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van de kerkenraad 
 

Een overvolle agenda met een kleine bezetting kerkenraadsleden en 

een marathonvergadering tot 23.59 uur, zo verliep de laatste kerken-

raadsvergadering van dit werkjaar. 

De maand juni was weer extra druk met de opening van het vernieuw-

de kerkgebouw en de tentoonstelling Sacrale Wervels.  

U zag toch al de nieuwe banner aan de voorgevel van de kerk?  

Dank aan ieder die zijn steentje (handen) 

bijgedragen heeft voor de opkuis van het 

gebouw. 

Zaterdag 24 juni staat gegrift in ons geheu-

gen. We zijn trots dat we u hebben kunnen 

laten genieten van het optreden door La 

Chapelle Sauvage met het Forellenkwintet 

van Schubert. Na enkele toespraken volgde 

de opening van de tentoonstelling met de 

prachtige werken van Achiel Pauwels.  

Dank aan Aletta en curator Jean-Marie By-

tebier voor hun inzet. Tijdens de receptie 

was het een gezellige drukte van jewelste. 

Eerder deze maand, namelijk op maandag 

12 juni, werd de herdenkingspostzegel voor Luther aan de pers in Ho-

rebeke voorgesteld. Er was een afvaardiging van onze gemeente aan-

wezig. 

Nu twee maanden rust denkt u……………… 

Maar nee hoor,  de Kerkbrief wordt gemaakt door Nico voor de vakan-

tiemaanden juli en augustus en we denken eraan om in de toekomst 

deze regeling  aan te houden. Een kerkbrief dus voor telkens 2 maan-

den. 

Op 30 augustus komt de voltallige kerkenraad samen voor een dagje 

conclaaf met als onderwerpen evaluatie / functioneringsgesprek en 

beleidsplan naar de toekomst toe (nav gemeentevergadering). 

We hebben ook de voorbereiding voor de Startzondag op zondag 3 

september en danken alvast het gastgezin Francis en An.  

Ik wil graag eindigen met een grote dank aan de hele kerkenraad voor 

dit werkjaar en met een tekst “Zeg JA” om positief de vakantie in te 

zetten.                           Rita Martens 
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Zeg ja 

Het lijkt gek om zomaar ja te zeggen 

Zeker in een wereld die ons leert grenzen stellen, leert nee zeggen 

Toch is ja zeggen het krachtigste dat er is. 

 

Niet op elke vraag van buitenaf 

Dat zou ons stuurloos maken 

Wel een volmondig JA op alles wat jij voelt. 

 

Ja bij de liefde 

Ja bij de angst 

Ja bij pijn 

Een moeilijke oefening 

Maar de moeite waard om te proberen. 

 

Omdat in jouw JA een diep vertrouwen schuilt 

Een warm geloof in je eigen stem 

Een zachte steen diep vanbinnen, een stukje dat alleen van jou is 

Iets waar jij rust vindt. 

 

Zeg ja tegen dit leven dat jou omarmt. 

Zeg JA.                          

         

       BZN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chapelle Sauvage - zeer gesmaakt optreden 
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Terugblik 
 

Dank voor collecte van 26 

maart Babynest.  

Dit kaartje ontvingen we naar aan-

leiding van de collecte die werd ge-

houden voor Babynest vzw. De op-

brengst bestond enerzijds uit de 

collecte, maar anderzijds ook uit de 

verkoop van de eierwarmers die op 

initiatief van Jasper samen met een 

paar dames uit onze gemeente 

werden gehaakt en gebreid. Fijn dat 

het geld  in dankbare handen van 

een fijne vzw is gekomen. 

AR 

 

 

Dank voor  Cadeau. 

Op 4 juni, tijdens de Pinksterdienst , deed Philippe Adams belijdenis.  Naast een  leuk boek kreeg hij ook serre, 

waarmee hij zeer blij is (zie foto) en tekst hieronder.   

 

Dank aan de leden van 

de Brabantdamge-

meente voor dit prakti-

sche geschenk dat ik 

mocht ontvangen 

n.a.v. mijn Belijdenis! 

De serre is al in gebruik 

genomen en geeft 

warmte aan de kleine 

plantjes! Zo zal ook ik 

proberen wat warmte 

te brengen, in welke 

vorm dan ook. 

 

Philippe (en Aletta) 
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Nieuws uit de Gaspard 
Als u dit leest is het schooljaar alweer afgelopen. De kinderen van het L6 kwamen in de krant omdat ze in 

het kader van hun toekomstige beroepskeuze allerlei scholen en ervaringen proberen op te doen. Dit jaar 

zijn ze aan het werk gegaan in de supermarkt Albert Heijn op de Korenmarkt in Gent. Hun ervaringen kunt u  

lezen in bijgaand artikel. 

De school 

loopt nu leeg 

en de grote 

schoonmaak 

kan beginnen. 

Maar eind juni 

namen we af-

scheid van 

meester Chris 

De Potter die 

nu op een wel-

verdiend pen-

sioen gaat. Hij 

kwam als leer-

kracht op 

school in 1981 

en stond in de 

klassen L6 en L4. Dankzij zijn eigen creativiteit probeerde hij de kinderen op tal van manieren ook hun eigen 

talenten te leren ontdekken. Zo zijn ‘zijn' poëziedagen legendarisch geworden. De leerlingen schreven dan 

eigen gedichten en 

droegen die dan voor 

in het Sint-

Pietersstation, in het 

shoppingcentrum De 

Zuid of op andere 

plaatsen.  Omdat de 

tijd niet blijft stil-

staan werd hem een 

gepast cadeau aan-

geboden vanuit het 

leerkrachtenkorps en 

het schoolbestuur. 

Carlos zorgde voor 

een blijvende inscrip-

tie. Chris, het ga je 

goed!                    AR 
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Opening tentoonstelling Sacrale wervels, FEEST! 

Op zaterdagavond, 24 juni, was het zover: na enkele weken spannend afwachten en na enkele dagen kei-

hard werken door een gemotiveerd ploegje, stond alles klaar om de opgefriste kerk terug in gebruik te ne-

men! 

