftelijk overbrengen. Je hebt affiniteit en ervaring met (kerkelijk) jeugdwerk. Je kunt goed omgaan
met mensen en hun verschillen in levensbeschouwelijke overtuigingen, culturele achtergrond, generatie
enz.
Je hebt een christelijke levensvisie en je bent meelevend lid van een plaatselijke VPKB-gemeente of je
bent bereid dat te worden. Je hebt een diploma hoger onderwijs in een sociale of theologische richting.
Je kunt vlot werken met de courante softwaretoepassingen. Je hebt minstens een basiskennis Frans en
Engels. Je bent in het bezit van een rijbewijs B en bij voorkeur een auto. Je bent bereid tot regelmatig
avond- en weekendwerk.
We bieden
Een boeiende, afwisselende job (32 uur) in een kerk die middenin de maatschappij wil staan. Je hebt een
stuurgroep die jou ondersteunt en aan wie jij verantwoording aflegt. Verloning volgens barema bedienaar van de eredienst. Vergoeding voor GSM en verplaatsingen. Flexibele werkuren. Je hebt een bureau
vlakbij station Brussel-Zuid tot je beschikking. Je bent regelmatig op verplaatsing in Vlaanderen, maar
kunt ook van thuis uit werken. Je start vanaf 1 september 2017, eventueel eerder in overleg.
Je sollicitatie met motivatiebrief en CV stuur je voor 1 juni a.s. naar ds. Lianne de Oude, voorzitter van de
ProJOP-stuurgroep, lianne.deoude@scarlet.be Gesprekken vinden plaats op maandag 19 juni. Geselecteerde kandidaten worden verwittigd over het tijdstip.
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Vooruitblik

Tentoonstelling
“Van God los ?”
2 tot 4 juni 2017

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 (zie ook verder in deze kerkbrief).
Aletta Rambaut
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Vooruitblik
Luther postzegel:
‘500 jaar Reformatie. 1517 Luther verandert de geschiedenis’
Op 12 juni, dag van uitgifte, wordt de herdenkingspostzegel voor Luther aan
de pers voorgesteld in het historische bolwerk van het protestantisme, St.
Maria Horebeke. Vice-premier Alexander De Croo, bevoegd voor B-Post, zal
de postzegel onthullen, samen met de Synodevoorzitter van de Verenigde
Protestantse Kerk in België ds. Steven Fuite.

Luther postzegel:
500 jaar Reformatie

12 juni 2017

In 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de
kerkpoort van Wittenberg hing en hiermee de Reformatie in Europa op gang
bracht. De Verenigde Protestantse Kerk in België herdenkt dit met een hele
reeks activiteiten onder de naam Refo2017. Deze zijn terug te vinden op
hun website en facebookpagina.
B-Post Philately & Stamp Printing plant de uitgifte van gedenkingspostzegels
in de reeks 500 jaar Reformatie. 1517 Luther verandert de geschiedenis. Gravures van Luther en van de bewuste poort staan tegen de achtergrond van
een historisch gevolg van de erg invloedrijke beweging .
Philately:
De Luther-postzegel zal in verschillende publicaties, zoals het tijdschrift Philanews, worden opgenomen. Buiten de gewone zegeluitgifte worden deze
zegels ook verwerkt op een speciale kaart, de First Day Sheet.
Om te bestellen:
via eshop.bpost.be ofwel via mail philately@bpost.be ofwel
telefonisch +32 2 278 50 70

Wereldvluchtelingendag

20 juni 2017
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Vooruitblik
Officiële opening
Sacrale Wervels en
ingebruikname
opgefrist kerkinterieur
24 juni 2017

