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Van de kerkenraad
Na twee maanden vakantie hadden we op
woensdag 30 augustus jl. ons conclaaf in het Kollekasteel te Mariakerke.
We hebben een hele dag vergaderd, een kort
verslagje daarvan vindt u verder in dit nummer.
De startzondag op zondag 3 september was weer
een schot in de roos: heerlijk weertje, lekker eten
en vooral goed gezelschap. Vroeger werd de
startzondag soms gezien als gemeentevergadering, maar daar zijn we vanaf gestapt.
Bij de startzondag ligt de klemtoon nu op gezellig samenzijn, contact leggen met elkaar en daar
zijn we zeker in geslaagd. Dank aan iedereen dus
voor het voorbereidende werk, het werk tijdens
de dag zelf en aan de opruimploeg.
Al onze aandacht gaat nu naar de feestelijke
dienst op zondag 1 oktober en ook naar het Huldeboek waar heel wat mensen naar uitkijken.
Als u dit leest is die dag al voorbij en kunnen we
hopelijk zeggen: het is goed geweest.
Alle activiteiten starten weer op zoals Bijbel-aan
-huis, Avondcontact en de talrijke lezingen van
Refo2017, alles in het teken van het Lutherjaar.
Lees goed de speciale brochure binnenin dit
nummer: lezingen maar ook concerten en een
bijbeltentoonstelling. U krijgt een brede waaier
van activiteiten.
De knutselzondagen vervangen we door lunchzondag en die start op zondag 3 december. We
eten lekker samen en dan volgt een activiteit. U
wordt tijdig op de hoogte gebracht.
We namen ook afscheid van onze organiste Nina
Dutoît want samen met haar man vertrok ze einde september terug naar Zuid-Afrika.
Verder hadden we ook een goede kerkenraadsvergadering en we hopen dat volgende maand
onze scriba Louise weer aanwezig zal zijn.
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Terugblik
Verslag van de bijzondere kerkenraadsvergadering, ons conclaaf
30 augustus 2017

Wij willen in de toekomst ook rekening houden
met het puntje, dat deze mensen preekbevoegdheid moeten bezitten. Dit is niet zo gemakkelijk
omdat er geen lijst bestaat. Maar we willen daar
in 2018 zeker werk van maken.
In verband met het Avondmaal willen we dit vanaf 2018 om de twee maanden aanbieden, de lijst
met data mag u verwachten in de kerkbrief van
januari. Dit jaar vieren we nog een Avondmaal op
zondag 12 november.

Het doel van deze samenkomst was een evaluatie-/functioneringsgesprek te hebben met onze
predikant en een beleidsplan uit te werken.
Eerste vraag
Hoe functioneert de kerkenraad t.a.v. zijn predikant en omgekeerd? De samenwerking werd als
zeer positief ervaren. We hebben heel wat punten besproken.
Tweede punt: visie - waar naartoe?
Beleidsplan
. Samenstelling kerkenraad: momenteel zien we
geen of weinig jonge mensen, gezinnen in onze
kerk en daarbij stellen we ons ook de vraag, wie
zich nog wil engageren? Hoe zullen we verder
gaan in onze gemeente en daarom hebben we
besloten dat ook jullie mening belangrijk om een
informatievergadering te houden op zondag 10
december na de dienst in de kerk. Houd die dag
dus graag vrij. Help ons door mee te denken…
. Erediensten - gastpredikanten - Avondmaal:
het is niet altijd gemakkelijk op de vrije zondag
van onze predikant een gastpredikant te vinden.
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. Huisbezoeken: de kerkenraad en de predikant
willen dit verder aanhouden, maar wil u graag
meer of vlugger een bezoekje, geef ons dan een
seintje.
. Jeugdwerking: de huidige jeugdgroep is nog
pril en breekbaar. Ze komt regelmatig samen en
neemt ook deel aan activiteiten van ProJOP zoals
weekenden en op 1/11 het jeugdzaalvoetbaltornooi.
. De contacten met de stad Gent verlopen heel
goed en als dank denken we eraan om eventueel in de blokperiode voor studenten de deuren
van de kerk open te zetten om hen er te laten
studeren.
. Bijbel-aan-huis en Avondcontact: Bijbel-aanhuis gaat ook in 2018 door zowel op woensdagnamiddag in het PCC en vrijdagavond in De Pinte.
Avondcontact gaat dit seizoen door in de kerk.
Het is een bijzonder jaar met bijzondere lezingen
in het kader van 500 jaar Reformatie en 200 jaar
Brabantdam.
. Sacrale Wervels: dit is zeer positief geëvalueerd en we willen iedereen bedanken voor het
vele werk achter de schermen en in het bijzonder
Jean-Marie Bytebier voor zijn werk als curator.
. Gemeenschappelijke vergaderingen: het zou
nuttig zijn om twee keer per jaar samen te ver-