En het was meteen Feest! Feest omdat we de kerk terug kunnen gebruiken, omdat we de jaarlijkse ten-

toonstelling Sacrale Wervels kunnen openen, omdat la Chapelle Sauvage terug optreedt in onze kerk en 

omdat Achilles Pauwels erbij kan zijn, de kunstenaar die “onze” mozaïek gemaakt heeft en nu ook andere 

werken tentoon-

stelt. 

In een volle kerk 

konden we genie-

ten van het Forel-

lenquintet van 

Schubert. De ver-

schillende strijkin-

strumenten speel-

den een andere 

partituur dan ge-

woonlijk( bijvoor-

beeld, de 2de viool 

speelde de partij 

van de altviool), 

zodat dit een ge-

heel eigen timbre kreeg en specifieke klank.  De verschillende 

speeches, ook van de schepen van feestelijkheden en ere-

diensten, Christophe Peeters, werden afgewisseld met nog 

enkele stukjes muziek en daarna volgde nog een levendige 

receptie.  

Hieronder drukken we graag de speech van Aletta nog eens 

af.  

Lieve Rena en Achiel, geachte geïnteresseerden in cultuur, 

Sacrale Wervels – 200 jaar – FEEST met Achiel Pauwels 

Dit zijn drie Kernwoorden die in 2017 centraal staan. In deze 

toespraak wil ik er graag samen met u op ingaan. 

Sacrale Wervels 

In 2005 in het leven geroepen door de toenmalige predikant 

Johan Temmerman en vriend Rudy de Sutter. Het was overi-

gens die laatste die de inspiratie vond voor de naam Sacrale 

Wervels die op den duur ook een begrip is geworden. Het is  
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een project dat uitgegroeid is uit dit ‘kleine kuddeke’ maar dat snel weerklank vond bij de culturele dienst 
van Stad en provincie. Dit resulteerde al van in het begin in een financiële ondersteuning. Een woord van 
dank aan Patrick Delasorte is dan ook zeker op zijn plaats omdat hij onze dossiers steeds begeleidde. Ook de 
provincie steunde dit project en ook daar zijn we dankbaar dat Margie Van de Slycke onze aanvragen posi-
tief adviseert. Dank daarvoor. 
Zoals voorgaande jaren loopt deze tentoonstelling t.e.m. de Gentse Feesten, met een uitvoerig cultureel pro-
gramma met concerten, voordracht en toelichting over het Protestantisme. Zoals steeds zijn al deze activitei-
ten gratis bij te wonen. Ze zijn terug te vinden in het Gentse Feestenmagazine, maar we hebben alles gebun-
deld en kunnen u dit vanavond meegeven. Dank aan Louise voor de samenstelling en de mooie bundeling. 
 
200 jaar 
 
Maar dit jaar is voor de Protestantse Kerk Gent-Centrum (Brabantdam) een speciaal jaar. In 1817 kregen we 
door toedoen van Koning Willem I deze voormalige Kapucijnenkapel in gebruik. We willen deze gebeurtenis, 
die overigens precies samenvalt met de 200ste verjaardag van de Gentse Universiteit, niet onopgemerkt la-
ten voorbijgaan. Zowel tijdens deze feestelijke tentoonstelling die we vanavond openen, als op 1 oktober wil-
len we graag  bij deze heuglijke gebeurtenis stilstaan. Tijdens een feestelijke dienst zal er teruggeblikt wor-
den, maar vooral ook naar de toekomst worden gekeken. Ik wil u allen hier nu al op uitnodigen, dus op zon-
dag 1 oktober om 15u. Tegelijkertijd willen we ook een Huldeboek  met de titel ‘Geloof en Vrijheid’ aan het 
publiek voorstellen. Daarin gaan we naast de geschiedenis van deze gemeenschap in op het protestantisme 
in het algemeen. Teksten zullen ruimschoots afgewisseld worden met foto’s. 
Maar de 200ste verjaardag is ook terug te vinden in het jaarprogamma van Avondcontact. In 6 winterlezin-
gen wordt er aandacht geschonken aan geschiedkundige, kunsthistorische en religieuze aspecten van deze 
200 jaar. Ook dat programma ligt vanavond ter beschikking voor elke geïnteresseerde. We openen het jaar-
programma met een voordracht 
door Johan Op de Beeck die de poli-
tieke situatie in onze gewesten zal 
toelichten van zo’n 200 jaar gele-
den. 
 
FEEST en Achiel Pauwels 
 
Een tentoonstelling in een feestelijk 
jaar: wat kon dat worden? De keuze 
was om Achiel Pauwels te vragen 
werken uit zijn rijke oeuvre in de 
ruimte te tonen waarvoor hij in 
1980 het monumentale wandreliëf 
maakte met de voorstelling van ‘De 
Zaaier’. Dankzij zijn enthousiasme 
en het enthousiasme van zijn echt-
genote Rena kon dit gerealiseerd 
worden. Aan de hand van enkele 
curiosa kunnen we een glimp op-
vangen van Achiels inspiratiebron-
nen voor zijn tekeningen, zijn vrije 
sculpturen, en decoratieve objecten. 
Deze vaak kleine objecten kan u 
zien in de bijbelkast achter in de 
kerk, die voor de gelegenheid is om-
gevormd tot curiosum-kabinet.  
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Achiel kreeg zijn opleiding in Gent op Sint-Lucas en gaf zijn hele leven les aan de Academie voor Schone Kunsten 
in Antwerpen en de Academie van Eeklo. Hij kon op die manier proeven van invloedsferen uit beide broedplaat-
sen van creativiteit. Tijdens enkele gesprekken liet hij duidelijk merken dat er inhoudelijke verschillen te merken 
zijn tussen de verschillende opleidingen. Jammer genoeg is er anno 2017 vrij weinig interesse overgebleven in 
de warme kunsten, die kunstvormen waar hout, vuur, lucht voor nodig zijn om tot een creatie te komen; denken 
we daarbij aan keramiek én aan glas.  