Op zaterdag 24 juni organiseren we de officiële opening van Sacrale wervels,
ons jaarlijks terugkerend zomerproject, en de ingebruikname van ons opgefrist
kerkinterieur. Om 19:00 begint het concert waarin het Florellenkwintet (1819)
ten uitvoer gebracht wordt door leden van het gezelschap La Chapelle Sauvage.
Onder de deskundige leiding van Karel De Wilde belooft dit weer een muzikale
verwennerij te worden. Sinds verschillende jaren hebben zij talrijke optredens in
onze kerk verzorgd en het was telkens een feest ze te horen en zien spelen. Wil
u erbij zijn, dan kan u kaarten reserveren bij Rita Martens. Voor gemeenteleden
wordt een gunsttarief gehanteerd van €8. De kaarten zijn ook door geïnteresseerden te reserveren voor €12 in voorverkoop en aan €15 aan de kassa. Breng
gerust familie, buren en vrienden mee. De jeugd (tot 18j.) kan gratis het concert
bijwonen.
Na het optreden wordt om 20:00 de tentoonstelling Sacrale Wervels officieel
geopend. Enkele gelegenheidstoespraken zullen worden gehouden.
We zijn Achiel Pauwels ontzettend dankbaar dat hij, gezien zijn hoge leeftijd,
spontaan zijn medewerking toezegde. Verschillende keren hebben we met hem
en zijn echtgenote Rena samen gezeten om een selectie te maken uit zijn uitgebreide oeuvre. Ook de curator Jean-Marie Bytebier was aangenaam verrast om
met Achiel en zijn kunstwerken kennis te maken. Jean-Marie werd bereid gevonden om de opstelling voor zijn rekening te nemen. Zijn jarenlange ervaring en
goede kijk om de werken op een esthetisch verantwoorde wijze in de ruimte op
te stellen, zullen er voor zorgen dat zowel de twee- als drie-dimensionele werken in de kerkruimte maximaal tot hun recht zullen komen.
De tentoonstelling is vanaf 25 juni elk weekend te bezichtigen tussen 14-18:00
en tijdens de Gentse Feestenweek zal de kerk de hele week open zijn (14-18u).
Een gelegenheid om eens langs te komen. Het hele programma zullen we tegen
24 juni hebben zodat we u dat in de vorm van een kleine brochure kunnen meegeven. Daarin zullen dan ook de andere activiteiten opgenomen worden, waaronder de dagelijkse toelichting rond het Protestantisme in Gent en Oost-Vlaanderen enerzijds en de rustige verpozingen die zes maal worden georganiseerd
(17:00).
We hopen talrijk u te mogen ontmoeten op 24 juni in het opgefrist kerkinterieur!
Aletta Rambaut
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Vooruitblik
Als u deze editie van de Kerkbrief leest, is de belijdenis van Philippe Adams
al een feit en bereiden wij ons al voor, niet alleen op de Sacrale Wervels en
de Gentse feesten, maar ook op een doop die op 25 juni zal plaatsvinden in
onze vernieuwde kerk.

Doop

25 juni 2017

Mila, het kleine meisje dat gedoopt wordt, is op 20 januari 2017 geboren
en is het dochtertje van Anne Huijer, met wie ik jaren geleden in Horebeke
kennis mocht maken. Zij woont in Gent en wij koesteren nog steeds goede
contacten met elkaar. Nog voor de geboorte van Mila heeft Anne al gevraagd
of ik, als het zover mocht komen, haar kindje zou willen dopen?! Nadat de
kerkenraad van de Brabantdamkerk de vraag van Anne goedgekeurd heeft,
kon ik aan haar een positief antwoord geven! Over een paar weken is het
dus zover. Willen ook jullie als gemeente voor Mila bidden?
ds. Tihamér Buzogany

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
Het thema luidt dit jaar: Reformatie-Missie-Tolerantie. In het jubileumjaar
van de Kerkhervorming staan we erbij stil en discussiëren we erover, wat de
Reformatie vandaag in onze kerken en samenlevingen in België en Duitsland
betekent. We willen er vooral bij stilstaan, dat Reformatie bepaald ook verkondiging en dus zending betekent, terwijl onze maatschappelijke positie
tegelijk niet mogelijk is zonder daadwerkelijke tolerantie. Hoe kunnen we zo
gemeente en kerk zijn midden in onze wereld?

Belgisch-Duits Convent

27 - 30 augustus 2017

Wat de kosten betreft: eenpersoonskamer: € 200,00; tweepersoonskamer:
€180,00 per persoon, samen: €360. U kunt het betreffende bedrag storten
op deze bankrekening: Konvent-Convent-Convention
IBAN: BE61 3770 6557 0017
BIC: BBRUBEBB
We proberen om de deelname aan onze conferentie ook mogelijk te maken
voor hen die niet in staat zijn om het volle bedrag te betalen. Als u de mogelijkheid hebt, iets meer te betalen, helpt dat ons om dit voornemen uit te
voeren.
Uw aanmelding zien we graag tegemoet vóór vrijdag 23 juni.
Daarna ontvangt u een schriftelijke bevestiging met een precieze routebeschrijving.
ds. J.H. Brouwer : jhbrouwer@protestant.com
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Vooruitblik
Project 200 jaar
1 oktober 2017

