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Rita Martens 

Na een vlotte start in september kregen we in ok-
tober een feestelijke start. De éénoktoberdienst 
kreeg heel wat bijval met ook een verrassende 
aanpak van de jeugd. Het doet zelfs de ronde dat 
we modern en vernieuwend uit de hoek kwa-
men. Ja, het is goed geweest! Dus dank voor al 
die positieve reacties. Het huldeboek Geloof en 
Vrijheid werd voorgesteld en de verkoop loopt 
goed. U hebt toch ook al een exemplaar?

Voor november kan u tal van activiteiten volgen 
die telkens in het teken staan van 500 jaar Refor-
matie, zie activiteitenkalender. Einde november 
krijgen we de Voleindigingsdienst en zondag 3 
december de start van de Advent. Het zal weer 
gauw winter zijn…
We bespreken op de volgende kerkenraad nog 
eens de plaats van de banken in de kerk en on-
dertussen luisteren we verder naar jullie mening.
Op een aparte vergadering zullen we de informa-
tievergadering van 10 december voorbereiden.
Enkele punten uit de synodedocumenten kwa-
men aan bod als voorbereiding op de synodever-
gadering van 18 november.
Verder krijgen pastoraat en diaconie de nodige 
aandacht en ik geef u tot slot graag het gedicht 
mee dat ik voorlas in de feestelijke dienst

Ik vroeg om kracht
En God gaf mij moeilijkheden
Om mij sterk te maken.
Ik vroeg om wijsheid
En God gaf me problemen om me te leren
Die op te lossen.
Ik vroeg om voorspoed
En God gaf me hersens en spieren
Om mee te werken.
Ik vroeg om moed
En God gaf me gevaren om te overwinnen
Ik vroeg om liefde
En God gaf me mensen met moeilijkheden om 
te helpen.
Ik vroeg om gunsten en God gaf me kansen
Ik kreeg niets waarom ik vroeg
Ik kreeg ALLES wat ik nodig had.

Pater Damiaan
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Terugblik

Kerk Brabantdam Gent 200 jaar protestants
Geschreven op 02 oktober 2017. Gepost in Gent en Omgeving

De protestantse gemeenschap van Gent viert feest. 200 jaar geleden kregen ze van onze vorst 
Willem I de oude Kapucijnenkerk toegewezen om er samen te komen. Zo moesten ze niet langer 
de Pacificatiezaal van het stadhuis gebruiken. Een mooi moment om stil te staan bij de plaats van 
de protestanten in de stad in woord, in beeld en met een boek. 
De Katholieke bisschop Mgr. Van Looy bracht namens de katholieke gemeenschap van Gent fe-
licitaties over. Het stadsbestuur vond niemand vrij om namens de Gentenaars aanwezig te zijn. 
Kwestie van prioriteiten waarschijnlijk.

1 oktober 2017: een feestmoment met een aan-
gename mix van muziek, toneel, jeugdinbreng, 
samenzang en uiteraard het Woord Gods maakte 
er een aangename viering van. Vanuit het verle-
den stilstaan bij het heden om de toekomst voor 
te bereiden. En de jongeren hadden hun inbreng 
tussen het overwegend grijze burgerlijke gezel-
schap. Een lezing in 5 vertalingen brengen, was 
een frisse aangename verrassing: het Latijn, de 
Bijbelvertaling, het Gents, de huidige vertaling 
en in een Vlaams zoals de jeugd een bijbeltekst 
aanvoelt.
De Brabantdamgemeenschap van protestanten 
is dan ook niet te vergelijken met de geloofsge-
noten van de Rabotkerk. Maar in het Huis van 
de Vader is er plaats voor velen. Ook binnen de 
VPKB, de Verenigde Protestantse Kerk in België, 
die een groet bracht bij monde van ds. Marc 
Loos. De viering verveelde geen minuut, voor 
een niet-protestant als ik.
 