De kunstwerken die u nu kan bekijken zijn uitgezocht door Jean-Marie Bytebier, zelf kunstenaar schilder en di-
recteur van de Academie van Waasmunster, en goede bekende van deze kerkgemeenschap. Jean-Marie zocht 
die plaatsjes uit in deze ruimte zodat de kunstwerken het beste tot hun recht zouden komen. Sommigen hebben 
een symbolische plaats gekregen. Kijken we maar naar de 12 apostelen die samen met Jezus het Laatste Avond-
maal vieren. Ze zijn hier niet toevallig op de Avondmaalstafel geplaatst. Er is niet gewerkt met vreemde kasten, 
maar meubilair uit deze kerk zal tijdelijk als sokkel of kast dienst doen. 

Achiel, tot slot ik richt mij nog eens persoonlijk tot u: ik wil dat u weet dat we u zeer erkentelijk zijn voor de sa-
menwerking die we de laatste maanden hebben opgebouwd, en we durven hopen dat u met een tevreden hart 
uw kunstwerken hier mag aanschouwen. Als herinnering aan deze periode wil ik u graag een boek overhandi-
gen over de Duitse Beeldhouwer Thomas Schütte waar uw werk zeker affiniteiten mee heeft! En Rena, naast 
een gevoelige kunstenaar staat vaak een fijn gevoelige partner. Ook voor u een hartelijk dankuwel! 

Doopdienst  Mila Huijer. 

Op 25 juni was er in onze kerk een vreugdevolle dienst,  want Mila Huijer, dochter van Ann en kleindochter 

van Liesbeth en Bert Huijer - Lodens werd gedoopt.  We hopen dat de kleine Mila gezond en gelukkig mag 

opgroeien tot vreugde van de hele familie.  
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Nieuws van de bestuursraad 
 
In maart 2017 meldde bestuurslid Rudy Liagre officieel dat hij op eigen 
initiatief zijn vrijwillige bestuursfunctie  voortijdig wenste te beëindigen. 
De bestuursraad diende daarop meteen op zoek te gaan naar een ge-
schikte vervanger om dit bestuursmandaat (dat loopt tot april 2020) vol 
te maken. 
Na een informatieronde bleek ons gemeentelid Jacques de Schipper be-
reid om als vervanger toe te treden tot de bestuursraad. De bestuurs-
raad is hem daarvoor bijzonder dankbaar. 
 
Op 23 april 2017 werden zowel mevrouw Etty Bruyneel - Deelstra en de 
heer Anton Renting als bestuurder verkozen voor een termijn van 6 jaar, 
dus tot april 2023. Beide waren al eerder toegetreden tot de bestuurs-
raad, als vervanger voor resp. mevrouw Rita Martens en de heer Arnold De Jonge, die beide voortijdig en op 
eigen initiatief hun bestuursfunctie hadden beëindigd. 
 
Bijgevolg werden op de bestuursvergadering van 21 juni 2017 bij geheime stemming de drie uitvoerende 
bestuursfuncties, namelijk voorzitter, secretaris en penningmeester, verdeeld onder de zes bestuurders.  
Resultaat:  Voorzitter: Francis Van De Walle (herverkozen) 
Secretaris: ds. Tihamér Buzogány (vervanger voor Rudy Liagre) 
Penningmeester: Anton Renting (herverkozen) 
Verder bestaat de bestuursraad uit mevrouw Aletta Rambaut, mevrouw Etty Deelstra en de heer Jacques de 
Schipper.  
De voorbije maanden had de bestuursraad een aanzienlijke hoeveelheid extra werk en afspraken in verband 
met de uitgebreide opfrissingswerken van het gewelf en de vloerbekleding van de kerkzaal van de Brabant-
damkerk. Met name de bestuursleden Aletta Rambaut en Anton Renting hebben zich hiervoor uit de naad 
gewerkt.  We zijn dankbaar dat dit alles tot een goed einde werd gebracht . 

Vooruitblik 
 

Sacrale Wervels 2017 

FEEST, het thema van onze jaarlijkse zomertentoonstelling in de Brabantdamkerk, toont dit jaar het werk van 
Achiel Pauwels, Gents keramiekkunstenaar. Het monumentale wandreliëf dat hij in 1980 voor ons kerkge-
bouw maakte, willen we in een breder perspectief plaatsen door het te confronteren met ander werk van 
zijn hand. Curator Jean-Marie Bytebier maakte samen met ons een selectie uit zijn rijke oeuvre en wil op de-
ze manier het werk van Achiel in de kijker zetten. Zowel tekeningen, kleine kunstwerkjes als grote monumen-
tale schalen en waterspuwers willen dit verduidelijken. Op de avondmaalstafel prijkt het werk 'Agape’ waar-
bij bijna levensgrote beelden van de 12 apostelen samen met  Jezus het laatste avondmaal vieren. Hoe sym-
bolisch is dit niet dat we ze werkelijk aan de avondmaalstafel kunnen laten plaatsnemen! Het is indrukwek-
kend en aandoenlijk tegelijkertijd . (zie voorblad). 
U kunt de tentoonstelling nog komen bekijken tem 23 juli. Tijdens de Gentse Feestenweek worden nog tal 
van andere activiteiten georganiseerd. De flyer in kleur die u in deze kerkbrief vindt, kan u losmaken en er-
gens goed in het zicht houden, zodat u niets hoeft te missen. Of u kan de flyer ook doorgeven aan geïnteres-
seerden.  
We hopen u te mogen verwelkomen! Van harte welkom! 
                                    AR 
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Startzondag, 3 september 2017. 