De Protestantse kerk in de Brabantdam is sinds 1817 door toedoen van Koning Willem I gehuisvest in de voormalige kapel van het Kapucijnenklooster.
Om deze 200ste verjaardag luister bij te zetten, wordt er op zondag 1 oktober 2017 om 15:00, een plechtige officiële viering gehouden in het bijzijn
van ambtsdragers van de stad en geloofsgemeenschappen.
De start van de feestelijkheden zal plaatsvinden op 3 september, startzondag. Dan zal het interieur eruit zien zoals 200 jaar geleden.
Elke zondag van de maand september worden dan elementen toegevoegd
zodat we tijdens de plechtige feestdienst, 1 oktober om 15:00, kunnen vooruitblikken naar de toekomst en terugblikken naar het verleden met toneel,
zang en gelegenheidssprekers. De feestelijke dienst zal opgenomen worden
zodat die verspreid kan worden via de website (streaming – YouTube). Het
wordt heel bijzonder, dus zorg dat u er bij bent!
Aansluitend is er de boekvoorstelling Geloof en vrijheid. 200 jaar Protestantse Brabantdamkerk te Gent door Aletta Rambaut. Auteurs: Aletta Rambaut,
Arnold De Jonge en Prof. Johan Temmerman.
Een werkgroep is reeds druk bezig met de nodige voorbereidingen. Maar
een feestelijke dienst kost veel geld en daarom zijn we op zoek naar extra
financiële ondersteuning. Een deel van de opbrengst van de Pinksterbrief
gaat al naar deze dienst.
Maar u kan de feestelijke dienst ook ondersteunen met een gepersonaliseerde gift. Hiervoor kunt u contact opnemen met Herwig Smetryns, voorzitter
De Vlaamse Olijfberg vzw. U kan ook het bedrag onmiddellijk overschrijven
op rekening BE10 6527 9979 6004; BIC HBKABE22 ten name van de Vlaamse
Olijfberg vzw te Gent met vermelding van uw naam. Met uw toestemming
nemen we uw naam dan ook graag op in de liturgie (en/of Powerpoint op
het einde van de dienst tijdens de receptie)
Nico van Belle

Vanuit de kinderkerk
Etty, Janneke en ikzelf zijn blij dat Wilma Meyerink (ja, de echtgenote van…) ook het team van
de kinderkerkleiding wil vervoegen!
Dat wil zeggen dat er zeker elke zondag iemand paraat staat om
eventuele kinderen op te vangen en mee te nemen in de wereld van
Jezus! Natuurlijk kijken we er naar uit dat dit binnenkort weer kan in
de aparte ruimte boven de kerk.
Hartelijk welkom Wilma! En, laat de kinderen maar toestromen!!
Martine De Jonge
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Nieuws
Uitbreidingswerken in de startblokken

De vraag of we in het project van een capaciteitsuitbreiding voor Gentse scholen zouden stappen
dateert al weer van een paar jaar geleden. Net
daarvòòr beslisten we om een aanpalend huis
met tuin te verwerven. De voordelen hiervan zijn
nu al omgezet in een grote en gezellige ruimte
die een huiselijke sfeer uitstraalt en waar de allerkleinsten uit onze school zich thuis voelen. Dit
gevoel wordt door de ouders van onze kleinsten
erg gewaardeerd omdat zo de overgang van de
eigen leefomgeving naar de school optimaal kan
verlopen. Ook de tuin van de woning kon al geïntegreerd worden met de bestaande speelplaats.
Zo kon die laatste al met een derde vergroot worden. In een eerdere Klimop kon u hierover een
verslag lezen. Ondertussen zijn de werken nog
verder gevorderd. Maar sinds een paar maanden
is een discussie gerezen over toestand van de
scheidingsmuur met een aanpalend pand. Deze
gemeenschappelijke muur moet dringend herbouwd worden om de veiligheid van onze kinderen te garanderen.
Maar hoe kunnen we nu in een stedelijke context met zo zware restricties nog uitbreiden? In
eerste instantie dient rekening gehouden met
de actuele situatie van de school waarbij rond
de school geen enkele vierkante meter vrij of ter
beschikking is. Daarnaast willen we de beperkte beschikbare ruimte optimaliseren. Gezien dit
een ingewikkelde puzzel en expertise ter zake
vereist is, hebben we daarvoor beroep gedaan
op een jong en dynamisch architectenduo VensVan Belle dat een masterplan opmaakte om de
verschillende mogelijkheden te bekijken. De
stationsbuurt waarbinnen de school gelegen is,
heeft ten gevolge van het pas goedgekeurde RUP
(Ruimtelijk Uitvoering Plan) een ander statuut ge-

