
1 | 

bpost

PB–PP | B-3/5030
BELGIE(N) - BELGIQUE

Kerkbrief 
september 2017
Nr. 09

VPKB-gemeente 
Gent-Centrum 
maandblad (11x per jaar)
jaargang 2016
Afzendadres & 
verantwoordelijke 
uitgever: 
J. A. De Jonge, 
Patijntjestraat 214
9000 Gent 
P209671

www.protestantsekerk-gentcentrum.be 

Wat een mens zaait zal hij ook 
oogsten  (Gal. 6, 7/b)



2 | 

Kerkbrief
Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum

Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)

Predikant:   Ds. Tihamer Buzogany    09/278.73.09 of 0499/74.81.71 
  Groenestaakstraat 56 - 9030 Mariakerke tihamer.buzogany@telenet.be 
 

Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen  contacteren :
Ouderlingen: Mevr. Aletta Rambaut   09/233.67.16   aletta.rambaut@telenet.be
  Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne  09/282.50.81  marijke.kruyne@gmail.com
  Dhr. Francis Van de Walle  09/281.05.18  fjvdwalle@gmail.com
  Mevr. Martine De Jonge   09/222.59.79  mar10.dejonge@telenet.be
Diakenen: Mevr. Rita Martens (voorzitter)  09/362.83.38  rita.martens@telenet.be
  Mevr. Micheline Morel   09/224.21.26  mmorel26@yahoo.com
Scriba:  Mevr. Louise Hanappe-van ‘t Hooft 09/386.25.57 louise@hanappe.com 

Kinderkerk: Mevr. Martine De Jonge   09/222.59.79  mar10.dejonge@telenet.be

Organisten: a) Dhr. Arnold De Jonge  09/221.53.77 arnold.de.jonge@telenet.be
  b) Mevr. Aletta Rambaut   09/233.67.16   aletta.rambaut@telenet.be
  c) Dhr. Ch-Henri Vanden Broucke  charleshenrivandenbroucke@hotmail.com 
  d) Dhr. Jacobus Van Heest   09/335.69.45  hillechiena-jacobusd@telenet.be
  
Logistiek medewerker: Dhr. Philippe Adams  09/233.67.16  philippe.adams@telenet.be
      0478/75.44.23

Kerkadres : Hoek Brabantdam /Sint Kristoffelstraat te Gent 
Kerkdiensten : Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam
Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) : Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent, Tel. 09/ 225.08.98

Redactieraad van de kerkbrief :  mevr. Bea Baetens, dhr. Peter Van Damme
Kerkbriefmailbox:   kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
Medewerkers:    Dhr. Daniël Van Steenkiste; Mevr. Louise Hanappe

Website:    Dhr. Peter Van Damme

Financiële verrichtingen :
Voor het kerkenwerk  IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1 
    ten name van VPKB Gent-Centrum
Voor de Vlaamse Olijfberg   IBAN BE10 6527 9979 6004; BIC HBKABE22 
    ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)
Predikant Ds. Marc Loos, Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem
  Tel/fax: 09/253.29.00/ e-mail : marc.loos@pandora.be
Kerkadres Begijnhoflaan 31, 9000 Gent/ diensten: iedere zondag (10 uur)
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Louise Hanappe van ‘t Hooft

De viering van 200 jaar Brabantdamkerk werd in 
juni waardig en feestelijk ingezet met een con-
cert en de opening van de tentoonstelling met de 
werken van kunstenaar Achiel Pauwels, mooi sa-
mengebracht door curator Jean-Marie Bytebier.  
Tijdens de Gentse Feesten volgden dan nog een 
zevental performances met gesproken woord en/
of muziek. Echte pareltjes.

Op 1 oktober willen we de eerste dienst in onze 
kerk herdenken, destijds geleid door ds. Goed-
koop. Het huldeboek wordt aansluitend voorge-
steld. Het belooft een feestelijk geheel te wor-
den.

De zomermaanden zijn wat rustiger verlopen 
voor de kerkenraad in die zin : geen officiële ver-
gadering(en), maar wel heel wat onderlinge con-
tacten.  30 augustus trekt hij op conclaaf om de 
hele dag te vergaderen : een evaluatie van onze 
samenwerking maken en een beleidsvisie uit-
werken.

3 september : startzondag.  
Ann en Francis willen ons in hun tuin in De Pin-
te ontvangen.  Hopelijk schijnt de zon en kunnen 
we er weer een gezellige middag van maken met 
de nodige onderlinge contacten.

Op 13 september begint het gewone leven weer 
met een kerkenraadsvergadering waarin de pro-
gramma's van het komende winter besproken en 
uitgewerkt worden.

We hopen dat u allen deugddoende zomermaan-
den hebt doorgebracht, dichter of verder bij huis, 
niet altijd zo evident voor zij die alleen zijn.

In het vorige nummer werd een dubbelnummer 
september/oktober aangekondigd. De vakantie 
bracht raad, zodat we u nu toch een enkelnum-
mer kunnen aanbieden met de verslagen en fo-
to's van de Sacrale Wervels en kunnen we het 
oktobernummer voluit wijden aan het komende 
jaarprogramma.
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Terugblik

Tentoonstelling Sacrale Wervels

De tentoonstelling met werk van Achiel Pauwels was een 
groot succes: de uitgekozen kunstwerken werden schit-
terend in het vernieuwde interieur geplaatst en brachten 
een warme sfeer. Keramiek was de hoofdmoot, maar er 
waren ook fijne schilderijtjes en andere curiosa te bewon-
deren.

Veel mensen kwamen in de kerk langs, speciaal voor de 
tentoonstelling, omdat men het werk van Achiel Pauwels 
kende. Ze werden daarbij ook verrast door de kerk. Vele 
vragen van geïnteresseerde bezoekers mochten we beant-
woorden. 