Op de eerste zondag van september willen wij traditiegetrouw 
een nieuw kerkelijk seizoen starten en dat liefst samen met jul-
lie allemaal, lezers van deze Kerkbrief. Francis van de Walle en 
zijn vrouw An nodigen ons van harte uit in hun tuin in De Pinte 
(Keistraat 173).  
Wij gaan ervan uit dat het een zonnige zondag wordt, maar als 
dat toch niet het geval zal zijn, lijkt ons het PCC een geschikte 
plaats om samen te eten en een glaasje te heffen.  
De organisatoren zullen grotendeels voor al het eten en drinken zorgen aan de democratische prijs van    
8 euro/pp die u bij Rita Martens kunt betalen. Als u, zoals in de voorbije jaren, voor een lekker stuk taart 
of fruit kunt zorgen, dan zal het menu voor 3 september volledig zijn.  
Wij kijken nu al uit naar een zonnige en gezellige startzondag waar we hopelijk ook u mogen verwelko-
men.  
Namens de beide raden van onze kerkelijke gemeenschap, Tihamér  
 

Huldeboek: Geloof en vrijheid. 200 jaar Protestantse Brabantdamkerk te Gent 

Op dit ogenblik zijn de meeste teksten voor het huldeboek geschreven en kan de eindredactie beginnen. 
Er zijn een aantal verrassingen die we u kunnen zullen laten zien en lezen. Zo wil ik aandacht vragen voor 
de 2 avondmaalsbekers die door zilverspecialist Tim Graas zijn onderzocht en waarvan bevindingen voor 
het eerst in de geschiedenis van onze gemeente gepubliceerd zullen worden.   
 
Willen we op 1 oktober dit gedenkboek aan u kunnen voorstellen, dan moet de vormgeving eerstdaags 
aangevat worden. Daarvoor zijn tal van foto’s uit ons eigen archief gedigitaliseerd en werden foto’s uit 
andere collecties, zoals het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK, Brussel), de Zwarte doos 
(Gentse stadsarchief) en de UGent. Deze worden in combinatie met de teksten geordend zodat alles over-
zichtelijk en makkelijk leesbaar wordt. 
Het boek zal een 240 pagina’s tellen waarbij één derde teksten over de geschiedenis van onze kerkge-
meente. Eén derde wordt gewijd aan andere historische en kunsthistorische weetjes die in kaderteksten 
van maximum twee pagina’s door het hele boek zullen worden opgenomen. Het laatste derde deel wordt 
gevuld met prachtige foto’s, vaak foto’s die u nog nooit zag, of die verborgen zitten in allerlei archieven 
en kluizen!  Om u al een voorsmaakje te geven van de inhoud van het boek geven we hier de ‘voorlopige’, 
ingekorte inhoudstafel mee. 
Voorwoord 
Hoofdstuk 1 – 200 jaar Hervormde Kerk te Gent 
Hoofdstuk 2 – Protestantisme in Vlaanderen 
Hoofdstuk 3 – Het kerkgebouw aan de Brabantdam 
Hoofdstuk 4 – De Brabantdamkerk vandaag 
 
Als geïnteresseerde kan u het Huldeboek bestellen. Vòòr 15 augustus ek. kan u het boek reserveren door 
een e-mail te sturen naar Louise Hanappe (e-mail: louise@hanappe.com) of Louise per telefoon te con-
tacteren (tel.nr. 09/386 25 57) en vervolgens €18 over te schrijven op het rekeningnummer van de 
Vlaamse Olijfberg vzw: BE10 6527 9979 6004. Nà midden augustus betaalt u €22.  
 
De namen van de voorintekenaars zullen vermeld worden achteraan in het boek, tenzij anders gevraagd. 
Dit is een leuk aandenken aan een speciale gebeurtenis. 
We hopen dat u samen met ons uitkijkt naar het moment waarop we dit Huldeboek in onze handen zul-
len kunnen houden. 
Aletta Rambaut 
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 Quo vadis?   Jeremia 31, 1-9 

 
 

 
Als u deze editie van de Kerkbrief in uw handen krijgt dan kerkt u al in een vernieuwde kerk, waarde lezer. 
In een kerk die er anders uitziet dan de meesten van jullie gewend waren. Het tapijt, die de voetstappen 
van de kerkgangers jarenlang dempte is weg en een lichtkleurig parket is in de  plaats gekomen, in de 
hoop dat de banken makkelijker te verplaatsen zijn als er in de kerk ook andere activiteiten georganiseerd 
worden naast de traditionele zondagochtend dienst.  
 
In een tijd wanneer leegloop van kerken aan de orde is, moet ook in onze vernieuwde kerk eens de vraag 
gesteld worden: Quo vadis PG Gent Brabantdam? Wat betekent in een vernieuwde kerk vertrouwen op 
God en in Zijn zoon Jezus Christus, wanneer heel weinigen dit geloof nog delen? Wat willen wij als ge-
meenschap bereiken? Hoe kunnen wij onze christelijke identiteit bewaren in een omgeving waar de 
meerderheid van de mensen om ons heen die identiteit niet of niet meer delen?  
 
In zo een geseculariseerde wereld als die van ons is, moeten wij christenen leren van God te zingen in een 
“vreemd land”, net als de Joden in de tijd van Jeremia gedaan hebben. De situatie in Babylonië is meer 
dan triestig, de tempel is maar een ruïne, de heilige stad bestaat niet meer en toch klinkt het woord van 
God en belooft aan de gevangenen: “de dag breekt aan dat in Efraïm de wachters op de bergen roepen: 
kom, laten we op weg gaan naar de Sion, naar de Heer, onze God!” – De tempel wordt herbouwd, het 
volk kan en mag zijn offeren weer aan God laten zien en beleven dat ze bij God horen. De gebroken rela-
ties worden hersteld en het volk weet: wij zijn niet alleen, want Hij is met ons. 
“Ik breng je weer tot bloei. Je zult weer dansen in de rij en de tamboerijnen laten klinken” –God spreekt 
hier over een samenzijn waarvan de inhoud vreugde is. Dat horen de mensen die op dat moment ver-
spreid moesten leven. De tamboerijnen zullen nog klinken…wie geloofde dat toen?  
Een verdrietig volk en uitgebrande kerk kan niet anders dan samen met de psalmist zingen “in de wilgen 
op de oever hingen wij onze lieren”  –maar bij Jeremia is de toon hoopgevend en hij durft te vertellen, dat 
de tamboerijnen weer zullen gaan klinken. Wat een belofte… Gelooft u hierin?  
“Je zult wijngaarden planten en je mag eten van de eerste vruchten”-  God heeft een vruchtbaar leven 
voor zijn volk voorbereid. Het werk van Israël zal niet moeizaam zijn. De mensen moeten niet alleen zwe-
ten, maar krijgen ook de gelegenheid om van de vruchten te eten. Het volk zal weer waarden tot stand 
brengen. Waarden die achter blijven voor de komende generaties.  
Tijdens de ballingschap zijn waarden tenietgegaan. Babylonië heeft alles vernietigd, het hele land is letter-
lijk afgemaaid. Waarden gingen teniet, net zoals dat tegenwoordig ook vaak gebeurt, door bombarde-
menten, door desinteresse, door ge-
brek aan het opvolgen van waarden die 
door anderen met veel moeite ge-
bouwd en gekoesterd werden. Waar-
den lopen het grote risico om herinne-
ringen te worden.   
Toen in het leven van het volk Israël de 
waarden vernietigd werden klonk het 
bevel van God om waarden te bouwen. 
Want waarden creëren is een grote 
vreugde. Dat willen wij ook hier in 
Gent: waarden bewaren, waarden 
koesteren en waarden creëren in een 
vernieuwde kerk!  
Tihamér 