De gezanten van koning Wil-
lem I die in aangepaste kledij 
van 1817 de sleutel van de 
kerk opnieuw schonken aan de 
Dominee van weleer ds. Goed-
koop was een goede vondst 
om huidig ds. Th. Buzogany 
de geschiedenis van de kerk 
te laten inleiden, nadat we op 
schermen het chatgedrag van 
de jongeren uit de gemeen-
schap mochten volgen op 
schermen in de kerk. Hier en 
daar wat verwondering onder 
de grijze haren. Maar zoals de 

jongeren het ook zongen, "Zingt een nieuw lied 
voor God de Here [...] kinderen van eenzelfde Va-
der komen tesaam van zuid en noord."

En de Noord-Zuid link was nooit veraf. Een link 
tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlan-
den. Een link die tijdens de collectie dan weer 
opriep om als noorden het zuiden van de wereld 
niet te vergeten. 
Dat een Rooms-Katholieke bisschop in 1817 het 
woord zou voeren was onbestaande. Vandaag 
wel. De christelijke gemeenschap is er op dat 
vlak dus op vooruit gegaan. Ook de Deken van 
Gent, Kan. Jürgen François, zat bescheiden tus-
sen de gelovigen in de kerk, als eerbetoon.

Begonnen met het Nederlandse volkslied Wilhel-
mus mochten we eindigen met het Klokke Roe-
land, als bewijs dat de gemeenschap ontstaan 
door Nederlanders, zeg maar Hollanders, 200 
jaar later zich op en top Gents voelt.

Geen jubileum zonder boek. Maar niet zomaar 
een boek. Geloof en Vrijheid, 200 jaar protes-
tantse Brabantdamkerk te Gent van Aletta Ram-
baut en Dr. Johan Temmerman, brengt de ge-
schiedenis van de protestanten in Gent, maar we 
ontdekken ook nooit eerder verschenen ontdek-
kingen over dit stukje Gent en het vroegere leven 
aan de rand van de toenmalige Gentse binnen-
stad. Ze mochten rekenen op de gewaardeerde 
bijdragen van o.a. Johan Decavele, de ere-stads-
archivaris van de stad Gent. 
Miguel Stas

Foto’s rechts : Wim Piesen
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Terugblik

Ds. Simon van der Linden
Op 4 oktober jl. mocht de gemeente Horebeke ds. Simon van der Linden en zijn gezin tijdens de be-
vestigingsdienst in een overvolle kerk te Horebeke verwelkomen. Ds. van der Linden werd geboren 
in 1985 te Amsterdam, behaalde een master Theologie en Religiewetenschappen en Theology and 
Religious Studies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en werd begin 2017 door de Protestantse 
Kerk Nederland beroepbaar gesteld.
Ook de gemeente Gent-Centrum verwelkomt van harte welkom ds. van der Linden en zijn gezin in 
Belgie!

Het verlies van België: de Belgische Revolutie 
van 1830
Het eerste Avondcontact van het nieuwe seizoen was bijzonder interessant. De 
spreker, Johan Op de Beeck is een hartstochtelijk persoon die het thema tot op 
het bot kent. Uit zijn C.V. onthouden we dat hij journalist is, auteur en onafhan-
kelijk communicatie-adviseur. Hij schreef Het verlies van België in 2015. 
Wat is de inhoud van het boek? In 1815 ontstaat het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden met Willem I als koning. Deze monarch, aan wie we veel te dan-
ken hebben, (het Kanaal Gent-Terneuzen, de oprichting van de universiteiten 
Luik en Gent en het feit dat we reeds 200 jaar over een eigen Protestantse kerk 
beschikken). Nochtans blijkt dat Willem I regeerde als een dictator van het an-
cien régime. Hij jaagde een deel van zijn onderdanen uit het zuiden tegen zich 
in het harnas. De katholieken, met als leider de bisschop van Gent Maurice de 
Broglie en de liberaal Louis De Potter waren de belhamels, die het Willem moei-
lijk maakten. Gendebien en Rogier zijn namen die we ons uit onze vaderlandse 
geschiedenis herinneren, maar Louis De Potter is de grote onbekende. Hij was 
Bruggeling, liberaal en republikein. Hij was journalist en prominent koploper tij-
dens de rellen van 1830. Hij schreef meer dan 100 boeken. 
In september 1830 valt het Nederlandse leger Brussel aan en… verliest. De Pot-
ter grijpt de macht, België zal geen republiek worden maar een monarchie met 
als koning Leopold I. De grote mogendheden hebben hierbij een grote rol ge-
speeld. 
Huguette Spatz
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Terugblik