Mede dankzij Jean-Marie Bytebier kwamen de kunstwer-
ken goed tot hun recht. En dan is het leuk de verschillende 
meningen te horen: wat vindt men het mooiste, welk werk 
spreekt het meeste aan, wie is Judas en waarom heeft Je-
zus geen drinkkelk en de apostelen wel? Waren die reus-
achtige schalen nu het indrukwekkendste of eerder de 
waterspuwers? Of toch maar de beelden op de grond of 
op de tafel? Zelfs de intrigerende mosselpot kon velen be-
koren…

We danken Achiel Pauwels nogmaals voor de bereidwillig-
heid waarmee hij zijn werken bij ons wilde tentoonstellen 
en voor zijn aanwezigheid op verschillende momenten. Ja, 
en het werk van de Zaaier past wonderwel in onze kerk en 
mag er blijven hangen!

Martine De Jonge
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Terugblik
Zondag 16 juli 2017 om 17 uur - Zangstonde “Kom luisteren en… zing mee”
Vol verwachting naar uitgekeken en nee, het was geen fiasco want er waren toch heel wat geïnteres-
seerde mensen ook van buiten onze kerkgemeenschap aanwezig.
Martine De Jonge had het fijn uitgezocht en samen met Nina Du Toit, aan de piano, was het een mooi 
gevuld uurtje zingen.
Martine gaf telkens wat uitleg over de psalmen en/of de gezangen, over de dichters en uit welk bun-
del het kwam. Op het einde kon men nog verzoeknummers aanvragen.
Dank voor het uurtje vol passie. Kom luisteren en… zing mee is voor herhaling vatbaar.

Janny Geluk en Rita Martens

Woensdag 19 juli om 17 uur - Poëzie en pianomuziek
Lidy De Brouwer gaf een uurtje poëzie afgewisseld met pianomuziek van Nina Du Toit. Lidy had mooie 
zelfgemaakte gedichten uitgekozen en bracht die op een vlotte manier aan haar publiek.
Dank Lidy en Nina! Het was aangenaam luisteren.
Voortaan zal ook iedereen van de kerk een verjaardagskaart krijgen met een gedicht van Lidy dus 
mooi meegenomen we kijken er al naar uit.

Rita Martens

Mieke Felix: vertelling over Tijl Uilenspiegel

Twee mensenkinderen worden geboren duizenden kilometers van elkaar, maar op dezelfde dag. Hun 
wiegen hebben niets met elkaar gemeen, toch worden hun levens ingrijpend met elkaar verweven in 
de donkere tijden van het begin van de 16e eeuw. 
Filips de Schone en Tijl Uilenspiegel. Vertegenwoordigers van Dwang en Vrijheid. Dit is nog altijd voel-
baar tot in onze tijd. De vertelling was indringend in de stijl die Mieke zo eigen is. De 80 luisteraars 
bleven geboeid tot het einde.

Marijke Schaefer
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Terugblik
Een vaste burcht in klankenlandschap door Rudy De Sutter en Johan Temmerman

Maarten Luthers korte Gregoriaanse compositie werd door Rudy bewerkt en opgebouwd als een 
burcht van elektronische klanken, waaraan de oren van de gemiddelde luisteraar heel erg moesten 
wennen. Daarbinnen ontstonden nieuwe prille piano-melodieën, die opstegen en op zoek gingen 
naar bevrijding van Geest en gedachten. Martin vertelde verweven met deze muziek, in een taal die 
heel dicht bij ons stond, het verhaal van zijn leven, dat een beweging in gang heeft gebracht, die zo 
anders verlopen is dan Martin (of Maarten Luther) zelf ooit had kunnen vermoeden. Het werd een 
beklijvende voorstelling als afsluiting van deze week onder de noemer van Sacrale Wervels, met op-
rechte dank aan de vertolkers.
Marijke Schaefer
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Terugblik
Nog enkele foto’s van de voorbereidingen



8 | 

Terugblik
Gezamenlijke vakantiekerkdienst in Gent-Brabantdam

Jeugd
Nieuwe jeugdwerkondersteuner

Amy Nicole Dushime
Op 19 juni ging de stuurgroep met verschillende kandidaten in gesprek. Uiteindelijk koos 
zij voor Amy Nicole Dushime (22) uit Dendermonde als nieuwe jeugdwerkondersteuner. 
Nicole studeerde sociaal werk in Engeland, is een actief lid van de VPKB-gemeente in Den-
dermonde, creatief, muzikaal en heeft als vrijwilliger al veel gevoel getoond voor kinderen 
en jongeren. Bovendien was de stuurgroep getroffen door haar authenticiteit en geloof. 
Aangezien het Nicoles eerste werkervaring is, zal ze wat tijd nodig hebben om zich ver-
trouwd te maken met alle aspecten van het werk, maar de stuurgroep voorziet in overleg 
met diverse personen een goede omkadering en inwerktijd voor Nicole. 
De stuurgroep heeft er alle vertrouwen in dat zij een echte aanwinst voor ProJOP en de 
VPKB zal zijn!

Bevestigingsdienst : 29 oktober 2017 om 15:00
Op zondag 29 oktober om 15:00 vindt de bevestiging plaats van Nicole met een feestelijke 
dienst in haar thuiskerk in Dendermonde. We hopen jullie te mogen verwelkomen. 
Nicole is bereikbaar via projopvpkb@gmail.com



9 | 

Jeugd

Seizoen 2017-2018: in aantocht

De stuurgroep is druk bezig met de voorbereidingen van het 
nieuwe seizoen! De eerste twee weekends hebben al een me-
ter gevonden, dus schrijf ze alvast in je agenda!

. Jongerenweekend oktober: 13-15 oktober 2017 in 
 Zutendaal, meter VPKB Hasselt
 Meer informatie over het oktoberweekend volgt 
 binnenkort!

. Jongerenweekend februari: 16-18 februari 2018 in 
 De Pinte, meter VPKB Gent-Brabantdam

. Voor het tiener- en kinderweekend is de stuurgroep nog op zoek naar een peter of meter.  
 Contacteer Nicole voor meer informatie als je gemeente geïnteresseerd is of twijfelt :)

. Natuurlijk is het zaalvoetbaltoernooi er weer gewoon op 1 november en ook PROTEST! 
 komt terug, deze keer naar Antwerpen op 3 november en misschien nog wel meer...