Meditatie 
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WEL EN WEE UIT DE BRABANTDAM GEMEENTE 

ZOMERTIJD, BLIJHEID, VRIJHEID........ wat kijken we er verlangend naar uit als het koud en somber is in de 
winter! Nu ik dit schrijf, met mijn voeten in een teiltje water vanwege de hitte, is het bijna zover. De studen-
ten puffen en zuchten over hun laatste examens, de vakantie lokt voor velen, het is een tijd om de dagelijkse 
sleur te doorbreken, om tijd te maken voor elkaar, om te herbronnen en nieuwe energie op te doen. 

Als u dit artikel leest is het zover en kennen onze studenten hun uitslag en staan de valiezen klaar.  

Laten we er toch even bij stilstaan, dat juist deze beloftevolle tijd voor vele ouderen en alleenstaanden, die 
aan huis gebonden zijn, niet zo aanlokkelijk en veel belovend is. Voor hen is het eerder een stille tijd met 
minder bezoek, minder activiteiten die voor hen worden georganiseerd tijdens deze vakantieperiode. Daar 
kunnen wij, actievelingen wel iets aan doen door een extra telefoontje of bezoekje te brengen aan iemand 
die daar juist nu extra naar uitkijkt.  

Zoals Cecile de Vilder me laatst toevertrouwde: bezoek is zo fijn en als ik er krijg hoop ik dat het lang duurt, 
dat ik veel verhalen hoor over "daar buiten" zodat ik daarna weer veel heb om over na te denken, zodat de 
tijd wat sneller voorbij gaat. Elk bezoekje stemt me met dankbaarheid, omdat het de lange tijd van wachten 
doorbreekt.......... er gebeurt verder zo weinig. 

De afgelopen maand mocht Margaretha Zerfass op donderdag de 22ste juni haar verjaardag vieren. Hoewel 
we de leeftijd van een dame meestal niet vermelden mogen we er dit keer toch wel een uitzondering op ma-
ken. Mevrouw Zerfass werd 105 jaar, zij woont nog altijd zelfstandig in het appartement dat zij jarenlang 
met haar 2 zusters deelde en als wij haar bezoeken worden we beloond met mooie verhalen over alles en 
nog wat en wordt ons geheugen weer eens grondig opgefrist. Wij wensen u God's Zegen toe op uw levens-
weg. 

Voor Martine van Belle-De Jonge 
en Nico verliep het vertrek naar 
hun vakantiebestemming wel an-
ders dan verhoopt, want voor zij 
De Pyreneeën bereikten moesten 
zij spoorslags terugkeren, zodat 
Martine in haar "eigen" ziekenhuis 
de nodige onderzoeken kon on-
dergaan. Zo werd verlof, ziekte-
verlof, maar we zijn dankbaar dat 
het je nu alweer veel beter gaat 
en je je door het snelle ingrijpen 
van Nico, tijdig kon laten behande-
len in een vertrouwde omgeving 
en niet ergens ver van huis.  

Erica Ehrhart onderging een oog-
operatie, die goed verlopen is. 
Over enkele dagen volgt het 2de 
oog. Hoewel dit een “routine ingreep” is, brengt dit toch altijd wat spanning mee en zijn we, samen met Erica 
en Bea, blij dat dit met goed resultaat gebeurde. 

 

Pastoralia 
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We werden opgeschrikt door het bericht dat Cees Van Leeuwen een dringende hartoperatie moest onder-
gaan. Hij kreeg op 28/6 een aantal overbruggingen en dit is goed verlopen. We hopen dat dit de vermoeid-
heid, waar Cees de laatste tijd veel last van had, zal wegnemen en hij terug, zo “sterk als een leeuw”, aan de 
slag kan op de Buckwalhoeve. 

Marleen Vandevijvere wordt dan weer geplaagd door een pijnlijke zona en dat al voor de derde keer. We ho-
pen dat de pijn en de vermoeidheid weer snel afnemen zodat ook jij de draad weer kan oppakken, Marleen! 

We vernamen ook nog dat Danielle Hozée- Van Damme een noodzakelijke heupoperatie onderging. We wen-
sen haar een voorspoedig herstel toe en een vlotte revalidatie! 

Christa Beirnaert-Gallus is nu al enige tijd in haar nieuwe woonomgeving, het blijft wennen voor haar, ondanks 
de goede zorgen waarmee zij omringd wordt. Het maakt haar soms wat opstandig, omdat ze zich zo machte-
loos voelt en ze het niet allemaal begrijpt waarom het niet anders kan. Ook bij haar ben je steeds welkom: 
Zorgcentrum de Weversbos in Gentbrug-
ge, afdeling Braem, kamer 15. 

Voor Loraine en Pierre Liagre was het 
feest op 28 juni, want toen mochten zij 
hun 65-jarig huwelijksfeest vieren, van 
harte proficiat! Wij wensen jullie nog goe-
de jaren samen toe, gedragen door God's 
eindeloze Liefde. 

Nog een leuk weetje is dat Gwenda Ren-
ting- Stevens op 2 juni verkozen werd als 
lid van de raad van bestuur van het Bel-
gisch Olympisch Interfederaal Comité, als 
enige Vlaamse vrouw. Hartelijk gefelici-
teerd met deze belangrijke taak en veel 
succes toegewenst! 