kregen waardoor nieuwe beperkingen opgelegd
werden. Alle pistes werden tijdens de opmaak
van het masterplan onderzocht. De dwingende richtlijnen van verschillende stadsdiensten,
waaronder Stedenbouw en Monumentenzorg
enerzijds en de bezwaren van de brandweer anderzijds zorgden ervoor dat we geen brede toegang tot het schoolplein zouden mogen realiseren, niettegenstaande dat dit de beste oplossing
naar evacuatie in geval van brand zou betekenen.
Maar de creatieve architecten hebben op een
onbevangen manier het huidige schoolgebouw
geanalyseerd en oplossingen bedacht.
Op drie vlakken worden aanpassingswerken gepland:
1.
aanpassen van het huis zodat het veilig
is voor de brandweer en inrichten van
een aantal klassen op drie niveaus;
2.
bijbouwen van 2 klaslokalen ter hoogte
van een deel van de huidige kleuterspeelplaats;
3.
optimaliseren van de beschikbare ruimte in het hoofdgebouw (directie, secretariaat, multifunctionele ruimte, turnzaal, leraarskamer, toiletten).
Dit laatste wil ik graag in detail aan u toelichten.
Op het gelijkvloers van het hoofdgebouw zijn
verschillende ruimtes die zich nu onlogisch ten
opzichte van elkaar bevinden. Bij het betreden
van de school bevindt zich rechts onmiddellijk
een lokaal met de toiletten. Omdat de directeur
en het secretariaat nu op de eerste verdieping in
een vrij klein lokaal huizen, is de idee ontstaan
om de toiletten verder op het gelijkvloers in te
brengen, terwijl de directeur en een afzonderlijk
secretariaat hier in ondergebracht kunnen worden. Deze ruimte is de eerste ruimte die u bij het
betreden van de school tegenkomt. Aanvankelijk
was dit het lokaal op een ogenblik dat de directeur nog een klas had al de zesde klas. Tijdens
verbouwingswerken van rond 1980 is dan de
functie van dit klaslokaal gewijzigd en omgevormd tot toiletten.
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Nieuws
Ook de grote zaal werd
tegelijkertijd gebouwd.
Deze wordt nu gebruikt
als turnzaal, maar ook
als refter (de kinderen
kunnen er een warme
maaltijd gebruiken, terwijl er tevens plaats is
voor de boterhammeneters). U zult begrijpen
dat om deze grote ruimte optimaal als turnzaal te kunnen gebruiken, de
zitbanken en tafels die plaats moeten verschaffen voor het gebruiken van de maaltijd, telkens
in en uit deze zaal moeten gereden worden. Deze
banken worden dagelijks tijdelijk in de gang geplaatst. Dit is een gedoogbeleid gezien de brandweer dit oogluikend toelaat. De evacuatie in de
gang is uiteraard daardoor zeker niet optimaal!
Het leidt geen twijfel dat aan deze situatie een
eind moet komen. Het plan bestaat er nu in om
deze refter/turnzaal om te bouwen tot zelfstandige turnzaal. Van een aanpalende brede gang en
twee klaslokalen zal één grote multifunctionele
ruimte gemaakt worden. Naast het gebruik van
deze ruimte om de maaltijden te nuttigen, kan
hier ook een schoolbibliotheek komen, er een
computerklas ingericht worden en bovendien is
er genoeg plaats om klas overschrijdende lessen/
activiteiten te organiseren. Bovendien zal er tussen de twee entiteiten, m.n. de multifunctionele
ruimte en de turnzaal, een openschuifbare wand
zijn zodat bij grote evenementen, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse fancy fair, er één grote ruimte van kan gemaakt worden. Als dit gerealiseerd
wordt, komt de hoofdgang volledig vrij en is die
veilig volgens de voorschriften van de brandweer.
Het nieuw bouwen van één groot of twee kleinere klaslokalen aan de rand van de kleuterspeelplaats geeft de mogelijkheid om alle drie
de kleuterklassen bij elkaar te houden op het
gelijkvloers van de school. Daarenboven zullen
de leerkrachten eindelijk een eigen onafhankelijk lokaal hebben waar ze in de pauzes kunnen
verpozen.
Door het uitvoeren van deze ingrepen wordt
de beschikbare ruimte in het hoofdgebouw ge-
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optimaliseerd waardoor meer ruimte wordt gecreëerd. Op dit moment zijn de architecten nog
druk aan plannen en aan het rekenen hoeveel
dit allemaal zal kosten. Voor de effectieve capaciteitsuitbreiding in het hoofdgebouw staat al
een mooi bedrag gereserveerd bij Agion (Agentschap dat instaat voor de infrastructuur van de
schoolgebouwen). Voor de verbouwing van het
woonhuis zijn we al gestart met de opmaak van
een subsidiedossier bij dezelfde overheid. Van
zodra we cijfers hebben kunnen we dit dan ook
effectief indienen. Voor beide dossiers geldt hetzelfde principe: de overheid komt tussen voor
maximaal 70% van de bouwkosten terwijl wij als
bouwheer moeten instaan voor de overige 30%.
We hopen tegen het begin van de zomer een
meer gedetailleerd zicht te hebben op de hele
verbouwing samen met de kostprijs ervan. Op
dit ogenblik hebben we nog geen concrete cijfers
maar het bedrag dat wij zullen moeten bijdragen
zal in de paar honderd duizend euro bedragen.
U zult begrijpen dat we heel wat acties op het getouw zullen zetten om aan fundraising te doen.
Ook zullen we onze plannen gaan bepleiten bij
kerkelijke verenigingen in binnen- en buitenland
die dergelijke projecten genegen zijn en steunen.
Eenieder binnen het schoolbestuur heeft zich
hiertoe voor geëngageerd. Maar we hopen ook
op uw vrijgevigheid om ons project te realiseren.
In het verleden kregen we van tal van donateurs
uit Nederland al mooie bedragen overgemaakt
waarvoor we u allen zeer dankbaar zijn. Opnieuw
kloppen we bij u aan om dit project te realiseren waardoor de kinderen, de leerkrachten, de
directie, en eenieder die dagelijks bij het gebeuren in de School met de Bijbel betrokken is, in
een aangenaam en uitgebalanceerd gebouw kan
vertoeven.
Aletta Rambaut
Voorzitter Vereniging ter Bevordering van het
Christelijk Onderwijs te Gent vzw
Klimop, editie mei 2017