Familiedag Protestantse Solidariteit 
30 September 2017 om 14:00

ProJOP werkt mee aan de familiedag ter gelegenheid van het 40-ja-
rig bestaan van Protestantse Solidariteit.

In de namiddag verzorgt ProJOP een super tof groepsspel waarin 
tieners vanaf 10 jaar op een luchtige manier kennis maken met het 
werk van Protestantse Solidariteit en tegelijk samen een gezellige 
namiddag beleven.

Er zijn ook creatieve en inhoudelijke workshops en lekker eten uit 
Afrika, het werkgebied van Protestantse Solidariteit, en het geheel 
wordt afgesloten met een optreden in stijl…

Meer details in de volgende nieuwsbrief en Facebook!
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Vooruitblik

Waarom het Lutherjaar 2017 gedenken?

Situatieschets

De protestantse kerken (VPKB), maar ook de oecumenische samenwerkings-
verbanden waarin zij functioneren, willen in Vlaanderen en Wallonië in 2017 
het Lutherjaar vieren en de reformatie onder de aandacht te brengen. De 
woelige 16e eeuw met zijn reformatie, contrareformatie en allerhande her-
vormingen hebben immers de wereld van toen grondig overhoop gehaald en 
onze maatschappij gevormd.  

Het jaar 2017 werd gekozen, omdat Luther een reeks van 95 stellingen pu-
bliek maakte door ze op 31 oktober 1517 te bevestigen op de deur van de 
slotkapel van Wittenberg. Dit wordt als het startsignaal gezien van de refor-
matie van de kerk in de 16e eeuw.  Ook in Duitsland, Zwitserland, Nederland 
en Frankrijk is men druk in de weer rond het Lutherjaar.  

In Gent gaat het initiatief niet uit van de protestantse kerken alleen, maar van 
het Interkerkelijk Beraad. Een werkgroep bestaande uit katholieken, augus-
tijnen, vrouwen en protestanten is samen aan de slag gegaan. Horebeke en 

Gent (Rabotkerk & Brabantdamkerk) werken samen in één werkgroep. 
Er is een uitgebreide website opgemaakt www.refo2017.be.  Er is ook een drukbezochte facebookpa-
gina met alle last-minute praktische informatie: facebook.com/Refo2017nl

Bosgeuzenwandeling, 
hagenpreek en eten 

met Luther – Horebeke 
9 september 2017 om 15:00

Het glooiende en groene landschap rond de Geuzenhoek in Horebeke is de 
ideale plek voor een bosgeuzenwandeling. Onderweg spreken reformatori-
sche predikers het volk toe in een authentieke hagenpreek. Een maaltijd zoals 
in de tijd van Luther, traditionele volksmuziek en Breugelspelen vervolledigen 
deze historische dag.

Locatie:   Korsele, Horebeke
Organisatie:  Protestantse Kerk Horebeke
Prijs:   deelnameprijs aan ‘Eten met Luther’: € 15,00 (wandeling    
  drankje bij de wandeling en drankje na de wandeling plus   
  Breugelmaal). Het aantal plaatsen is beperkt tot 60.

Te betalen via overschrijving tot 1 september 2017 :   Geuzenhoek vzw, Korse-
le 33,  Horebeke, BE75 0014 0572 915
Afstand van de bosgeuzenwandeling: 3,5 km. Niet geschikt voor wie moeilijk 
te been is. Vervoer kan geregeld worden. 
Inschrijving  uiterlijk  1 september 2017  :   hendrik.blommaert@skynet.be
Bus: vanuit Gent wordt een bus ingelegd.  

Voor meer informatie hierover zie helenblow@hotmail.com
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Vooruitblik

Bosgeuzenwandeling, hagenpreek en eten met Luther – Horebeke
Programma
15:00 Samenkomst aan de protestantse kerk, Korsele, Horebeke
15:30 Bosgeuzenwandeling met gids. 
 Onderweg hagenpreken door ds. Marc Loos en ds. Tihamér Buzogàny 
17:30 Eten met Luther in afspanning “De Tafelrede”, Korsele 35
 Volksmuzikale opluistering door “Goegemutst”
 Breugelspelen 

Open Monumentendag 
Met oprechte excuses 
aan Luther
St Pieterskerk 
10 september 2017

Rondleiding door Albert De Graeve langs de schilderijen De Triomf van de 
Eucharistie van Theodoor van Thulden (1606-1669), leerling van Pieter Paul 
Rubens.  
Zondag 10/09/2017, 15:00, 16:00 en 17:00
Locatie: St. Pieterskerk
Vrije toegang.  
Organisatie: Stuurgroep Van Peteghemorgel
Voor meer informatie: raadpleeg www.stuurgroepvanpeteghemorgel.be

Programma
15:00 en 16:00
17:00   Afsluitend orgelconcert
   Leon Bierens speelt verschillende bewerkingen van  
   de Lutherkoraal Ein fest Burg ist unser Gott.  
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Vooruitblik

Protestantse Solidariteit 
komt naar de 
Brabantdam

10 september 2017

Van 25 augustus tot 11 september staat de tentoonstelling n.a.v. 40 jaar Pro-
testantse Solidariteit in onze kerk en op zondag 10 september zal over het 
werk van P.S. ook meer uitleg worden verschaft.

Al 40 jaar zet Protestantse Solidariteit zich in voor de kwetsbare gemeen-
schappen in Afrika. Dat willen we vieren met een tentoonstelling die niet 
enkel vertelt wat we doen en hebben gedaan, maar die ook aangeeft welke 
uitdagingen er nog voor ons liggen. 

Een rijk gevuld paneel met foto’s en tekst belicht onze geschiedenis, de ver-
schillende domeinen waarin we werken en onze identiteit. Het is een blik in 
de achteruitkijkspiegel om beter vooruit te gaan.

Dansen voor 
senioren 

13  september 2017

Heb je zin om een aantal passen in te oefenen en te dansen zoals wals, rum-
ba, chachacha en dit in kring, dan verwachten wij u op woensdag 13 septem-
ber 2017 in de nieuwe Melac, Dorpsstraat 31 te Zwijnaarde.