Terugblik
gaderen met de bestuursraad en ook met het bestuur van de Vlaamse Olijfberg. Ook met andere
kerkgemeenschappen willen we samenwerken.
Die samenwerking uit zich ook in de talrijke vergaderingen in verband met 500 jaar Reformatie
en met het Interkerkelijk Beraad op gebied van
oecumene.
. Diaconale activiteiten: graag willen we die in
de toekomst verder blijven steunen. Wij houden
ook dit jaar nog het kerstfeestje voor de vzw Helpende Hand. Zijn er nog groepen die we kunnen
ondersteunen? Laat het ons weten.
. Nu de renovatie in de kerk achter de rug is, willen wij het koffie/thee drinken na de dienst in de
kerk uitproberen. Mensen hoeven zich niet meer
te verplaatsen en in de winter hoeven we het
PCC niet extra te verwarmen. Dit is een proefproject en het zal in de loop van het werkjaar verder
besproken worden.
Conclusie
Deze dag werd door ons als kerkenraad zinvol
ervaren omdat er tijd was om een aantal onderwerpen grondig te bespreken.
Hoewel we niet voor alles een oplossing hebben,
kijken we optimistisch vooruit met een aantal
hopelijk zinvolle en positieve initiatieven.
Rita Martens, voorzitter
ds. Tihamér Buzogany

Dankwoordje aan Nina
en Herman Dutoît
Lieve Nina en Herman,
Februari in het PCC: Marijke
Kruijne vertelt dat er is een
lieve dame die graag wil pianospelen tijdens de zondagse
diensten!
Sindsdien begeleid jij, Nina,
vele van onze diensten, eerst in
het PCC en nu ook in ons vernieuwd kerkinterieur.
We hebben genoten van jouw
muzikale talenten tijdens de
diensten maar ook tijdens
je optreden samen met Lidy
in de Gentse Feestenweek.
Je betrokkenheid bij onze
gemeente was groot. We zagen jullie bijna
elke zondag in de dienst en ook daarbuiten. Je ging mee naar Horebeke voor de
Voorstelling van de postzegel n.a.v. de 500
jaar Reformatie in juni.
Maar ook persoonlijk hebben we elkaar leren
appreciëren. In mei waren we nog samen in
de Abdij van Park! En in juni op de Gaspardde-Colignyschool, waar we overigens de
komende weken nog een keertje terugkeren.
We willen jou bedanken nu Herman nog niet
vertrokken is. Maar hoe? Ons Huldeboek is er
nog niet!
Je vertelde over je betrokkenheid met
scholen en je herinneringen aan een
Hugenotenkruis op de gevel van een school
in Zuid-Afrika. Dit symbool zag je hier in onze
kerk terug! Daarom wilden jou graag een
kleine gouden Hugenotenkruisje meegeven.
Gods zegen op jullie weg en ik zeg zeker tot
ziens en steeds welkom terug!
Aletta Rambaut

5|

Terugblik
Startzondag

3 september 2017
Dit keer hadden we gekozen voor de eerste zondag van september, een echte start van het nieuwe werkjaar.
Zoals altijd beginnen we de zondag met een fijne, verzorgde dienst en het blij weerzien van
heel wat vakantiegangers. Na de koffie, voor
deze keer nog in het PCC, maakte een enthousiaste groep zich op om naar De Pinte te vertrekken, waar we gastvrij werden verwacht door Ann
en Francis Van de Walle in hun prachtige tuin. De
dag voordien was er had gewerkt door de groep
vrijwilligers om alles klaar te zetten: partytenten,
tafels en stoelen, borden, bestek, terwijl in de
keuken titanenwerk verricht werd door Ann en
Wilma, die als superkoks in de weer waren voor
het prachtige Indonesische buffet waar we allemaal zo naar uitkeken.
Onder een stralende zon genoten we van ons
aperitief en toen iedereen er was, konden we
aan tafel om eerst te luisteren naar een inleiding,
psalmlezing en gebed door onze dominee. Het
buffet wachtte en we smulden niet alleen van
deze gaven, maar ook van de geanimeerde gesprekken en contacten.
Zo zijn deze startzondagen toch ook bedoeld: de
draad weer oppakken en de contacten weer aantrekken, na de lange zomermaanden eens lekker
bijpraten. Iedereen heeft heel wat te vertellen en
zo vloog de tijd om. Maar eerst nog eens genieten van de meegebrachte zoete heerlijkheden en
een kop koffie of thee om het geheel helemaal
af te ronden.
Niets was nu beter dan af te sluiten met een eendrachtig gezongen Voor alle goede gaven Heer,
zij U de dank en eer, nostalgisch voor sommigen,
alles zeggend voor allen.
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Wat mij opviel was dat een groot deel van de
aanwezigen ongevraagd toch nog bleef helpen
met de afwas, de opkuis en het afbreken van
de tenten en dat dit gebeurde als een goed gesmeerde machine, in een wipje was alles gedaan.
Het mag tellen als proeve van samenwerking.
Een mooie middag, doorgebracht in een magische omgeving met mensen van goede wil, wij
voelden ons allen gezegend. Zeker ook de volgende morgen, toen wij wakker werden en buiten de druilerige grijze lucht zagen. Dank, dank
en nog eens dank.
Marijke Kruijne

Terugblik
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Terugblik
Geuzenwandeling in Horebeke
9 september 2017