Pastoraat
Wel en week uit de Brabantdamgemeente
Tot ons verdriet zullen wij deze keer het wee
voorrang moeten geven.
Op zondag 7 mei is Liliane Piesen-Martens, plotseling en heel onverwacht en overleden, na een fatale hersenbloeding. Zij was op
25 februari 82 jaar geworden en noch haar man
Karel noch hun zonen Roeland en Wim hadden
dit zien aankomen. Liliane was voor ons een stille
eerder teruggetrokken vrouw, maar thuis was zij
de kapitein op het schip en hield zij haar mannen zo goed ze kon op koers. Op vrijdag 12 mei
mochten we haar begeleiden op haar laatste
reis. Dit afscheid vond plaats in het crematorium
van Lochristi in een sobere en serene dienst waar
dankbaarheid overheerste. Als gemeente willen
wij ook hier nogmaals onze innige deelneming
uitspreken. Deze maand zouden Karel en Liliane
50 jaar getrouwd zijn, die heugelijke dag zal nu
een dag van dankbaar gedenken worden aan al
die jaren, die jullie samen getrotseerd hebben.
Vraag als u Karel zou bezoeken eens naar het
prachtige fotoboek, dat Wim als nagedachtenis
aan zijn moeder heeft gemaakt.
Drie dagen later, op 10 mei overleed Jozina Mussche. Zij werd op 1 mei opgenomen in
het ziekenhuis, waar zij na een operatie die goed
geslaagd was toch het bewustzijn verloren heeft
en dan is ingeslapen. In mei zou zij 83 jaar worden. Jozina woonde al sinds 2001 op de derde
verdieping boven ons PCC, zij kende Liesbeth
Blaton van de Gaspard, omdat haar dochters Cathy en Tamara daar naar school gingen en zo is
de band met onze gemeente gegroeid. Zij leefde
met ons mee en wij kenden haar vooral van de
Seniorenkersfeesten, het Paasontbijt, een enkele
kerkdienst en de knutselmiddagen en maaltijden georganiseerd in het centrum en natuurlijk
van de ontmoetingen op de Gaspard de Colignyschool. Wij bieden haar dochters en verdere
familie onze oprechte deelneming aan. De afscheidsviering van Jozina vond volgens haar wil
in strikte familiekring plaats.
Twee mensen hebben ons verlaten, die
zich verbonden voelden met onze gemeenschap,

maar die door de meesten
van ons niet echt gekend
waren, omdat we hen niet
ontmoetten in de kerkbanken, als kerkenraadsleden
tijdens huisbezoeken en
andere ontmoetingen met
zovelen die met ons meeleven. Maar vaak wordt het
zo moeilijk om zoveel verschillende redenen om die
verplaatsing naar de kerk
te maken op zondagmorgen en lijkt het in onze
ogen, dat er geen interesse en behoefte meer is
om actiever deel te nemen aan het kerkelijke gebeuren. Daarom is het belangrijk dat we contact
blijven houden met bezoeken, een telefoontje,
met de kerkbrief, die op de meest onverwachte
plekken intens wordt gelezen, zodat de band die
er sinds lang vaak is blijft bestaan.
Zo wordt die verbondenheid ook sterk
gevoeld door Guy Schrans, die al een aantal jaren
contact met onze kerk heeft opgenomen en er
ook deel van uit zou willen maken, ware het niet
dat door zijn gezondheidsproblemen dit niet in
de kerk zelf te realiseren is. Misschien herinnert
u hem nog van de lezing die hij een aantal seizoenen geleden in het kader van Avondcontact gegeven heeft en waarbij hij inging op hetgeen de
familie Frédericq voor onze gemeente heeft betekend. Momenteel is Guy al gedurende een paar
weken opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft
het moeilijk om deze behandelingen te moeten
doorstaan en verlangt er zo naar om weer naar
huis te kunnen. Wij wensen hem sterkte en doorzettingsvermogen toe en zijn blij met hem om de
geboorte van zijn kleinzoon Vigo, dat strijder
betekent volgens zijn trotse moeder, met wie wij
mochten kennis maken toen wij op ziekenbezoek
waren bij Guy. Wij wensen jou, Guy, die strijdlust
en veel geduld toe op de moeizame weg naar beterschap.
Micheline Morel vertoeft sinds enkele weken in Zuid-Frankrijk, waar zij samen met
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Pastoraat
haar familie beurtelings waken aan het ziekbed
van haar zuster Jacqueline, die na een hersenbloeding en de daarop volgende complicaties in
coma ligt. De voorspellingen zijn niet al te goed
en hoop en wanhoop wisselen elkaar af. Moge
God jullie raad geven en jullie steunen en omringen met zijn troostende Liefde.
Blij zijn we dan weer met het wel bijvoorbeeld van Jozina De Vloed-Nathon die een
lang gekoesterde droom in vervulling zag gaan,
samen met haar dochter en haar partner is zij
naar Japan geweest en deze reis heeft een onuitwisbare indruk op haar gemaakt. Het moderne
Japan tegenover de verstilde eenvoud van hun
eeuwenoude tempels en tuinen.
Ook met Christa gaat het steeds een bee
tje beter, zodat er uitgezien kan worden naar een
betere woonomgeving dan het ziekenhuis voor
haar. Dit is hedentendage geen eenvoudige opdracht en wij wensen je veel geduld toe, we weten dat Carine en anderen zich hier heel intens
voor inzetten. Je getuigenis dat je de moed niet
verliest omdat je voelt dat je door onze Heer ge-