De beginnersgroep start om 14:00 tot 15:00 en daarna dansen de anderen 
verder tot 16:15.
De groep Labyrint is een onderdeel van de CODALL groep.
Prijs: 2.50 euro per beurt of een tienbeurtenkaart aan 20 euro.

Welkom tweemaal in de maand: 13 en 27 september, 18 en 25 oktober en-
zovoort…
Dansen en bewegen is goed voor lichaam en geest!

Inlichtingen bij de lesgeefster Rita Martens tel. 09/362.83.38
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Vooruitblik
Open Deuren
Huis van het Protestantisme
16 september 2017, 9:15-16:00

Dit jaar willen het personeel van het Huis van het Protestantisme en de voor-
zitter van de Synodale Raad graag open-deur-dagen voor de Kerk organise-
ren. De Franstalige districten kwamen op bezoek op zaterdag 11 maart jl.
Nederlandstalige protestanten en andere geïnteresseerden zijn welkom op 
zaterdag 16 september 2017.
De dag start met een kopje koffie of thee, waarna u in groepjes de verschil-
lende diensten van het gebouw bezoekt en het personeel uw vragen graag 
zal beantwoorden.
Na deze rondleiding bestaat de mogelijkheid, aan één à twee workshops in 
de voormiddag en één activiteit in de namiddag deel te nemen. We verzoe-
ken u op voorhand uw keuze te maken, zodat we ongeveer weten hoeveel 
personen zich ingeschreven hebben.
Over de middag wordt u een bescheiden lunch aangeboden. 

Programma
09:15 – 10:15 Onthaal
10:30 – 12:55 Rondleiding en workshops (waaruit u er twee kunt kiezen) :
   Financieel beleid van de VPKB
   Communicatiedienst van de VPKB
   Beheer en beleid van de VPKB
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:30 Twee activieiten (waaruit u er één kunt diezen)
   Wandeling door Anderlecht (met gediplomeerde  
   gids)
   De parels van de archieven van de VPKB 
   (o.l.v. 2 historici-archivarissen)
15:30 – 16:00 Sluiting met koffie of thee

Inschrijven graag tot 4 september op volgend adres : comm@protestant.link

Even voorstellen: 
de gastvoorganger 
24 september 2017
uitgangscollecte voor de 
vzw De Helpende Hand - Zwijnaarde

Op zondag 24 september verwelkomen we de heer Eddy Delameillieure als 
gastpredikant. Eddy Delameillieure is theoloog, met een doctoraat (Ph.D.) 
van King's College Londen. Hij is  zendeling met One Mission Society en heeft 
voor hen lesgegeven op een seminarie in Madrid (Seminario Evangelico Uni-
do de Teologia).

Wegens familiale omstandigheden moest hij in 2011 terugkeren naar Gent 
waar hij nu pastor is van een gemengde Vlaams-Latino kerk.
Eind 2016 is Eddy Delameillieure toegetreden als bestuurslid van de vzw De 
Helpende Hand - Zwijnaarde. Vandaar dat we op zondag 24 september de 
uitgangscollecte voor De Helpende Hand heel warm bij u aanbevelen. 
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Vooruitblik

Project 200 jaar
1 oktober 2017 

De Protestantse kerk in de Brabantdam is sinds 1817,  door toedoen van Ko-
ning 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 kunt u al een historische en bijzondere foto tentoonstelling bewonderen.
Tijdens de plechtige feestdienst, 1 oktober om 15:00, kunnen we vooruit-
blikken naar de toekomst en terugblikken naar het verleden met toneel, 
zang en gelegenheidssprekers. De feestelijke dienst zal opgenomen wor-
den zodat die verspreid kan worden via de website (streaming – YouTube). 
Het wordt heel bijzonder, dus zorg dat u er bij bent! (it’s once in a lifetime)

Aansluitend is er de boekvoorstelling Geloof en vrijheid. 200 jaar Protestantse 
Brabantdamkerk te Gent door Aletta Rambaut en een receptie (zie flyer als bijlage). 

De werkgroep is volop bezig met de nodige voorbereidingen.

Nico van Belle

De raden van de VPKB-gemeente 

Gent-Centrum nodigen u uit 

op zondag 1 oktober om 15:00 

voor de feestelijke viering van 200 jaar 

gebruik van de voormalige kapel 

van het Kapucijnenklooster, 

ter beschikking gesteld door 

Koning Willem I der Nederlanden.

Programma

15:00 Feestelijke dienst

16:00  Voorstelling Huldeboek 
 Aansluitend receptie

Sint-Kristoffelstraat 1 / hoek Brabantdam
9000 Gent

Uitnodiging
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Vooruitblik

Feestelijke dankdienst
28 oktober 2017 om 16:00

De nationale VPKB-werkgroep Refo2017 organiseert op 28 oktober 2017 
een nationale dankdienst in de St. Goedele-Kathedraal te Brussel.

Meer informatie ontvangt u later, maar noteer nu al graag de datum in uw 
agenda a.u.b.

Op reis…
Budapest
10 - 13 mei 2018

Ik ben nog maar pas terug van mijn vakantie en wil alweer op reis, maar dit 
keer niet alleen met mijn gezin, maar ook samen met jullie, beste mensen. 
Graag organiseer ik tijdens het Hemelvaartweekend 2018 een reis naar het 
Parijs van het Oosten. Grandioze gebouwen, een machtige rivier en de gast-
vrijheid van de bewoners zijn maar een paar van de ontelbare dingen die 
Boedapest in de laatste jaren zo aantrekkelijk maken. Het parlement van 
Hongarije, één van de grootste parlementsgebouwen ter wereld,  ligt ook in 
deze stad aan de Pest-zijde en linkeroever van de Donau en wordt jaarlijks 
door duizenden toeristen bezocht.  