 

U allen wensen wij een goede Zomertijd 
toe: kom behouden weer terug als de reis 
u ver weg leidt. Voor de blijvers veel 
mooie momenten met elkaar, voor de stu-
denten een tijd om te ontspannen na de 
inspanningen en hopelijk te genieten van 
een mooi resultaat.  

Is de uitslag wat minder, dan is het tijd om 
je te bezinnen welke weg je wilt en kunt 
kiezen voor je verdere toekomst, we wen-
sen je daarvoor sterkte toe.  

Mogen we ons vertrouwen stellen in de 
Heer die ons nooit loslaat en tot wie wij 
ons steeds mogen wenden, waar de weg 
ook heen leidt. 

 

M & M  



pagina 15             kerkbrief   juli - augustus  2017 

Bloemen 
 

 

Verjaardagen 
 

 

Elke zondag geven we vanuit de kerkenraad de bloemen aan iemand: 

  

Op zondag 28 mei voor Jaap De Schipper als beterschapsgroet. 

Op zondag 4 juni kreeg Philippe Adams op Pinksteren de bloemen voor zijn belijdenis. 

Op zondag 11 juni waren de bloemen voor Martine De Jonge voor beterschap en bemoediging. 

Op zondag 18 juni kreeg Christa Gallus voor de nieuwe woonst  in Weverbos de bloemen . 

Op zondag 25 juni waren de bloemen voor de doopmoeder enerzijds en ook voor Pierre en        
Lorraine hun briljante bruiloft= 65 jaar anderzijds. Aan beide van harte proficiat. 

Laruelle Anne-Marie 2 juli 

Robbe Adams  8 juli 

Jasper Adams  8 juli 

Adinda De Jonge  8 juli 

Marguerite Jongkheere-Renard  10 juli 

Martine van Belle-De Jonge 10 juli 

Isabelle van Belle-Leyman 12 juli 

Isabelle Van Damme-De Schuyteneer 15 juli 

Nele Van De Walle-Temmerman 18 juli 

Johan Piet Schaefer 22 juli 

Evie Jacques 23 juli 

Suzanne Van Belle-Cocriamont 23 juli 

Ans Verbrugghe-Parlevliet 24 juli 

Liliane De Hainaut-Blommaert 26 juli 

Dirkje Janna Parlevliet-Parlevliet 28 juli 

Aline De Hainaut 30 juli 

Jean-Marie Bytebier  1 aug 

Kaat Verbrugghe  2 aug 

Marianne Schaefer  5 aug 

Michèle Kerneder  5 aug 

Johanna Boone  6 aug 

Agnes Lorein-Van Den Broeck  7 aug 

Arno Furquim d'Almeida  7 aug 

Erica Van Den Hende  9 aug 

Anna Van Der Vennet  9 aug 

Renée Simons-Hugaerts 10 aug 

Gert-Jan Jeddens 13 aug 

Paul Moors 18 aug 

Greta De Smet 18 aug 

Willem Bruyneel 18 aug 

Joris         Hozee 19 aug 

Abraham Boone 19 aug 

Pierre Liagre 20 aug 

Wilma Buzogàny-Meijerink 24  aug 

Francine Vanderhaegen-Barvoets 24 aug 

Wiebe Wauters 25 aug 

Keanu Frans 25 aug 

Edwin Devaere  25 aug 

Myriam Verstrenge 25 aug 

Joris Van Den Hende 28 aug 

Peter De Jonge 28 aug 

Chloé Hanappe 29 aug 

Fernand  Van Den Neste 29 aug 

Astrid Van der Haeghen  1 sept 

Matthias Lehman  1 sept 

Van harte gefeliciteerd !! 
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Varia 
 

 



pagina 17             kerkbrief   juli - augustus   2017 

Zaterdag 15 juli 20u: Tomma Wessel geeft een integrale uitvoering van fantasieën van G.P. Telemann, die 

net 250 jaar overleden is. Telemann toont hierbij zijn meer experimentele kant en gebruikt de formele vrijheid 

van de fantasieën voor een waar muzikaal vuurwerk. De schijnpolyfonie komt in de kerkakoestiek bijzonder 

goed tot haar recht. Tomma Wessel speelt op verschillende blokfluiten om tot een overtuigend geheel te ko-

men.  ( 10€ volwassenen, 8€ studenten en scholieren) 

 

Maandag 17 juli, dinsdag 18 juli, 10u: Luther Radicaal, twee lezingen door Eefje van der Linden en Marc Loos 

(gratis). De Reformatie  van de 16de eeuw keerde terug naar wat zij noemde de wortels van de bijbel en pro-

beerde zo de kerk te hervormen. Een kerk die een bondgenootschap had gesloten met de wereldlijke macht 

beheerste het leven van wieg tot graf, de economie en de politieke werkelijkheid en legitimeerde de bestaande 

wanverhoudingen. Luther was een van de hoofdrolspelers en hij kwam op voor kerkelijke ontvoogding, gewe-

tensvrijheid en tegen het opkomende handelskapitalisme. De reformatie verzandde helaas al te vlug in geschil-

len en afscheidingen. Zij verloor een deel van haar revolutionaire kracht. Vandaag de dag leven we in tijden van 

geloofs- en algemene crisis, de kloof tussen arm en rijk neemt toe, het aantal vluchtelingen is nog nooit zo 

groot geweest en de aarde raakt uitgeput. De herdenking van 500 jaar Reformatie en de crisis in de huidige tijd 

doen ons stilstaan bij de vraag welke hervorming we vandaag nodig hebben en of een herlezing van Luther ons 

opnieuw op weg kan zetten. 

 

Vrijdag 21 juli, 10u: Sporen van Augustinus en Luther in Gent: wandeling met Christine Liagre. Het optreden 

van de Duitse Augustijner monnik en kerkhervormer Maarten Luther bracht ook in onze streken heel wat op 

gang. Het protestantisme zette zich krachtig door en verstoorde grondig de traditionele eenheid van het katho-

lieke geloof. Politieke en sociale conflicten waren het gevolg. In het herdenkingsjaar 2017 past het dan ook om 

de figuur van Luther in de schijnwerpers te zetten,  even langs het Augustijnenklooster te gaan en parallellen te 

schetsen tussen de figuren van Augustinus en Luther. De wandeling begint in de Rabotkerk en gaat via de Don-

kere Poort naar het Augustijnenklooster en zo verder naar de Vrijdagmarkt en Zandberg waar we dan eindigen. 