Een regenachtige dag, begin september.
De deelnemers verzamelen zich op de parking, aan de Nieuwe kerk. Twee groepen vertrekken onder
begeleiding van telkens twee als Augustijnermonnik verklede gidsen, één voor de natuur en de andere voor al de rest. Na een fikse regenbui konden we onze weg verderzetten.
Eerst kwamen we langs een boomgaard waar ds. Tihamer Buzogany ons op een geïmproviseerde
kansel stond op te wachten. Hij sprak ons toe en tot slot konden we een Lutherlied meezingen.
Daarna ging de tocht verder langs de steile Molenberg naar beneden op weg naar een tuin waar ds.
Marc Loos ons vanop de kansel, die zoveel jaren tijdens de Zendingsdagen was gebruikt, toesprak.
Na de tocht van 3,5 km werden we verwacht in de afspanning De Tafelrede, waar het echtpaar
Maarten en Katharina Luther ons opwachtte, mooi verkleed in kledij uit de tijd van toen. Ook alle
helpers, vrouwen en mannen, die ons een lekkere maaltijd met linzen en groenten serveerden droegen gelijkaardige kledij. Als toetje kregen we rijstpap met bruine suiker.
Iedereen van de aanwezigen houdt een warm gevoel over aan een activiteit, waarbij de handen van
de kerkgemeenschap uit Horebeke en Gent in elkaar werden geslagen. Voor ons alvast voor herhaling
vatbaar.
Aletta Rambaut
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Terugblik

9|

Vooruitblik
Donderdag 5 oktober
om 17:00

Opening Academiejaar UFPG
Museumkerk Brussel

Zaterdag 7 oktober van
9:00 tot 13:00
Tweede kookles
vzw De Helpende Hand

U bent van harte uitgenodigd voor de opening van het academiejaar 20172018 van de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel op
donderdag 5 oktober a.s. om 17:00 in de Museumkerk, Museumplein 2 1000 Brussel. De inauguratierede zal gehouden worden door prof. Doris
Lambers-Petry Charisma of Exousia. Nieuwe aspecten bij de vraag naar de
historische Jezus. De zitting wordt afgesloten met een eenvoudige receptie.

vzw De Helpende Hand nodigt u van harte uit op de tweede gratis kookles
met Pol. Deze keer staat vol-au-vent met frietjes op het menu. Na de kookles
wordt samen gegeten en de afwas gedaan bij een gezellige babbel.
Deze kookles wordt gegeven in het OCMW Merelbeke, zaal Wilgenhof, Poelstraat 47 - 9820 Merelbeke.
Inschrijven kan tot 5 oktober op het GSM-nummer 0485/780 218

Zaterdag 7 oktober
vanaf 11:00

Fancy Fair
Gaspard de Coligny-school
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De Fancy Fair heeft dit jaar als thema Galliërs
en Romeinen.
Programma
11:00 - 17:00 Spelletjes + prijzen + grime
11:30 - 14:30
18:00 - 20:00 vol-au-vent / veggie + frietjes
19:00 - 20-30 Film + tombola

Vooruitblik
Het programma van Avondcontact voor het komende seizoen is volledig gekaderd in het feestjaar, dat wij dit jaar hebben en dat naar aanleiding van 200
jaar in dit kerkgebouw op de Brabantdam. Door toedoen van koning Willem I
der Nederlanden kon de voormalige kapucijnenkloosterkerk ingericht worden
voor de protestantse eredienst. Naar aanleiding van opzoekingen ter voorbereiding van het huldeboek dat op 1 oktober is voorgesteld, kon bovendien
een historische fout worden rechtgezet. De Kapucijnen hadden namelijk geen
kapel maar een heuse kerk in gebruik! Vanaf nu kunnen we dan ook onze
terminologie aanpassen: onze kerk is gehuisvest in de voormalige kapucijnenkloosterKERK.

Avondcontact
19 oktober 2017

Het verlies van België
Johan Op de Beeck

Op donderdag 19 oktober hebben we een eminent en bekend spreker te gast.
Johan Op de Beeck zal ons inlichten over de periode rond de ingebruikname
van deze kloosterkerk voor de protestantse eredienst. Opgelet want het komende seizoen gaan de voordrachten door in ons pas opgefriste kerkgebouw
wel op het gebruikelijke uur, namelijk 19:30.
Het verlies van België: de Belgische Revolutie van 1830
In 1815 ontstaat het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Willem I bestuurt
als een ouderwetse alleenheerser. Niet alleen de katholieke bevolking van het
Zuiden heeft hier problemen mee, maar ook een jonge liberale generatie van
advocaten en journalisten.
Hun kopman is Louis De Potter, een republikein. Augustus 1830: oproer in
Brussel, gevolgd door een spiraal van geweld. Een maand later valt het Nederlandse leger aan en... wordt verslagen. De Potter grijpt de macht. Zal België
een republiek worden naar Frans voorbeeld? De grote mogendheden kunnen
dit niet laten gebeuren. De dramatische climax is dat er wél een nieuw land
ontstaat, maar geen republiek.
Johan Op de Beeck heeft een lange journalistieke carrière achter de rug bij
VRT en VTM. Hij was hoofdredacteur van TV-Limburg, van Euronews (Lyon)
en stond mee aan de leiding van Kanaal Z. Vandaag is hij onafhankelijk communicatie-adviseur en geschiedkundig auteur. Hij schreef o.m. Het verlies van
België (2015) en De bedreigde vrijheid (2017)

De evenementen, georganiseerd in het kader van de 500 jaar Reformatie en
waar wij allemaal van harte uitgenodigd zijn, maken de maanden oktober en
november veel drukker dan deze normaliter zijn. Op vrijdag avond 27 oktober
2017 zal het openingsevenement van Refo 2017 in de bibliotheek van de Augustijnenklooster te Gent doorgaan, waar ik graag aanwezig wil zijn.