Plechtige Dankdienst 1517-2017
Bevrijd om… 
St.-Michiels kathedraal
Zaterdag 28 oktober 2017 - 16:00

Op de foto ziet u links Mgr. de Kesel en rechts ds. Fuite, die elkaar als sym-
bolisch gebaar boeken overhandigen, in tegenstelling tot het boeken ver-
brandien, 500 jaar geleden.
Mgr. de Kesel was enerzijds blij de protestantse gemeenschap te verwelko-
men, maar anderzijds ook blij dat zij wilde komen.

Voor diegenen, die er niet bij konden zijn, hieronder een uittreksel uit de 
verkondiging van Synodevoorzitter ds. Steven H. Fuite:

“...  Wij hebben een missie. Als geloven bevrijdt, dan zijn wij bevrijd tot..., 
bevrijd om.... klein maar dapper iets bij te dragen aan onze huidige sa-
menleving. De grootste en meest kostbare erfenis van de 16de-eeuwse 
Reformatie is voor mij de houding, de openheid. En dat slaat breder uit 
dan alleen de Kerk. Het gaat altijd om meer dan de Kerk. Het is iets dat wij 
vertalen om ons heen. Het zit ons in het bloed. De openheid, de zoektocht 
naar de ander, het willen weten wie de ander is, willen begrijpen wàt zij 
denkt, waarom hij zo denkt. In de loop van de geschiedenis verenigden meerdere confessionele stro-
mingen zich tot één verenigde protestantse kerk. Komt nog bij dat onze VPKB een van de weinige niet 
gecommunautariseerde organisaties is in ons land. Wij zijn ultra divers én hebben elkaar tot op heden 
altijd weten te vinden en zijn een landelijke kerk. Niet zonder spanningen, en die kunnen oplopen, 
maar inherent verdraagzaam en... willen weten waarom de ander zo denkt, wat haar drijft. De VPKB 
als verenigde kerk beseft niet zonder diversiteit te kunnen, is een zeer bont gezelschap en dat zal ook 
nooit anders zijn. België is het perfecte land om er VPKB te zijn. Dit prachtige, uitdagende, meertalige, 
politiek complexe, vol gevoeligheden zittende, veelkleurige land waaraan de VPKB zoveel te danken 
heeft. Daar hebben wij te zijn, met onze pakweg honderd kerkjes en aalmoezeniersplaatsen, in de 
havens, luchthaven, protestantse sociale centra. Plekken van openheid en zo van geborgenheid, ook 
voor migranten, samen met hun, met mensen die er tussen vallen, met allen hun eigen levensver-
haal. Wij zijn bevrijd, om dat vol te houden. Alleen dan zijn wij Kerk, met welgestelde burgers en met 
mensen die niet of nauwelijks kunnen rondkomen, in het voetspoor van die unieke gestalte, de Man 
van Nazareth, mensen niet reducerend generaliserend wegzetten opsluiten in een groep. Dat zit ons 
in het bloed,... als het goed is, verbonden met de ware wijnstok. Die zoektocht naar de ander en, voor 
wie wil, dat samen op zoek gaan naar God. Dat zit ons in  het bloed, als wij in Hem blijven...