(10 -12u, 5 €) 

 

Vrijdag 21 juli 14 u en 20u: “Il faut flotter l’oreille”, Versailles 1710. : Terwijl de Italianen “offensent le 

coeur”, doen de Fransen het ten tijde van Louis Met De Vele Krulletjes veel meer met de pinkjes in de lucht. De 

intieme triobezetting van dit concert schept vanzelf het gepaste klimaat om deze uiterst verfijnde en bijzonder 

boeiende muziek in de “condition parfaite” te “ savoureren”. Wij vergezellen Philidor, Couperin en Marais in 

hun “ entretien” met de La Fontaine, Watteau en Molière. Alors..que La Fête commence! Met Adelheid Glatt, 

Jan De Vlieger en Marcel Ketels ( 8€ in VVK, 10€aan de kassa) 

 

Zondag 23 juli, 19u: De Rabotjeugd: Raise your voice! ( gratis). De jeugd van de Rabotkerk is een smeltkroes 

van culturen en talenten die hun plekje op de Gentse Feesten meer dan verdienen. Want behalve dat ze echt 

talent hebben, wat is er Gentser dan een groep jonge mensen met roots uit alle windstreken, die hier samen 

hun thuis hebben gevonden, muziek maken en nadenken over hun taak in de wereld? Ze brengen een pro-

gramma van hedendaagse liedjes die hen en u zullen raken, soms solo, soms samen. Ga zitten en geniet.  

 

Zondag 23 juli, 20u: Maria sings…songs of change: Maria Euwema (zang) en Rick deckers ( piano) musiceren 

zich een weg door liedjes die weliswaar weinig met Luther, maar wel met menselijke, maatschappelijke en per-

soonlijke verandering te maken hebben. (10€ VVk, 12€ aan de kassa) 

 

Voor inlichtingen en reservaties: 09.226.34.20  (ma – za van 10-12u en 20-22u)  

of  mail: magda.bouman@telenet.be 
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Protestantse Solidariteit viert zijn 40 jarig bestaan met een speciale dag rond het thema Afrika op zater-
dag 30 september 2017.  Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd op deze feestelijke dag.  

Op het programma: workshops ( Afrikaanse dans, vlechtjes, het werk van PS, …), spelletjes ( schminken, 
springkasteel, … ), drank & eten, …  zie flyer hieronder. 
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   Sacrale Wervels 

   Tentoonstelling : Achiel Pauwels, keramist - Curator J-M Bytebier 

  14 -18 u  25 juni, 1 en 2 juli, 8 en 9 juli, 16 tot en met 23 juli 

    

Zondag 16/jul 10 u Kerkdienst in het Gents 

Zondag 16/jul 17 u Zangstonde 

Maandag 17/jul 17 u  
KAHAAN vertelling door Mieke Felix. "Het tiende lied", over Tijl Uilen-
spiegel 

Woensdag  19/jul 17 u Lidy De Brouwer (poëzie) en Nina Du Toit (piano) 

Vrijdag 21/jul 17 u  Mar van der Veen, orgel 

Zaterdag 22/jul 17 u Louise Kuyvenhoven (zang) en Charles Vandenbroucke (piano) 

Zondag 23/jul 17 u 
Rudy de Sutter (piano) en Johan Temmerman. Lutherse gezangen in 
het Gents. 

 16 - 23 juli 15 u Elke dag uiteenzetting over het protestantisme 

Zondag 23/jul 10 u Gezamenlijke dienst in de Brabantdamkerk 

Zondag 30/jul 10 u Gezamenlijke dienst in de Rabotkerk 

Zondag 6/aug 10 u Gezamenlijke dienst in de Brabantdamkerk 

Zondag 13/aug 10 u Gezamenlijke dienst in de Rabotkerk 

Zondag 13/aug vanaf 10 u Geuzenfeest 

Woensdag 30/aug  “Conclaaf” kerkenraad ivm beleidsplan en functioneringsgesprek 

Zondag  3/sep 10 u  Startzondag: Middagprogramma in de tuin van Ann en Francis 
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Dienstenrooster 
 

 

Zondag, 9 JULI   

Voorganger Mevr. Antoinette Panhuis 

Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Micheline Morel 

Collectes Kerkenwerk / Diaconie 

Organist(e) Ko van Heest 

Zondag, 16 JULI Dienst in de Gents 

Voorganger Ds. Rudi Vandekerkhove m.m.v. Paul, Martine, Rita 

Kerkenraadsleden van  dienst Martine De Jonge / Rita Martens 

Collectes Kerkenwerk  / SIVI 

Organist(e) Nina du Toit 

Zondag, 23 JULI Gezamenlijke dienst in de Brabantdamkerk 

Voorganger ds. Tihamér Buzogàny 

Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Micheline Morel 

Collectes Kerkenwerk / Helpende Hand 

Organist(e) Ko van Heest 

Kinderkerk Wilma Buzogàny 

Zondag, 30 JULI Gezamenlijke dienst in de Rabotkerk 

Voorganger ds. Tihamér Buzogàny 

Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Kruijne  

Collectes Gevangenispastoraat 

  

Zondag, 6 AUGUSTUS Gezamenlijke dienst in de Brabantdamkerk 

Voorganger ds. Marc Loos 

Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Rita Martens 

Collectes Kerkenwerk / Grote Witte Tent 

Organist(e) Arnold De Jonge 

Kinderkerk Etty Deelstra 

Zondag, 13 AUGUSTUS Gezamenlijke dienst in de Rabotkerk 

Voorganger ds. Marc Loos 

Kerkenraadsleden van  dienst Martine De Jonge 

Collectes PS Oostende 
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Komende vergadering redactieraad: zondag  20 augustus 2017. 