Bijbel aan huis
25 oktober 2017

Omdat er op die avond ook Bijbel-aan-huis is, hebben wij op onze kerkenraadsvergadering van september 2017 beslist om deze vroeger door te laten
gaan, namelijk op woensdag 25 oktober vanaf 19:30 bij Francis en An.
ds. Tihamer Buzogany
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Vooruitblik
Bijbelexpo
Groot Begijnhof
Sint-Amandsberg

Vrijdag 27 oktober tot
zaterdag 18 november

Openingsplechtigheid
Refo2017
Vrijdag 27 oktober 2017

Programma
20:00
20:10
20:30
20:50
21:10

verwelkoming (IKB, werkgroep, klooster)
muziek door Marcel Ketels (Ultreya/Pandora) – extracten uit het
concert: Maarten Luther Die Wittenbergisch Nachtigall
toespraak ds. Steven Fuite, voorzitter Synodale Raad VPKB
muziek
mini-lezing Johan Decavele over het historisch Gentse
protestantisme

Samen met Antwerpen behoorde Gent in de 16de eeuw tot de Nederlandse steden waar het protestantisme het vroegst en vervolgens met het meest duurzame
karakter ingang heeft gevonden. Op de groepjes bijbellezers van de jaren 1520
volgden omstreeks 1550 de levendige doperse gemeenten. Ze werden vanaf 1555
overvleugeld door een strijdbare calvinistische beweging. Op de hagenpreken in
de lente en de zomer van 1566 volgde in augustus de beruchte Beeldenstorm. De
repressie door Alva’s Raad van Beroerten vanaf 1567 maakte 112 Gentse slachtoffers. De wraak kwam in 1577. Zeven jaar lang was Gent een Calvinistische Republiek, waarin er van katholicisme nog nauwelijks sprake was. In het lege dominicanenklooster werd een protestantse theologische opleiding opgericht. Het einde
werd ingeluid door de herovering van de Spaanse hertog van Parma in 1584. Gent
werd weer katholiek, maar zo’n 10.000 inwoners verkozen te vertrekken, vooral
naar de Noordelijke Nederlanden.

21:30
21:40

korte uitleg tentoonstellingen (Vlaams Bijbelgenootschap & BEZ)
gevolgd door rondleiding in groepjes
receptie

Op uitnodiging
Locatie: Bibliotheek Augustijnenklooster, Academiestraat 1- 9000 Gent
RSVP volgens uitnodiging
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Vooruitblik
1517-2017 : 500 jaar protestantse Kerk vraagt om tijd om stil te staan en om
een heldere kijk op haar geschiedenis.
De Verenigde Protestantse Kerk in België is dankbaar voor de afgelegde weg,
voor het gezaaide Woord, dat niet ophoudt opnieuw te kiemen en harten
en levens te bevruchten en voor al de getuigen die het tot leven hebben gebracht.
Zij erkent ook de fouten van het verleden : de spanningen, de breuken en gewelddaden die haar geschiedenis hebben bepaald en haar van de boodschap
en genade van de vrijmakende God hebben verwijderd.
Vandaag moet de Kerk van Jezus Christus zich behoeden voor triomfalisme
en navelstaren en manieren zoeken die steeds meer opening bieden, in de
diversiteit van haar belijdenissen, de centrale boodschap van de God van het
Verbond: de Genade.

Plechtige Dankdienst
1517-2017
Vrijgemaakt voor…

St.-Michiels kathedraal

Zaterdag 28 oktober 2017 - 16:00

Op 28 oktober 2017 om 16:00, in de St.-Michiels en St.-Goedelekathedraal te
Brussel, zal de Verenigde Protestantse Kerk in België een plechtige, drietalige
dankdienst houden : « Vrijgemaakt voor… »
Ds. Steven H. Fuite, voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België
zal de preek houden.
Het koor « Soli Deo Gloria » en Didier Likeng zullen de samenzang van de
aanwezigen ondersteunen.
De op die dag ingezamelde collecte zal naar projecten van Protestantse Solidariteit en van het Gustav-Adolf Werk gaan.
Contact en informatie :
Marian Knetemann Communicatie comm@protestant.link
+32 479 446 983

Concert

Wouter Dekoninck, artistiek verantwoordelijke voor het Hildebrandt Consort
vertaalde Bachs Dritter Teil der Clavierübung naar de klankwereld van Bachs
zangers en barokorkest. Het resultaat is een monumentale, nooit eerder gehoorde mis van J.S. Bach die de titel Grosse Messe 1739 für Bach und Luther
draagt. Ontdek de tegenhanger van de H-Moll Messe !