Wij zijn bevrijd om zonder onheilsprofeten te worden en het einde van de wereld aan te kondigen, 
niet de ernst te ontkennen van de angstwekkend snelle ecologische aftakeling van wat ooit de schep-
ping heette te zijn. Wij zijn volkomen ongeloofwaardig en wereldvreemd, zeker in de ogen van de jon-
ge generatie, als we daar niet van wakker zouden liggen. In het schaden van de schepping schenden 
wij de Schepper. Dus wat gaan wij daaraan doen? Zijn wij het woord hervormers nog waard. Wat gaan 
we eraan doen, méér dan kerkdiensten, oecumenisch, allemaal prima, nee noodzaak, maar wat gaan 
we eraan doén? Aan gewetensvorming en concreet. Wij ja. Comment préserver la terre ?
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Terugblik
Het is onze roeping - jùist als minoritaire én zo gediversifieerde kerk 
- wij zijn bevrijd, door het geloof in de Man van Nazareth bevrijd om 
alles te doen wat maar mogelijk is om een gemeenschappelijk project 
te promoten. Een sàmen. Een echte samenleving. Het woord samen-
leving behoort naar mijn smaak tot één van de meest misbruikte be-
grippen. Wij moeten het blijven tonen, concreet uitleven. Dat zijn we 
ook verplicht als specifieke tak van het christendom. Het is de taak van 
een historische in de 16de-eeuwse Reformatie gewortelde Kerk. Als wij 
het niet doen, zo open, zo zoékend, wie dan wel? En het is van vitaal 
belang. We zien overal om ons heen, op diverse terreinen, hoe groe-
pen mensen zich terugtrekken in een, zoals dat in het Frans zo treffend 
heet un replie identitair. We zien het overal om ons heen gebeuren, 
uit angst, of omwille van vermeend en kortzichtig economisch belang. 
In ons land, in Europa, over de grote plas. Regio’s, zelfs hele landen 
zijn op zoek naar wie ze zijn. Er is een brede tendens om een gemeen-
schappelijk project vaarwel te zeggen. Allemaal vanuit de waanidee 
dat als men zich afscheidt van anderen, daar het heil ligt, dat als we 
ons op onszelf terugtrekken, dàn zal het beter gaan. En zoals zo vaak, 

we zién het gebeuren, wordt daarbij achterom gekeken en een verleden verheerlijkt dat nooit heeft 
bestaan. Allerlei soorten Brexits. Wel, een kleine kerk als de onze moet daar staan - en dat doen we 
ook - met het verhaal dat het geheim van het leven dat wij God noemen, het geheim onder en van 
het leven, altijd gezocht wil worden in een sàmen en in de toekomst, - in de bijbel heet dat land van 
belofte, Koninkrijk van God - niet in wat mompelen over identiteit, angstig achteromkijken, en drog-
dromen over de vleespotten van Egypte. Wij zijn bevrijd om vooruit te durven kijken, te benoemen, 
met respect en eerbied en dankbaarheid voor traditie en wat was, vooruit te kijken.

Wij zijn bevrijd om nooit te vergeten dat wij bevrijd zijn. En dat heeft consequenties. Wij moeten ons 
bewust zijn, dat wat ons als VPKB-ers verbindt niét alleen de fascinatie is voor de Man van Nazareth, 
maar ook de ruimte die dat bij ons mag innemen: de stellige overtuiging dat ieder mens welkom is bij 
het geheim boven en achter het leven, het geheim dat wij God noemen. Welkom, juist ook de ander 
in zijn anders-zijn. Juist wij als diverse kerk moeten voorop gaan met een prachtig krachtig getuigenis, 
uiterst actueel in deze onze maatschappij. Wij moeten voorop gaan, helend voorop: om àltijd de ei-
gen angst voor het andere te willen overwinnen, nooit te willen vastroesten, in geen enkel dogma, en 
- àls het dan toch gebeurt, dan liefst zo laat mogelijk in je leven. Wij zijn bevrijd om lief te hebben, tot 
op het naïeve af. Openheid, samen, ook samen met andersdenkenden, dàt is ons getuigenis, in het 
voetspoor van de man van Nazareth, die van het leven van elk mens een feest wilde maken. “Want 
Hij” - om de apostel Paulus aan te halen - “Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus 
zijn wij geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid”. Wij zijn bevrijd 
om opnieuw te durven spreken over wat juist is, over wat structureel onrecht is, over wat rechtvaar-
dig kan zijn en over wat medemenselijkheid écht kan betekenen. Want er is geen ander menszijn dan 
dat waarin je beseft dat je telkens weer bezig moet zijn om mens te worden en een waar medemens 
te zijn. Daartoe zijn wij kerk. Wij zijn allemaal in dienst van de Heer die knecht werd, die kwam om 
zichzelf weg te schenken, om zichzelf te geven. 
Wij zij bevrijd om lief te hebben,
diep diep lief te hebben,
door Hem, die wij met eerbied noemen: Jezus, die de Christus is.