Lezersbrief

(aan kerkenraadslid)
Vooreerst van harte dank voor uw steun aan mijn ouders en
uw vriendelijke woorden aan mijn adres.
De lezing van de kerkbrief 05.2017 was weer een waar genoegen, met name door de evenwichtige combinatie van het profane en het religieuze. De professionele lay-out draagt hier
ook toe bij.
Hoop u spoedig, waar dan ook, opnieuw te mogen
ontmoeten.
Zeer genegen,
Dirk Martens
zoon van Truus en Leon Martens-Bos, die zich heel erg verbonden voelen met onze gemeente, er ook jarenlang veel voor
gedaan, maar nu wegens hun hoge leeftijd vanop afstand
meeleven.
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dragen wordt zal je zeker hierbij helpen.
Voor Andréa Bruynooghe-Bral veranderde onverwacht wee al weer een in wel. Niet lang
na Pasen heeft Andréa haar heup gebroken bij
een ongelukkige val. De operatie in Sint-Lucas is
prima verlopen, maar op haar leeftijd van prille
negentig jarige, is de revalidatie natuurlijk een
lange weg. Daarvoor is zij nu opgenomen op de
kortverblijf afdeling van de Refuge aan de Coupure, waar zij ondertussen alweer aardig met haar
looprek uit de voeten kan en onder deskundige
leiding van kinestist verder aan haar revalidatie
werkt. Zij mag bezoek ontvangen en stelt dat ook
op prijs. Haar kamer is op de kortverblijfafdeling
2de verdieping kamer 2201 aan het einde van de
gang. Kijk voor alle zekerheid ook maar even in
het cafetaria, terras of restaurant, waar ik haar
na lang zoeken vond.
Elders in het blad kunt u lezen over de
toffe uitstap van de jeugd, zij hebben zich eens
ten volle kunnen uitleven voor het begin van de
blokperiode en de examens. Eigenlijk is die periode een heel goede tijd, ook al wordt er over gezucht en geklaagd. Jullie zijn bevoorrechte mensen met de mogelijkheden, die jullie hier in het
Westen voor het grijpen hebben in vergelijking
met zovele anderen die zelfs niet aan onderwijs
toekomen. Dus niet treuren, aan de slag en geef
het beste van je zelf dan kan het niet mis gaan en
bouw je aan je eigen toekomst en ontwikkeling.
Ook nog een tip: heeft u al gelezen dat
er op 25 juni tijdens de eerste kerkdienst terug
in de opgesmukte kerk een kindje gedoopt zal
worden? Lees elders voor alle details. Een blije
nieuwe start met jong beloftevol leven, dat opgedragen wordt aan de Heer. Wat een prachtig
symbolisch begin.
Wij proberen altijd in deze rubriek zoveel mogelijk te vertellen over wel en wee, omdat het goed is met elkaar mee te leven en te
bidden, op die manier kunnen we onze zorgen
en vreugden delen, niet alleen met elkaar maar
zeker met onze trouwe Vader die altijd over ons
waakt.
Marijke Schaefer

Activiteitenrooster
Juni
Vrijdag		

2 juni			

Opening Tentoonstelling Van God Los ?