Grosse Messe 1739 für
Bach und Luther
Dominicanenkerk Brussel

Zaterdag 28 oktober 2017 - 20:00

Tickets : voorverkoop 22 euro , ingang 25 euro, VIP 35 euro
Plaats: Dominacanenkerk, Renaissancelaan 40 te Brussel
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Vooruitblik
Tentoonstelling Brugge

“500 jaar Luther, sporen van Reformatie en protestantisme in Brugge”
28 oktober 2017 tot 7 januari 2018

In deze kleine tentoonstelling in de inkom van het Stadsarchief wordt voornamelijk ingezoomd op de periode van 1578 tot 1584 toen er in Brugge een
Calvinistisch Bewind was.
Ook de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1814-1830)
was belang voor het onstaan van de protestantse kerk te Brugge.
Waar ? Stadsarchief Brugge, Burg 11a - 8000 Brugge
Info ? 050 44 82 60 of stadsarchief@brugge.be

Hagenpreek

Begijnhofdriespark in Gent
zondag 29 oktober om 10:00

500 jaar geleden was niet alleen de Bijbel verboden, maar ook de samenkomst van onze geloofsvoorlopers. Protestanten werden streng vervolgd en
konden niet anders dan in het geheim samenkomen en omdat er toen nog
geen kerken waren, werden deze kerkdiensten in de openlucht georganiseerd.
Als nakomelingen van deze eerste protestanten willen wij dit jaar, wanneer
wij 500 jaar Reformatie vieren, zo’n dienst organiseren. Een Hagenpreek, samen met onze protestante broeders en zusters van de Rabotkerk en dat op
29 oktober vanaf 10 uur. Dit betekent dat er op die dag geen dienst zal zijn in
onze kerk maar ik hoop jullie, samen met mijn collega’s ds. Marc Loos en Rev.
Stephen Murray op het plein bij de St. Elisabeth-kerk te ontmoeten.
Ds. Tihamér Buzogany

Hierboven krijgt u een overzicht van een aantal geplande activiteiten in het kader van
Refo2017. Voor alle andere activiteiten verwijzen u graag naar bijgaande brochure,
die voor u werd voorbereid door een werkgroep, samengesteld uit katholieken,
augustijnen en protestanten. In de werkgroep zetelden een afvaardiging van de protestantse gemeenten te Gent-Centrum, Gent-Rabot en Horebeke.
In het hoofdstuk Terugblik krijgt u een voorsmaakje van de eerste activiteit, namelijk
de Bosgeuzenwandeling van 9 september jl.
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Vooruitblik
Voor de Boedapestreis van 2018 heb ik al een aantal inschrijvingen binnen,
maar ook een mooi aantal toezeggingen. Wat ik in de komende weken verwacht is dat ook de toezeggingen concreet worden in de vorm van inschrijving.

Op reis…
Budapest

10 - 13 mei 2018

De samenstelling van de groep is bepalend in mijn zoektocht naar een geschikt hotel. Alvast bedankt voor uw constructieve medewerking.
ds. Tihamér Buzogany

Nieuws uit het district Oost- en West-Vlaanderen
Na de zomervakantie is het district alweer klaar voor een jaar met
diverse werkzaamheden. Op het moment dat u dit leest, hebben we
op 24 september in Brugge al afscheid genomen van ds. van der Sar
die met emeritaat is gegaan. Met ds. van der Sar, die naar Nederland
verhuist, verliest het districtsbestuur een gewaardeerd lid dat ons in
de afgelopen periode met veel wijsheid geholpen heeft in soms moeilijke beslissingen. Als consulent van Wevelgem zal zijn taak overgenomen worden door ds. Kroon uit Menen. Het is nu nog afwachten wie
hem in Brugge zal opvolgen als predikant.
Op 1 oktober is het natuurlijk feest in onze eigen kerk. Op 8 oktober
wordt ds. Simon van der Linden bevestigd als nieuwe predikant te Horebeke en op 22 oktober wordt Tom Schepers bevestigd als kerkelijk werker te Aalst. De nieuwe jeugdwerkondersteuner Amy Nicole Dushime wordt op 29 oktober om 15:00 bevestigd te Dendermonde.
Die vele bewegingen betekenen niet dat er momenteel geen vacatures zijn, vermits zowel
Denderleeuw, Wevelgem als Ieper momenteel geen predikant hebben.
Na twee vergaderingen in september heeft het districtsbestuur dus nog wat werk op de
plank, maar werkt daaraan als een goed team in complementariteit. De districtsvergadering
komt op 7 oktober a.s. bij elkaar om de gang van zaken in de diverse gemeenten te bespreken en nadien nogmaals ter voorbereiding van de Synodevergadering op 18 november.
dr. Rudy Liagre, secretaris

15 |

Uw bijzondere aandacht
Nieuwe buren aan pleintje voor ons kerkgebouw!
Billierose, dat is de naam van de zaak van onze nieuwe buren
op het pleintje voor de kerk. Jonge mensen die met een nieuw
concept iets aanbieden. Je kan er terecht voor een kopje
koffie met een zoetigheid, maar tevens voor een mooi en stijlvol interieurelement, kledingstuk, enz.
Bezoekers worden met plezier verwelkomd.
Aan onze nieuwe buren: van harte welkom op het pleintje
zonder naam. Ook onze deur staat open voor jullie!