Heeft u Boedapest nog nooit gezien of wilt u nog een keer te gast zijn bij de 
koningin van de Donau, dan moet u niets anders doen dan uzelf bij onder-
tekende opgeven voor 1 december 2017. U begrijpt dat in een wereld waar 
alles verandert (ook de prijzen) ik op dit moment jammer genoeg nog geen 
exacte prijs op deze reis kan plakken, maar als oriëntatie moet u toch re-
kening houden met een bedrag van 600 euro/pp. Voor deze prijs vliegt u 
van Zaventem of Charleroi naar Boedapest en terug, verblijft u in een mini-
mum drie sterren hotel in hartje Boedapest met ontbijt, dineert u in bekende 
restaurants in Boedapest, ook uw lunch en koffie is hierbij inbegrepen. Met 
de entréegelden heb ik ook rekening gehouden en uw ticket voor openbaar 
vervoer in Boedapest wordt ook geregeld. Wat bij de prijs niet inbegrepen is, 
dat is het vervoer van thuis naar het vliegveld en terug hier in België. 
Als de inschrijvingen voltooid zijn, zal ik een uitgebreide info-avond houden 
voor al degenen die meereizen en tijdens deze samenkomst zal ik ook het 
uitgewerkte programma bekend maken. 

Wij vliegen op 10 mei vanaf Zaventem/Charleroi en zijn op 13 mei 2018 terug 
in België. 

ds. Tihamér Buzogàny
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Van hier en daar

Muziek is een geschenk van God, niet van de mens… 
beweerde Luther. Zij maakt de zielen vrolijk, zij verjaagt de duivel en verwekt onschuldige vreugde. 
Luther was een begaafd musicus. Hij ontving muziekonderricht toen hij school liep aan de Latijnse  
school. De muziek was een hoofdvak. Hij kreeg zangles en leerde de luit bespelen. Hij kon die kennis 
uitstekend in praktijk  brengen. Op school werd Gregoriaans gezongen en later, als monnik, zong hij 
de psalmen in de getijden. 

Men zong de psalmen op Gregoriaanse wijze. Tijdens de middeleeuwen zong men eenstemmig. Wer-
den nieuwe liederen gecomponeerd?  Hildegard von Bingen schreef in het jaar 1000 meer dan 80 
liederen voor de nonnen van haar abdij. Pas tijdens de late Middeleeuwen - de Bourgondische tijd 
- verscheen de polyfonie, de meerstemmigheid ten tonele. Ook de koren kregen een plaats in de 
kerk. Er werden koorscholen (getijde-colleges) opgericht met het oog op de koorzang in de kerk.  
Meerstemmigheid werd niet steeds door de Kerk getolereerd. Soms werd het alleen op feestdagen 
geacepteerd.

Het is Maarten Luther die van de Reformatie een zingreformatie maakte. Niet alleen het woord kreeg 
een ereplaats in de liturgie. De gemeente werd betrokkken bij het Evangelie. Het is lofzang, catechis-
mus, gebed en verkondiging in één. Wat een innovatie was. Luther toonzette 36 liederen in de volk-
staal. Hij schreef zelf de tekst en hij componeerde de melodie. Een ‘schlager’ is Een vaste burg is onze 
God. Het beroemde lied 402 is het Protestantse lied bij uitstek. Het werk werd geïnspireerd door 
Ps.46 en Luther zou het gecomponeerd hebben toen hij de terechtstelling op de brandstapel van 
twee Augustijner monniken uit Antwerpen vernam.
De reformatorische muziek heeft ons een schat van prachtige liederen geschonken.
Luther was niet de enige die van de muziek hield. Ziehier wat andere beroemdheden er over dachten:
“Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek” (H.Chr.Andersen)
“De muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding der ziel van de hartstochten” (Aristoteles)

De muziek en het penseel
Martin Luther en Lucas Cranach waren stadsgenoten in Wittenberg. Cranach was uitgenodigd door 
Keurvorst Frederik III de Wijze om naar Wittenberg te komen. Hij zou er 50 jaar wonen en werken. 
Hij was er driemaal burgemeester. De  reformator en de schilder leerden elkaar kennen en werden 
vrienden. Cranach was schilder, drukker en… apotheker. Hij was een gewiekst zakenman die handel 
dreef met Katholieken en Gereformeerden.  Hij was Renaissanceschilder en hij maakte zich  zowel  
thema’s van de Griekse mythologie als jachttaferelen eigen. In Wittenberg heeft hij ontelbare por-
tretten van Luther en diens familie alsook van andere reformatoren geschilderd. Bekend is het schil-
derij dat het musicerende gezin Luther afbeeldt. Een pronkstuk bevindt zich in de Marienkirche in 
Wittenberg.  Het betreft het Reformatiealtaar of  Laatste Avondmaal. Opmerkelijk is dat de tafel niet 
traditioneel lang en rechthoekig is maar rond. Jezus wijst op de man naast hem en men veronderstelt 
dat dit Luther zou zijn. Op een schaal ligt het bereide Lam. De zijpanelen zijn waarschijnlijk het werk 
van Cranach de Jonge. Het doopsel en de biecht worden hier weergegeven.  Luther verspreidde het 
woord, Cranach schilderde het Evangelie.

Huguette Spatz
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Van hier en daar

De roede van de Kerkorde
De V.P.K.B. kerkorde blijkt nog lang niet ‘af’.
Telkens weer merken we dat allerlei, indertijd toch wat overhaastig aangenomen besluiten of regels 
in de praktijk niet werken en aangepast moeten worden. 
Dat is uiteraard normaal en gebeurt geregeld in alle mogelijke Kerken. 
Wat erg is, is dat door sommigen dit werkinstrument  - en dat is de ‘Kerkorde’ - gebruikt wordt als een 
stok om eigen gezag (of wat daarvoor door moet gaan) te pogen door te zetten. 

In een Protestantse kerk, als onze, Vlaamse kerk, speelt dan niet alleen een andere taal, maar ook een 
andere kerkelijke cultuur en theologie een rol.  

Zo kennen de meeste gemeentes in Wallonië geen ‘diakenen’ zoals in Vlaanderen.
Zelfs de dienstdoende ‘ouderling’ heeft in Wallonië een heel andere taak dan in Vlaanderen. 
Hun interpretatie van Kerkorde, Schrift en Belijdenis is niet de onze. 