Woensdag
7 juni 14:00 		
Gemeenschapsdansen
					Patijntestraat 27
			
Maandag
12 juni 16:30		
Presentatie Lutherpostzegel (Horebeke)
			
Dinsdag		20 juni			Wereldvluchtelingendag
Woensdag
21 juni 14:00 		
Gemeenschapsdansen
					Patijntestraat 27
			
Zaterdag
24 juni 19:00		
Concert door La Chapelle Sauvage
			
20:00		
Opening tentoonstelling Achiel Pauwels gevolgd
					door receptie
			
Zondag		25 juni 10:00		Doopdienst
			
14:00-18:00
Open Kerk (tentoonstelling)

Juli

			
Zaterdag
1 juli 14:00-18:00
		
2 juli 14:00-18:00

Open Kerk (tentoonstelling)
Open Kerk (tentoonstelling)

Louise Hanappe-van 't Hooft
06/11
Hidde Parlevliet			06/13
Nelly Parlevliet			06/18
Hannelore, Helena Bytebier
06/18
Amadeo Ghiotto			06/19
Chiara Ghiotto			06/20
Margaretha Zerfass		
06/22
Patricia Poelaert			06/22
Jozias Boone			06/23
Etty Bruyneel-Deelstra 		
06/24
Remi Gerard			06/29
Fien De Beun			
06/29
Cilou Van Den Hende		
07/02
Philippe Adams			07/02
Nora Van De Walle		
07/05
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Varia

Naar een koolstofarme wereld...
Een appèl voor VPKB gemeenten, catechese-, jeugd en gezinsgroepen.
De VPKB-werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS) nodigt u uit om dit jaar zelf stappen te zetten op weg naar een koolstofarme wereld.
Onze politici hebben in Parijs (december 2015) bepaalde afspraken gemaakt om op
termijn geen CO2 of andere broeikasgassen meer uit te stoten. Dus, geen bijdrage te
leveren aan de wereldwijde klimaatopwarming. Maar het zijn natuurlijk niet alleen
zij, die zich daarover moeten buigen.
Iedereen jong of oud, individueel of als gemeente, wordt opgeroepen om de komende jaren zelf
stappen te zetten. Wij nodigen u hierbij uit om een eigen klimaatplan op te stellen!
Vraag een checklist op, die kan helpen om alles eens op een rijtje te zetten.
Te kijken wat al gebeurt en ontdekken wat nog kan gebeuren.
En... zeker heel wat punten in de checklist zijn ook bruikbaar voor gezinnen.
Spreek met elkaar af om zowel thuis als in de gemeente aan de slag te gaan.
Bijvoorbeeld rond de Scheppingszondag : 3 september of in de Scheppingsperiode: van 1 september tot 4 oktober.
Op de website: www.klimaatnetwerk.be vindt u voorbeelden van duurzame stappen van kerken en
groepen.
Dat zijn nu nog met name rooms-katholieke kerken en groepen.
Het zou mooi zijn als we ook als protestantse kerken kunnen laten zien, dat de zorg voor “de aarde,
ons gemeenschappelijk huis” ons een zorg is!
Succes gewenst!
VPKB-werkgroep Kerk in de Samenleving
Contact: Greet Heslinga
E-mail: greetheslinga@skynet.be
Websites: www.klimaatnetwerk.be/ en www.protestant.link.be
Met dank aan Ecokerk, die de checklist heeft opgesteld.
De VPKB Werkgroep Kerk in de Samenleving is betrokken bij Ecokerk, een onderdeel van Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede.
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Ter overdenking
Door de Geest
“Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is”
(Rom. 5:5/b)
Na Hemelvaart moesten de leerlingen in Jeruzalem wachten tot de belofte van de Vader in vervulling zou gaan. In die dagen was het voor hen
niet vanzelfsprekend om daar te blijven maar
toch, weliswaar bang van de Joden “toen de dag
van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij
elkaar”.
Vuurtongen en tongentaal zijn maar attributen
die bij Pinksteren horen, maar het belangrijkste
is de reactie van de discipelen die opeens niet
meer bang waren en met hun verhaal naar buiten durfden te komen om de grote menigte toe
te spreken, in een taal die iedereen verstond.
Volgens de berichten schaarden zich op die dag
drieduizend mensen achter de discipelen van
Christus om samen de eerste christelijke gemeente van Jeruzalem te vormen.

jeugdgroep mogen hebben die met veel enthousiasme maandelijks samenkomt om hun stem te
laten horen en dat wij mensen mogen hebben
die iedere zondag in Gods naam samenkomen in
Zijn Kerk.

De wind van het eerste Pinksteren waait nog
steeds, wij horen hem waaien, maar weten niet
waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat.
Wij stellen alleen maar vast dat bepaalde dingen
die menselijk gezien allang vergeten zouden
moeten zijn, toch bestaan want Hij laat het werk
van zijn handen nooit los.