Soli Deo Gloria. Amen.”
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Terugblik
Hagenpreek
Begijnhofdriespark in Gent 
zondag 29 oktober 2017

500 jaar geleden was niet alleen de Bijbel ver-
boden, maar ook de samenkomst van onze ge-
loofsvoorlopers. Protestanten werden streng 
vervolgd en konden niet anders dan in het ge-
heim samenkomen en omdat er toen nog geen 
kerken waren, werden deze kerkdiensten in de 
openlucht georganiseerd.  

Als nakomelingen van deze eerste protestanten 
werd dit jaar (zonder regen, maar met een frisse 
wind) zo’n hagenpreek - in historische gewaden 
- samen met onze protestante broeders en zus-
ters van de Rabotkerk door ds. T. Buzogany, ds. 
Marc Loos en Rev. Stephen Murray op het gras-
plein bij de St. Elisabethkerk georganiseerd. Ds. 
Buzogany figureerde als Maarten Luther, die zijn 
95 stellingen aan de kerkdeur sloeg en daarna 
geïnterviewd werd. Na de hagepreek, waaraan 
zo’n 70-tal personen deelnamen, was iedereen 
uitgenodigd om een kopje koffie of thee met 
Luthergebak te nuttigen in de Rabotkelder. De 
verschillende bakk(st)ers uit Gent-Centrum en 
Gent-Rabot hadden allen hetzelfde recept (zie 
hieronder), maar toch was het resultaat telkens 
anders! Dank aan de fotografen, waaronder Rob-
be Adams, voor de mooie foto’s.
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Jeugd
Na de geslaagde dienst van 1 oktober jl. heeft de jeugd de puntjes op de “i” ge-
zet met een gezellig etentje. Volgende afspraak van de jeugd is op 1 november 
2017 in Antwerpen voor het voetbaltornooi. Allen daarheen!
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Vooruitblik
Lopend vuur 

Religieuze utopieën
Dinsdag 7 november 2017 om 20:00

Lopend Vuur is een samenwerkingsverband van de Protestantse Rabotkerk 
met het dekenaat Gent, Dominicus Gent, Beweging.net Gent en Effata.  
Op dinsdag 7 november om 20:00 spreekt Gui Goris, hoofdredacteur van 
MO-magazine over Religieuze utopieën en de uitdagingen van extremisme 
en terrorisme vandaag. 
Plaats:  Zaal de Parel, Overwalle 3 te Gent 
 (op de nieuwe site Clemenspoort in de stationsbuurt)
Inkom: 7 euro (studenten 5 euro).

Concert Marcel Ketels 
Maarten Luther, 

"Die Wittenbergisch Nachtigall"
Zaterdag 11 november 2017 om 20:00 

St. Stefanuskerk
Zaterdag 18 november 2017 om 20:00 

Nieuwe kerk Horebeke

Wanneer de Nürnberger Meistersinger Hans Sachs deze titel toedichtte 
waren daar zeker redenen voor. Via de vele intavoleringen (muzieknotatie 
gebruikt door luitspelers) die Luther als amateur-luitist vast heeft doorgeno-
men, leerde hij de kruim van de polyfonisten kennen, of beter nog: herken-
nen. Als currende-lid en in de koorbanken van o.a. de Magdeburger Dom en 
de Stiftskirche van Eisenach had hij hun muziek al gezongen, en met enkelen 
van hen onderhield hij regelmatig schriftelijk contact.
In huiselijke kring werd naar traditie gemusiceerd, waarbij Maarten ook zelf 
fluit speelde. Binnen zijn opleiding had hij onder meer aan de Universiteit 
van Erfurt de muziektheorie van "de ouden" bestudeerd.