Ondanks deze en andere soms opmerkelijke verschillen belet dit bepaalde gemeenteleden niet, als 
hun dat zo uitkomt, hun interpretatie van Kerkorde, Schrift en belijdenis te pogen op te leggen aan 
anderen.

Het Schriftwoord: ‘de letter doodt en de Geest maakt levend’ en de opdracht dat het Evangelie steeds 
weer opnieuw, steeds weer her-taald moet worden is voor een gedeelte van de leden van de V.P.K.B. 
te moeilijk.
Het is uiteraard eenvoudiger vast te houden aan het oude en vertrouwde. 

Maar wat van een God die meegaat in de geschiedenis van mensen, die mensen steeds weer uit-
daagt, die mensen als partners wil, en dat is toch wel wat anders dan mensen van het merk: “His 
Master’s Voice”!

God wil mensen als verkondigers van het ‘Goede Nieuws’, geen grammofoonplaten, cassettebandjes 
of C.D.’s. Hij heeft dat risico met ons willen lopen, het risico van een plaat met een kras, een bandje 
met een kreukel…
Het vragen om toepassing van de ‘Kerkorde’ kan niet verbergen dat degenen die daar zo druk mee 
bezig zijn eigenlijk bezig zijn te pogen ook eigen twijfel en onzekerheid te bekampen.

Dit artikel werd geschreven door ds. P. Bouman (Leuven) en is overgenomen uit het tijdschrift “De 
Open Poort”  jaargang  1994, februari.
Beknopte en verkorte versie door Daniel Van Steenkiste

Nota:
een Kerkorde is inderdaad nooit af. Dat gaat zo in een levende en evoluerende Kerk. 
De meest recente versie (Synodevergadering november 2016) is zowel digitaal als op 
papier te bekomen op volgend e-mailadres : bureau@protestant.link 
Bea Baetens
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Pastoraat
Wel en wee uit de Brabantdamgemeente

God geeft ons de wol en de naalden
en zegt : “Brei zo goed als je kan, steek voor steek”,
een steek is als een dag op de naald van de tijd.
Na één maand heb je 30 of 31 steken en na 10 jaar zijn het er zo’n 3650.
Sommige zijn rechts, andere averechts. 
Een aantal zal je laten vallen, maar weer op kunnen halen. 
Andere steken slippen van je naald en ben je voor altijd kwijt.
De wol die God je geeft om je leven mee te breien, heeft allerlei kleuren: 
roze voor je gelukkige momenten;
zwart voor verdriet en zorgen;
grijs voor je twijfels
terwijl groen voor je verwachtingen staat. 
Blauw zijn je verlangens en 
rood is de liefde in je leven.
Daarom smeek ik U God, geef me de moed om mijn breiwerk af te maken,
zodat eens de dag zal komen dat U het waardig acht dit op te nemen in
Uw verzameling van kunstwerken en broddellapjes van mensenhand, 
die U alle lief zijn, omdat U altijd van ons houdt.

Midden in de zomertijd troffen mij de woorden 
van dit bovenstaande gedichtje, dat zo juist het 
leven van alle dag typeert en ook deze zomer is 
het resultaat van ons breiwerk weer veelkleurig. 
Wel en wee lossen elkaar af in onze gemeente, 
hoewel ik toch denk dat we dankbaar terug mo-
gen kijken op deze twee maanden.

Toch blijven onze zorgen en medeleven uitgaan 
naar de ouderen die niet meer de gelegenheid 
hebben om rond te dansen in de verwarmende 
banen van zonlicht of te genieten van een mooie 
plek onder een schaduwgevende boom. 

Cecile De Vilder oefent zich in geduld en aanvaar-
ding en dat is niet zo eenvoudig. 

Francine Van der Haegen koestert zich in de lief-
devolle aandacht van haar dochter Jacqueline, 
die dichtbij woont en zoveel mogelijk haar moe-
der ondersteunt en aanmoedigt in haar dagelijk-
se leven, waarbij haar gehoor nog verder achter-
uit gaat en contact met anderen nog moeilijker 
wordt.

Ziekenhuisbezoek en verblijf is een aantal onder 
ons ook ten deel gevallen en we zijn dankbaar 
dat Cees Van Leeuwen weer met goede vooruit-
zichten naar huis mocht om verder aan te ster-
ken. Louise Hanappe moest na een operatie op-
nieuw opgenomen worden. 

Ook van Karel en zijn zoon Wim ontvingen wij 
positieve berichten, elke dag slagen zij er beter 
in het huishouden te bestieren en de taken van 
Liliane over te nemen. 

Thea van Zuuren vergaat het momenteel min-
der goed. Zij moet zich rustig houden en druk-
te vermijden. Hopelijk brengen de verschillende 
onderzoeken de oorzaak hiervoor aan het licht, 
zodat er naar oplossingen gezocht kan worden. 
Wij bidden je Gods Zegen toe. 

Dit rustiger aandoen geldt ook voor Daniël Van 
Steenkiste en Christiaan Buysse, die deze zomer 
door omstandigheden meer en meer aan huis ge-
bonden zijn en hun eigen gezondheid voor moe-
ten laten gaan om het elan terug te vinden om al 
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Pastoraat
die zaken waar zij zich voor geëngageerd hebben 
weer op te kunnen pakken. Onze gedachten gaan 
naar jullie uit. Geniet van jullie hof in alle rust en 
laat het zorgen eventjes aan anderen over.

Wij delen de zorgen van Bea Baetens om de fra-
giele gezondheidstoestand van haar vader ds. 
Gustaaf Baetens (89), die in Duitsland woont. 

Vakantiegangers gaan en komen deze maanden, 
velen zijn al weer veilig terug thuis anderen zijn 
nog onderweg. Wij wensen allen een veilige te-
rugreis toe na een deugddoend verlof om de 
taken van alledag weer op te nemen, welkom 
terug!

Micheline Morel is al menig keer naar het zui-
den van Frankrijk afgereisd naar haar zuster, die 
nog steeds revalideert na haar herseninfarct. De 
berichten zijn hoopvol er kan weer over de toe-
komst nagedacht worden. Wij zijn dankbaar om 
deze goede ontwikkelingen.