Een aantal dagen na Pinksteren zijn wij als gemeente enorm dankbaar dat de wind van de
Heilige Geest ook in onze gemeente waait en
als de golven groot worden en over de boot
heen slaan, is er altijd iemand die ons kan en wil
redden. Dit besef geeft ons kracht om verder te
gaan, ook al schijnt de zon niet altijd.

De in crisis levende kerkgemeenschappen van
2017 moeten dus niet opgeven, maar wel hopen
dat er niet alleen een heden, maar ook een morgen bestaat “en de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort
door de heilige geest die ons wordt geschonken“
(Rom. 5,5)

Ds. Tihamér Buzogàny

Met deze liefde, die ook in ons hart uitgestort is
durven wij naar buiten te komen om ons verhaal
zonder vrees en met dankbaarheid te vertellen,
omdat wij enorm dankbaar zijn dat er in onze
gemeenschap nog mensen zijn die hun geloof
willen belijden, dat wij ouders mogen kennen
die hun kinderen laten dopen, dat wij een kleine
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Varia
Bloemen
De bloemen waren met een woord van dank van de kerkenraad
bestemd:
.
.
.
.
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op zondag 30 april voor Louise van ’t Hooft als dank voor
het voorbereidend werk gemeenteverkiezing en vergadering;
op zondag 7 mei voor Daniëlle Van Damme wegens de
verhuis naar de nieuwe woonst in Gent;
op zondag 14 mei voor Marleen Van Hoornyck ter bemoediging;
op zondag 21 mei voor Guy Schrans evenals ter bemoediging.

Dienstenrooster
Zondag, 11 juni 					

Protestants Cultureel Centrum

Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)
Kinderkerk
Zondag, 18 juni					

ds. Tihamér Buzogàny
Marijke Kruyne / Rita Martens
Kerkenwerk / kerkbrief
Marguerite Renard
Wilma Meijerink
Protestants Cultureel Centrum

Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)
Kinderkerk
Zondag, 25 juni					

dr. D. Wursten
Francis Van de Walle / Micheline Morel
Kerkenwerk / Bloemen
Ko van Heest
Janneke van Heest
Kerkgebouw / Doopdienst

Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)
Kinderkerk

ds. Tihamér Buzogàny
Aletta Rambaut / Micheline Morel
Kerkenwerk / diaconie
Nina Dutoit
Martine De Jonge

Zondag, 2 juli					Kerkgebouw
Voorganger
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)
Kinderkerk

ds. Tihamér Buzogàny
Martine De Jonge / Rita Martens
Kerkenwerk / kerkbrief
Nina Dutoit
Geen kinderkerk in zomermaanden

Komende vergadering redactieraad
Zondag 25 juni 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.

Juni 2017

			
ma
5
Romeinen 9: 1-18
Trouw aan de belofte
di
6
Romeinen 9: 19-33
Keuzevrijheid
wo
7
Romeinen 10: 1-13
Belijdenis
do
8
Romeinen 10: 14-21
Door te luisteren kom je tot geloof
vr
9
Romeinen 11: 1-24
Dankbaar, niet hoogmoedig
za
10
Romeinen 11: 25-36
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk
zo
11
Johannes 2: 23 - 3: 13 Wantrouwen
ma
12
Johannes 3: 14 - 21
Licht in de nacht
di
13
Matteüs 8: 2 - 13
Groot geloof
wo
14
Matteüs 8: 14 - 22
Genezingsdienst
do
15
Matteüs 8: 23 - 34
Klein geloof
vr
16
Matteüs 9: 1 - 8		
Wat is het grootste wonder?
za
17
Matteüs 9: 9 - 17
Ziekte en gezondheid
zo
18
Psalm 41		
Alleen gelaten?
ma
19
Matteüs 9: 18 - 26
Al/nog maar twaalf jaar
di
20
Matteüs 9: 27 - 34
Niet kunnen zwijgen
wo
21
Matteüs 9: 35 - 10: 4
Tournee
do
22
Matteüs 10: 5 - 15
Eigen volk eerst
vr
23
Matteüs 10: 16 - 23
De Geest spreekt
za
24
Johannes 3: 22 - 36
Groter en kleiner
zo
25
Matteüs 10: 24 - 33
Op wie lijk jij?
ma
26
Jesaja 28: 1 - 13		
Wartaal
di
27
Jesaja 28: 14 - 29
Hoeksteen
wo
28
Jesaja 29: 1 - 8		
Dromen zijn bedrog
do
29
Jesaja 29: 9 - 16		
Kritiek van klei
vr
30
Jesaja 29: 17-24		
Toekomstbeeld
					

Juli 2017

			
za
1
Jesaja 30: 1 - 14		
zo
2
Jesaja 30: 15 - 26
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Geen buitenlandse hulp
Vluchtverhaal