Jeugd
In septemnber kwam de jeugd samen om de dienst van 1 oktober voor te bereiden.
Er werd hard gewerkt, het resultaat mocht er zijn en hebt u kunnen zien tijdens deze
speciale dienst.
Op 21 oktober zal de jeugd samenkomen om te oefenen voor het voetbaltornooi van
ProJOP op 1 november. We hopen met twee ploegen te kunnen deelnemen en voor
een goed resultaat te gaan. Wie wil komen supporteren, is van harte welkom.
Joris van Belle

Komende vergadering redactieraad
Zondag 28 oktober 2017

De redactie verzoekt 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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Activiteitenkalender oktober
Woensdag 4 oktober		

20:00

Lezing Stadhuis Gent

Donderdag 5 oktober		

17:00

Opening Academiejaar UFPG, Museumkerk Brussel

Zaterdag 7 oktober		
09:00
				11:00

Kookles vzw De Helpende Hand, OCMW Merelbeke
Fancy Fair Gaspard-de-Coligny-school

Zondag 8 oktober		

15:00

Bevestiging ds. Simon van der Linden, Horebeke

Woensdag 11 oktober		
				

14:00
20:00

optreden dansgroep Merelbeke
Lezing Augustijnenklooster Gent

Vrijdag 13 oktober		

20:00

Lezing kerk Horebeke

Woensdag 18 oktober		
				

14:00
20:00

Dansen voor senioren Zwijnaarde
Lezing Kerk Academiestraat Gent

Donderdag 19 oktober		
				

19:30
20:00

Avondcontact in de Brabantdamkerk
Kooroptreden St. Pieterskerk Gent

Vrijdag 20 oktober		

20:00

Film Luther in Gent

Zondag 22 oktober		
15:00 Bevestiging van kerkelijk werker dhr. Tom Schepers,
					Aalst
Woensdag 25 oktober		
				

14:00
14:30
19:30

Vrijdag 27 oktober tot 18 november

Dansen voor senioren Zwijnaarde
Bijbel-aan-huis in PCC Gent
Bijbel-aan-huis bij Francis en Ann De Pinte
Bijbelexpo Groot Begijnhof Sint-Amandsberg

Zaterdag 28 oktober 		
16:00 Nationale Dankdienst 500 jaar Reformatie
					St. Michiels-kathedraal Brussel
		
		
20:00 Grosse Messe 1739 für Bach und Luther
					Dominicanenkerk Brussel
Zaterdag 28 oktober tot 7 januari 2018 Tentoonstelling 500 jaar Luther Stadsarchief Brugge
Zondag 29 oktober
10:00 Hagenpreek Begijnhofdries Gent
				
15:00 Bevestiging van jeugdwerkerondersteuner
					mevr. Nicole Dushime, Dendermonde
Dinsdag 31 oktober
20:00 vertelling Onderstraat 20 Gent

Voor meer uitleg in verband met het Lutherjaar 2017 zie brochure als bijlage.
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Gaspard-de-Coligny
Vreugde en verdriet gingen dit jaar samen bij de aanvang
van het nieuwe schooljaar

Eind juni namen we nog met een feestelijke
receptie afscheid van meester Chris met muziek en een hapje en drankje. Twee maanden
later werd het afscheid definitief. Met een
traan maar ook met een lach werd het creatieve leven van Chris De Potter overlopen tijdens
een druk bijgewoonde afscheidsplechtigheid.
Wij wensen Marleen en de twee dochters veel
sterkte voor de komende tijd en hopen dat ze
volgens zijn eigen motto Leef je leven in vreugde mogen verderzetten.

De kinderen en leerkrachten zijn goed gestart en zijn al volop met hun gedachten bij de komende
Fancy Fair van 7 oktober a.s. Het thema dit jaar zal zijn De Romeinen! We zijn benieuwd naar
de uitwerking daarvan. Het eten zal klaargemaakt worden door onze huiskok Philippe. Dus de
vol-au-vent, vers gemaakt, zal zeker smaken! Van harte welkom want een bezoek waarderen we
steeds zeer! De warme maaltijd wordt geserveerd tussen 12-14:00 en vanaf 18:00. Tussendoor
zijn er de traditionele huisgemaakte cakes, taarten, pannenkoeken, en een warm of koud drankje.
Voor de rest is het bestuur druk met de planning en vooral financiële planning voor de verbouwingsplannen die op til zijn. Maar we houden u vanzelfsprekend op de hoogte!
Aletta Rambaut
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Varia
Verjaardagen
Frank Van De Walle
Michiel Van Bree
Danielle Van Damme
Cedric Van De Walle
Jasmien van Belle
Paul Bruynooghe
Merel Parlevliet 		
Nico van Belle 		
John Debacker 		
Catherina De Schipper
Jeroen Hozee 		
Pascal Dhont 		

04 oktober
05 oktober
08 oktober
10 oktober
16 oktober
19 oktober
20 oktober
29 oktober
30 oktober
30 oktober
02 november
06 november

Huizen van Hoop

Informatie UNHCR op You Tube in zeven talen over gezinshereniging
Steeds meer wordt de vraag rond gezinshereniging gesteld door vluchtelingen die hier
erkend zijn.
We sturen daarom graag deze link van het UNHCR door naar jullie waarin op duidelijke manier wordt uitgelegd hoe de gezinshereniging verloopt. Misschien heb je er baat
bij als je over dit thema met vluchtelingen spreekt. Het is de juridische benadering van
gezinshereniging.
Het filmpje kan een reden zijn om met de vluchtelingen te bespreken hoe het met hun familie gaat, hoe de contacten verlopen en hoe het leven hier wordt ervaren door de erkend
vluchteling. Vragen rond onderwijs en huisvesting kunnen het beste ook in deze periode
doorgenomen worden. Vaak komen deze thema's pas aan bod als de familie hier eenmaal is
of zeer binnenkort zal aankomen.
Hierbij vind je de link naar een interessante aankondiging van de Orbit Ateliers waar nieuwe
vragen of migratiethema's met aandacht in de toekomst aan bod komen. Zeker aanbevolen.
https://youtu.be/weOlfif9luY
Tetty Rooze-de Boer
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Pastoraat
Wel en wee uit de Brabantdamgemeente
Niet iedereen kent deze vreugde, er zijn voor anderen twijfels, vraagtekens, onzekerheden: hoe
gaat het verder, komt het goed, wat kunnen we
doen? Een aantal mensen vertrouwden ons dit
toe, maar men vroeg soms om dit niet te vermelden in ons stukje… Toch mogen wij zeker ook
voor hen bidden!