Heel heugelijk nieuws is ook de geboorte van 
twee flinke mensenkinderen die in juli en augus-
tus het levenslicht zagen. Als eerste Leo Van de 
Walle, kleinzoon van Rita Van den Hende-Mar-
tens geboren op 11 juli. Hij laat de Vlaamse har-
ten sneller kloppen en is de vreugde van Erika en 
Marijn. 
Een maand later ook op de 11de, werd Dylano 
geboren, zoontje van Kaiya Frans en de kleinzoon 
van Gwenda Stevens, die  door zijn komst nu ook 
bij de Oma-club kan aansluiten. 
Wij wensen Leo en Dylano toe dat zij mogen op-
groeien onder Gods alomvattende Liefde, om-
ringd door hun ouders en allen die hen dierbaar 
zijn.

Een eindje verder op hun levensweg zijn Sarah 
en Arnold De Jonge, die in augustus 55 jaar hu-
welijkstrouw mochten vieren. Het feestje komt 
later als alle “betrokkenen” weer op post zijn, 
maar wij zenden nu reeds onze hartelijke geluk-
wensen, moge de Heer u nog vele goede jaren 
tezamen schenken.

Begin augustus kregen wij tot onze grote vreug-
de ds. Harmen Geurs en Hilda Bosma op bezoek 

in de kerk en zo konden we bij de koffie gezel-
lig bijpraten en herinneringen ophalen. De jaren 
gaan snel voorbij en ondertussen heeft Hilda 
eind augustus ook de kaap van 80 jaar gerond. 
Ook jullie wensen we alle goeds toe en de kracht 
om het klimmen der jaren met blijmoedigheid te 
dragen.  

Zo is het breiwerk deze maanden weer kleurrijk 
verder gevorderd en door ons allen steekje voor 
steekje vervaardigd, soms met moeite en pijn, 
maar meestal in dankbare vreugde om al het 
goede dat onze Vader ons aanreikt. Laten wij dit 
grote en kleine geluk dankbaar aannemen en uit-
delen aan onze naasten.

Marijke Schaefer.
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Varia
 

Activiteitenkalender
 

 September

 Zaterdag, 09 september  15:00 Refo2017: Bosgeuzenwandeling, Hagenpreek en Eten met Luther - Horebeke
 Zondag, 10 september  10:00 Protestantse Solidariteit in Gent-Brabantdam
    15:00 Refo2017: Open Monumentendag Met oprechte excuses aan Luther – 
     St. Pieterskerk 
Woensdag, 13 september 14:00 Dansen voor senioren - Zwijnaarde
    19:30 Kerkenraadsvergadering bij Marijke Schaefer-Kruijne
 Zaterdag, 16 september  09:15 Open Deuren - Huis van het Protestantisme - Brussel  
 Zondag, 24 september  10:00 Kerkdienst met gastvoorganger Eddy Delameilleure
     Collecte vzw De Helpende Hand
 Woensdag, 27 september 14:00  Dansen voor senioren - Zwijnaarde
    14:30 Bijbel aan Huis in het PCC Gent
 Vrijdag, 29 september    19:30 Bijbel aan Huis bij Ann en Francis in De Pinte

 Oktober

 Zondag, 1 oktober  15:00 Feestelijke kerkdienst 200 jaar kerk in Brabantdam
    16:00 Presentatie Huldeboek Geloof en vrijheid
 Zaterdag, 28 oktober   16:00 Refo2017: Nationale dankdienst St. Goedele-kathedraal Brussel

 Van harte gefeliciteerd met
 jullie verjaardag !
 

 
 Marijke Kruijne   06 september
 Thea Schaap   06 september
 Francine Ongenae 07 september
 Janneke van Heest 10 september
 Caroline François 10 september
 Gwenda Stevens 14 september
 Gertruida Bos  17 september
 Ivan De Wilde  20 september
 Jacob De Schipper 29 september
 Ingrid Van Kesteren 30 september
 Laurent De Hainaut  01 oktober

De Belgische Gideons vzw 

Bij gebrek aan medewerkers werden er weinig Bijbels en Nieuw Testa-
menten geplaatst op bestaande locaties en zijn er bijna geen nieuwe 
instellingen bijgekomen waar Bijbels geplaatst zouden kunnen worden.
De Bible Box kende daarentegen wel een zekere opmars en werden 
er vele Nieuw Testamenten in verschillende talen besteld en geleverd, 
meestal via onze Nederlandse zusterorganisatie Bijbelvereniging voor-
heen de Nederlandse Gideons.

Wij vallen in herhaling, maar wij blijven hopen op medewerkers om 
o.a. de 4-talige Nieuw Testamenten, in de nieuwe vertalingen, te plaat-
sen in onze doelgroepen, hetzij  hotels, gevangenissen, B&B, enz.. op-
dat ons werk na meer dan 50 jaar weer een opleving zou kennen. Voor 
de ziekenhuizen en eventueel scholen, catechese rond vormsel of be-
lijdenis is er nog altijd de mooie uitgave van het Nieuw Testament met 
de Psalmen in de nieuwe vertaling.

We willen u danken voor de onvoorwaardelijke steun, want zonder uw 
financiële en gebedssteun, zou ons werk niet verder kunnen gaan.
Wij wensen u Gods rijke zegen toe.
Secretariaat: Oude Molenstraat 133, 2400 Mol - Tel.014/31.54.04 -  
E-mail: jan.vanhees@edpnet.be
IBAN: BE32 9731 3421 5702 / BIC: ARSPBE22
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Ter overdenking

Wat een mens zaait zal hij ook oogsten  (Gal. 6, 7/b)

Astronomisch gezien is het nog zomer, maar de 
meteorologische herfst heeft met 1 september 
zijn intrede gedaan. Een nieuwe start na de war-
me zomerdagen, ook in onze kerkgemeenschap 
waar de vraag gesteld wordt hoe en wat wij in de 
volgende maanden en jaren gaan zaaien?