U wordt vriendelijk verzocht artikels tot één dag tevoren in te zenden, zodat de redactieraad op de dag 

zelf kan bespreken wat voorhanden is en wat er geplaatst wordt.  

Dank bij voorbaat voor uw begrip. Adres: kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be 

Zondag, 20 AUGUSTUS   

Voorganger ds. Jo Jan Vandenheede 

Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Micheline Morel 

Collectes Kerkenwerk / bloemen 

Organist(e) Ko van Heest 

Zondag, 27 AUGUSTUS   

Voorganger ds. Tihamér Buzogàny 

Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Kruijne / Rita Martens 

Collectes Kerkenwerk / Kerkbrief 

Organist(e) Nina du Toit 

Zondag, 3 SEPTEMBER STARTZONDAG 

Voorganger ds. Tihamér Buzogàny 

Kerkenraadsleden van  dienst Martine De Jonge / Micheline Morel 

Collectes Kerkenwerk / Gaspard De Colignyschool 

Organist(e) Nina du Toit 

Kinderkerk Etty Deelstra 

Geen kinderkerk in de maanden juli en augustus behalve tijdens de gezamenlijke diensten 
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Bijbelleesrooster  juli 
 

“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. 

za 1 Jesaja 30: 1 - 14 Geen buitenlandse hulp 

zo 2 Jesaja 30: 15 - 26 Vluchtverhaal 

ma 3 Jesaja 30: 27 - 33  Goddelijk geweld 

di 4 Jesaja 31: 1 - 9 Bewaking 

wo 5 Matteüs 10: 34 - 11: 1 Tweedeling 

do 6 Matteüs 11: 2 - 15 Geen twijfel mogelijk 

vr 7 Mattheüs 11: 16 - 30 Voorbeeldige kinderen 

za 8 Psalm 13 Niet vergeten 

zo 9 Jeremia 11: 18 - 12: 6 Moordplan 

ma 10 Jeremia 12: 7 - 17 Haat-liefde-verhouding 

di 11 Jeremia 13: 1 -14 Vergane glorie 

wo 12 Jeremia 13: 15 - 27 Onverbeterlijk 

do 13 Jeremia 14: 1 - 10 Droogte 

vr 14 Jeremia 14: 11 -22 Bidden lijkt zinloos 

za 15 Jeremia 15: 1 - 9 Bemiddeling onmogelijk 

zo 16 Jeremia 15: 10 - 21 Jeremiade 

ma 17 Matteüs 12: 1 - 8 Sabbatsgebod 

di 18 Matteüs 12: 9 - 21 Goed werk 

wo 19 Matteüs 12: 22 - 32 Voor of tegen 

do 20 Matteüs 12: 33 - 42  Ongevraagd teken 

vr 21 Matteüs 12: 43 - 50  Bewijs gevraagd 

za 22 Matteüs 13: 1 - 15  Tekst en uitleg 

zo 23 Matteüs 13: 16 - 23  Bevoorrecht 

ma 24 Matteüs 13: 24 - 33 Om over na te denken 

di 25 Matteüs 13: 34 - 46  Koninkrijksrelaties 

wo 26 Matteüs 13: 47 - 58 Boven het maaiveld 

do 27 Jesaja 32: 1 - 8  Goed regeren 

vr 28 Jesaja 32: 9 - 20  Valse gerustheid 

za 29 Jesaja 33: 1 - 16  Leegte 

zo 30 Jesaja 33: 17 - 24  Bevrijding 

ma 31 Psalm 63 Dicht bij God 
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Bijbelleesrooster augustus 
 

di 1 Matteüs 14: 1 - 12  Hoofdprijs 

wo 2 Matteüs 14: 13 -21  Maaltijd en meer 

do 3 Matteüs 14: 22 - 36  Stilte na de storm 

vr 4 Matteüs 15: 1 - 11 Traditie en gebod 

za 5 Matteüs 15: 12 - 20 Blind wantrouwen 

zo 6 Jeremia 16: 1 - 13 Geboortebeperking 

ma 7 Jeremia 16: 14 - 18 Wijziging eedsformule 

di 8 Jeremia 16: 19 - 17: 8 Vertrouw alleen op de Heer 

wo 9 Jeremia 17: 9 - 18 God kent je door en door 

do 10 Jeremia 17: 19 - 27 Vier de sabbat! 

vr 11 Jeremia 18: 1 - 12 Pottenkijker 

za 12 Jeremia 18: 13 - 23 Jeremia bedreigd 

zo 13 Jeremia 19: 1 - 15 Jammerdal 

ma 14 Jeremia 20: 1 - 6 Paniek 

di 15 Jeremia 20: 7 - 18 In het nauw 

wo 16 Jeremia 21: 1 - 10 Onheilsprofetie 

do 17 Jeremia 21: 11 - 22: 9 Sloopwerk 

vr 18 Jeremia 22: 10 - 23 Geen terugkeer mogelijk 

za 19 Jeremia 22: 24 - 23: 8 Goede herder gezocht 

zo 20 Jeremia 23: 9 - 24 Ontrouw 

ma 21 Jeremia 23: 25 - 40 Dat had je gedroomd! 

di 22 Psalm 54 Gebed na verraad 

wo 23 Matteüs 15: 21 - 28  Trouwe hond 

do 24 Matteüs 15: 29 - 39  Genadebrood 

vr 25 Matteüs 16: 1 - 12 Waarschuwing 

za 26 Matteüs 16: 13 - 20 Geen openbare belijdenis 

zo 27 Matteüs 16: 21 - 28  Op weg naar het kruis 

ma 28 1 Korintiërs 15: 1 - 11 Getuigen genoeg 

di 29 1 Korintiërs 15:12 - 28 Geloof niet alleen voor nu 

wo 30 1 Korintiërs 15: 29 - 49 Bloeitijd 

do 31 1 Korintiërs 15: 50 - 58 De dood overwonnen 

vr 1 Psalm 77 Schreeuw uit de diepte 

za 2 Matteüs 17: 1 - 13 Feest van herkenning 

zo 3 Matteüs 17: 14 -23 Zwakte en kracht 

ma 4 Matteüs 17: 24 - 18: 9 Ongeloof en onbegrip 