Vandaag is het de eerste dag van de herfst…
Als we achterom kijken naar de zomer heeft iedereen zijn eigen herinneringen. Van vakantiegenoegens thuis of in het buitenland of de vreugde
om het geslaagd zijn op school, over toch ook
wel weer zorgen om de eigen gezondheid of om
die van iemand uit de familie tot het verdriet om
het verlies van een geliefde…
We zijn, samen met Micheline Morel, dankbaar
dat haar zus zo goed mogelijk hersteld is van de
zware hersenbloeding die haar maanden geleden trof. Zij mag zelfs binnenkort weer naar huis,
een fijn vooruitzicht en alweer zijn wij dankbaar
om dit onverhoopte wonder.
Ook Louise Hanappe mocht na een lange ziekenhuisopname weer naar huis en zij kon een
weekje genieten van het gezelschap van dochter
Els, die haar een beetje kwam verwennen, zodat
Louise weer op krachten kon komen. We zijn heel
blij dat je er binnenkort weer bij bent, Louise!

Elders leest u ook over het afscheid van Meester
Chris De Potter. Marleen en de kinderen wensen
we veel sterkte toe, we hebben gezien dat er gelukkig heel veel mooie foto’s zijn van het gezin,
om de herinnering levendig te houden.
En laat ons de lieve mensen niet vergeten die
in de verschillende tehuizen verblijven. Hoewel
de dagen korter worden, kunnen ze voor hen zo
lang lijken, zeker als het weer een beetje somber
is. Een kaartje, telefoontje of bezoekje kan veel
deugd doen, dus wie daar zin in heeft is zeker telkens welkom! Ook als u weet hebt van iemand
die nood heeft aan een gesprek met de dominee
of iemand van de kerkenraadsleden, laat dat dan
weten, we maken er graag tijd voor!
Na de heerlijke startzondag hopen we op mooie
herfstdagen met regelmatig wat zon, op uw gelaat, uw handen en vooral in uw hart…
Gods Zegen en nabijheid toegewenst,
Martine De Jonge

“Comme le fardeau du Christ, les plumes portent ceux qui les portent...”
(= zoals de last van Christus, de pluimen dragen de drager van de pluimen.) Zo is het ook met het
vertrouwen in dit Goddelijke wezen !
Gevonden in een boekje over Bernard de Clairvaux, Vie et Paroles, Editions du Signe 2012, ISBN:
978-2-7468-2811-7.
Ingezonden door William Vanderbauwhede
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Ter overdenking
Eben – Haëzer
Voordat de heilige kist van de Heer in Kirjat-Jearim, in het huis van Abinadab een standplaats had gekregen, was er geruime tijd verlopen. Na decennia dolen, beseft het volk van
Israël eindelijk dat twee of soms meer heren
dienen een doodlopende straat is. Toen ze op
bevel van hun rechter in Mispa bijeen kwamen, waren ze al bereid om de Heer van harte
te dienen.
Alles bleek in orde te zijn. Het volk erkent zijn
fouten, houdt een vastendag en droomt samen met Samuël van een nieuwe toekomst
toen de Filistijnen hen opeens weer aanvielen.
Aan dit soort aanvallen waren de Israëlieten in
de voorbije jaren al gewend, maar daar in Mispa hadden ze dat niet verwacht. Daar wilden
ze samen zijn en niet alleen met elkaar, maar
na jaren dwalen ook met hun God die hen ooit
met opgeheven arm had bevrijd. Toen de Filistijnen zich klaarmaakten voor een nieuwe oorlog vroeg Samuel de Heer om hulp voor Israël
en Zijn interventie zorgt ervoor dat de Filistijnen de strijd verliezen.
Na deze overwinning plaatst Samuël een gedenksteen die wij als Eben - Haëzer kennen en
rondom welke ook wij als gemeente op 1 oktober verzamelden om Hem te bedanken, die
ons tot hiertoe geholpen heeft.
Tweehonderd jaar is in de mensengeschiedenis
misschien niet veel, maar in het leven van een
gemeente is dat wel een aanzienlijke tijd. Onze
gemeente mocht in de voorbije tweehonderd
jaar ervaren dat alles onder de hemel zijn tijd
heeft en (dat) alles wat Hij doet goed is, op Zijn
tijd.
De foto’s aan de muren van de kerk vertellen
ons over andere tijden en andere mensen,
die op hun manier dezelfde God dienden
die wij ook heden te hulp roepen. Toen op 1