In de voorbije 200 jaar is er al het één en ander in 
ons kerkgebouw gezaaid nadat ds. Albert Goed-
koop in het vernieuwde kapucijnenklooster zijn 
eerste dienst hield. Alle predikanten wier namen 
op de kerkmuur geschreven staan, wilden niets 
anders dan samen met de gemeenteleden op 
een juiste manier, het juiste woord zaaien. Samen 
moesten ze leren dat zaaien niet altijd gemakke-
lijk en evident is en dat er soms met tranen in 
de ogen gezaaid moet worden (Ps. 126). En juist 
degenen die de grootste nood aan het Woord 
hebben, willen het precies niet aannemen. Toch 
is het gelukt en in 2017 op 1 oktober mag en kan 
de protestante gemeenschap van Gent-Centrum 
vieren, dat zij 200 jaar in het gebouw aan de Bra-
bantdam kerkt.

Zaaien was en blijft een moeilijk werk en wij wor-
den daar nu en dan moe van, zien het niet meer 
zitten en er wordt de vraag gesteld of dat het nog 
zin heeft om het woord te zaaien in een wereld 
waar zoveel woorden klinken en waarin het leven 
en handelen van mensen wordt bepaald door 
een egocentrische zelfliefde? Ik denk dat het 
wel belangrijk is dat het zaad ook in onze dagen 
gestrooid wordt in de hoop dat het geheim van 
het graan ook tegenwoordig nog wonderen doet. 
Wonderen die wij niet begrijpen, maar waarin wij 
geloven en bewust van zijn dat “geloof nooit de 
vorm kan aannemen van zekerheid of garantie. 
Het kan integendeel pas daar ontstaan waar God 

zich onttrekt aan het begrijpen, kennen of zien. 
Geloven is zodoende altijd een onzeker avontuur, 
meer overgave aan het onbekende dan groeiend 
inzicht en kennis. Het is een zaak van vertrouwen, 
maar niet van zekerheden en verworvenheden.” 
(Herman Westerink)                                                                                                                                 

Wilt u deze onzekere avontuur ook aangaan 
waarde lezer? Zo ja, dan bent u van harte wel-
kom want het werk dat voor ons staat is veel en 
arbeiders zijn er weinig, dus daarom vraag ik ook 
bij deze, de eigenaar van de oogst, om arbeiders 
in te zetten voor zijn oogst (werk) hier op aarde, 
hier in Gent!

ds. Tihamér Buzogàny



22 | 

Varia

Bloemen
De bloemen van de kerk waren in juli en augustus voor:
02 juli:   voor Cees van Leeuwen vanwege zijn hartoperatie
09 juli:  voor Rudy Liagre, die opnieuw opa is geworden
16 juli:   voor Ghislaine Verschuren ter bemoediging 
23 juli:   voor Arnold De Jonge als dank voor de prachtige  
  power-point-presentatie over het protestantisme
30 juli:   dienst in Rabotkerk
06 augustus:  ds. Geurs en Hilda Bosma die nog eens in ons 
  midden waren
13 augustus:  dienst in Rabotkerk
20 augustus:  voor Thea van Zuuren-Schaap ter bemoediging
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Komende vergadering redactieraad
Zondag 24 september 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

Dienstenrooster
Zondag, 3 september Startzondag

Zondag, 10 september               Avondmaalsdienst

Zondag, 17 september

Zondag, 24 september

Zondag, 1 oktober – 15.00 uur                              Feestelijke dienst t.g.v. 200 jaar Brabantdamkerk

Voorganger   ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Kruijne / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Ik help een kind
Organist(e)   Charles-Henry Vanden Broucke
Kinderkerk   Etty Deelstra

Voorganger   De heer Eddy Delameillieure
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Kruijne / Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / De Helpende Hand
Organist(e)   Nina Du Toit
Kinderkerk   Martine De Jonge 

Voorganger   ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk  / Bloemen
Organist(e)   Nina Du Toit
Kinderkerk   Janneke van Heest

Voorganger   ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van De Walle / Rita Martens
Organist(e)   Ko van Heest
Collectes   Kerkenwerk  / Diaconie
Kinderkerk   Wilma Buzogàny

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
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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 Neder-
lands Bijbelgenootschap. In 2017 staat het Matteüs-evangelie centraal maar ook andere bijbelboek-
en komen aan bod. Omwille van 500 jaar reformatie is behalve het Oecumenisch rooster ook dat 
van de Lutherse kerken geraadpleegd.

 September 2017 
   
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
di 5 Galaten 1: 1 - 12  Geen ander evangelie
wo 6 Galaten 1: 13 - 24 Paulus over zijn roeping
do 7 Galaten 2: 1 - 14 R uimte
vr 8 Galaten 2: 15 - 21 Paulus versus Petrus
za 9 Galaten 3: 1 - 14  Tact?
zo 10 Galaten 3: 15 - 29 Nalatenschap
ma 11 Galaten 4: 1 - 11  Rechten van het kind
di 12 Galaten 4: 12 - 31 Paulus' barensweeën
wo 13 Galaten 5: 1 - 12  Scherpte
do 14 Psalm 133  Saamhorigheid
vr 15 Exodus 30: 22 38 Geurig
za 16 Exodus 31: 1 - 18 Creativiteit
zo 17 Exodus 32: 1 - 14 Gaan voor goud …
ma 18 Exodus 32: 15 -35 Vernietigend
di 19 Exodus 33: 1 - 11 De Heer trekt zich terug
wo 20 Exodus 33: 12 - 23 God laat zich zien
do 21 Exodus 34: 1 - 18 Kopie
vr 22 Exodus 34: 19 - 35 Verbondsregels
za 23 Galaten 5: 13 -26 Vruchtbaarheid
zo 24 Galaten 6: 1 - 18  Draagtijd
ma 25 Matteüs 18: 10 - 20 Bereiken en aanspreken
di 26 Matteüs 18: 21 - 35 Vergevingsgezindheid
wo 27 Matteüs 19: 1 - 15 Trouw
do 28 Matteüs 19: 16 - 30 Rijkdom
vr 29 Matteüs 20: 1 - 16 Te elfder ure
za 30 Matteüs 20: 17 - 28 Omgaan met macht
   

 Oktober 2017 

zo 1 Matteüs 20: 29 - 21: 9 Roep