oktober verleden, heden en
toekomst elkaar
ontmoetten in
een ruimte die
al tweehonderd jaar onze
kerk mag zijn,
klonken ook de woorden van prediker: “Alles
wat er is, was er allang. En wat nog komt, is
er ook altijd al geweest. God laat steeds weer
hetzelfde gebeuren” (Pred. 3, 15) en wij weten
dat hij gelijk heeft, want de generaties komen
en gaan maar zijn Woord blijft altijd bestaan.
Eben – Haëzer is niet alleen een gedenksteen
die herinneringen opwekt, maar biedt ook perspectieven en moedigt ons aan om te durven
hopen in een toekomst, die misschien anders
wordt dan wij op dit moment denken.
Eben – Haëzer is sinds 1 oktober 2017 ook in
onze kerk symbolisch geplaatst en bij dit monument van redding, kijken wij niet alleen terug op die ene grote ingreep van God in Mispa,
maar kijken we ook vooruit want van deze God
is nog meer te verwachten. Veel meer dan wij
denken.
Bij Mispa, naast de steen van hulp, mag Israël
een nieuwe start maken. In Gent, na tweehonderd jaar Brabantdam krijgen de protestanten
de kans om een nieuwe, hedendaagse start te
maken, samen met hun God, die altijd klaar
staat voor een nieuwe redding als dat nodig
blijkt.
ds. Tihamér Buzogany
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Varia
In september gingen de bloemen van de
kerkdienst naar...
20/8
27/8
3/9
10/9
17/9
24/9
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Thea Van Zuuren ter bemoediging
Louise Hanappe voor een vlug herstel
Francis en Ann als dank voor hun gastvrijheid op de
startzondag
Isabelle van Belle, zomaar
William en Julie Vanderbauwhede als welkomsgeschenk
en voor de mooie muziekstukjes op de viool
Elisabeth Bruyneel ter bemoediging

Dienstenrooster
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				
Ik help een kind
Organist(e)				
Charles-Henry Vanden Broucke
Kinderkerk				Etty Deelstra
Zondag, 8 oktober
Voorganger				ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst		
Francis Van De Walle / Rita Martens
Collectes				Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)		
		
Arnold De Jonge
Kinderkerk				Wilma Buzogàny
Zondag, 15 oktober
Voorganger				ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst		
Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes				Kerkenwerk /diaconie
Organist(e)		
		
Ko van Heest
Kinderkerk				Janneke van Heest
Zondag, 22 oktober
Voorganger				mevr. Els Maassen
Kerkenraadsleden van dienst		
Marijke Kruijne / Rita Martens
Collectes				Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)		
		
Aletta Rambaut
Kinderkerk				Martine De Jonge
Zondag, 29 oktober

WINTERUUR

Speciale dienst Hagenpreek Gent (niet in onze kerk)

Voorganger				ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst		
Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes				
Organist(e)		
Kinderkerk		
Zondag, 5 november
Voorganger				ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst		
Martine De Jonge / Rita Martens
Collectes				Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)		
		
Arnold De Jonge
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 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.

Oktober 2017

			
zo
1
Matteüs 20: 29 - 21: 9
ma
2
Matteüs 21: 10 - 22
di
3
Matteüs 21: 23 - 32
wo
4
Ezechiël 18: 1 - 13
do
5
Ezechiël 18: 14 - 20
vr
6
Ezechiël 18: 21 -32
za
7
Ezechiël 19: 1 - 14
zo
8
Ezechiël 20: 1 - 12
ma
9
Ezechiël 20: 13 - 26
di
10
Ezechiël 20: 27 - 38
wo
11
Ezechiël 20: 39 - 44
do
12
Ezechiël 21: 1 - 12
vr
13
Ezechiël 21: 13 -22
za
14
Ezechiël 21: 23 - 32
zo
15
Ezechiël 21: 33 -37
ma
16
Ezechiël 22: 1 - 16
di
17
Ezechiël 22: 17 - 31
wo
18
Psalm 135		
do
19
Jeremia 7: 1 - 15
vr
20
Jeremia 7: 16 - 28
za
21
Jeremia 7: 29 - 8:3
zo
22
Jeremia 8: 4 - 17		
ma
23
Jeremia 8: 18 - 23
di
24
Jeremia 9: 1 - 15		
wo
25
Jeremia 9: 16 - 25
do
26
Genesis 11: 27 - 12: 9
vr
27
Genesis 12: 10 - 13: 1
za
28
Genesis 13: 2 - 18
zo
29
Genesis 14: 1 - 12
ma
30
Genesis 14: 13 -24
di
31
Genesis 15: 1 - 21
			

Roep
Zoeken naar vrucht
Legitimatie
Eigen verantwoordelijkheid
(On)geloof is geen erfgoed
Wie is onrechtvaardig?
Leeuwin en wijnstok
Goede raad is duur
Israël in de woestijn
De maat is vol
Ooit komt het inzicht
Te vuur en te zwaard
Zwaardmacht
Twee wegen
De straf van het zwaard
Bloedstad
Afval
Macht
Tempelrede
Verboden te bidden
Verboden te feesten
Valse gerustheid
Tranen met tuiten
Afkeer
Klaaglied
Vertreksein
Vertrouwenscrisis
Uit elkaar
Teruggepakt
Abram gezegend
Hogere sterrenkunde

November 2017

			
wo
1
Psalm 65		
do
2
Psalm 116		
vr
3
Matteüs 21: 33 - 44
za
4
Matteüs 21: 45 - 22: 14
zo
5
Psalm 38		
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Dank
God heb ik lief
Geduldige landheer
Bruiloft
Pijnlijk

14 oktober
God laat zijn licht
schijnen over de
mensen. Dit licht
verjaagt het duister
van het kwaad.