Zaterdag 11/11/17 om 20:00
Locatie Gent: St. Stefanuskerk, Academiestraat 1, Gent
Organisatie: Refo2017
Prijs: 12€ in voorverkoop, 15€ aan de ingang - Betaling: BE65 8939 4406 
5396 op naam van Refo2017 (met vermelding datum + aantal personen)
Reservaties:  Tony Van Haver – tony.van.haver@skynet.be

Zaterdag 18/11/2017 om 20:00 
Locatie Horebeke: Nieuwe Kerk, Korsele 39, Horebeke
Organisatie: Refo2017
Prijs: 12€ in voorverkoop, 15€ aan de ingang - Betaling: BE65 8939 4406 
5396 op naam van Refo2017 (met vermelding datum + aantal personen)
Reservaties:  Tony Van Haver – tony.van.haver@skynet.be
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Vooruitblik

De eerste jaren van de 
Reformatie in Brugge
Zondag 12 november om 15:00

Evocatie door enkele personages + een verteller o.l.v. Johan Delameilleure
Duur: ca. 1 uur

Inkom :   5 euro; jongeren van 12 - 18 j. 3 euro, kinderen tot 12 j.  
  gratis
Plaats:   Meersenhuis, Oostmeers 3 te Brugge
Tickets en info: Jean Bastiaens: jean.bastiaens@bijbelhuiszevenkerken.be
  Riek van de Westeringh: 050 35 60 69
Organisatie :  Oecumenische werkgroep Samen rond de  Bijbel

Orgelconcert 
Jens Goldhardt 
Woensdag 15 november 2017 om 
20:00 - St. Stefanuskerk

Bijna 170 jaar na Martin Luthers stellingen te Wittenberg kwam  in Eisenach, 
de plaats waar Luther als “Junker Jörg” op de Wartburg aan de vertaling van 
de Bijbel werkte, de grootste meester van de Protestantse kerkmuziek ter 
wereld: Johann Sebastian Bach. Door zijn werk bracht hij de liturgische mu-
ziek en haar betekenis voor de christelijke verkondiging, die door Luther op 
een nieuw niveau werd verheven, tot volle bloei. Daarom zullen het Prelude 
en de Fuga in do klein (BWV 546) uit de hand van Bach het kader van deze 
concertavond zijn. Daartussen klinken bewerkingen van twee belangrijke lie-
deren van de reformator. 

Het programma in zijn veelvoud toont hoe de klankwereld van de Protes-
tantse kerkmuziek zich in voortdurende verandering en ontwikkeling be-
vindt - geheel in de geest van de Reformatie. 

Organisatie: Refo2017
Prijs: 8€ in voorverkoop, 10€ per persoon - Betaling: BE65 8939 4406 5396 
op naam van Refo2017
Reservaties maandag tot en met zaterdag: 10-12u, en 20-22u op nummer 
09/226 34 20 of GSM 0496/53 17 51 of e-mailadres: magda.bouman@te-
lenet.
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Vooruitblik
Avondcontact

Donderdag 16 november 2017 om 
20:00 in de Brabantdamkerk 

Johan Decavele

Protestantisme in Gent
 
Net als in Antwerpen is er in Gent al heel vroeg in de 16de eeuw sprake van 
een sterke protestantse aanwezigheid. Vanaf 1520 zijn er groepjes bijbelle-
zers, rond 1550 doperse gemeenten, vanaf 1555 een strijdbare calvinistische 
beweging. 1566: hagenpreken in lente en zomer, Beeldenstorm in augustus. 
De repressie door Alva's Raad van Beroerten vanaf 1567 maakt 112 Gentse 
slachtoffers. De wraak kwam in 1577. Zeven jaar lang was Gent een calvinis-
tische republiek, waarin er van katholicisme nog nauwelijks sprake was. 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.
 
Dr. Johan Decavele promoveerde in Leuven met de dissertatie De dageraad 
van de Reformatie in Vlaanderen (uitgave: Brussel, 1975). Hij was stadsarchi-
varis en vervolgens hoofd van de dienst Cultuur van de stad Gent. Hij publi-
ceerde boeken over de Gentse stadsgeschiedenis en over het verloop van het 
protestantisme in de Nederlanden in de 16de eeuw. 

Print and the reformation
A drama in three acts 
“Luther en het Boek”

Woensdag 22 november om 19:30 
in Brugge

Lezing in het Engels over Luther door Andrew Pettegree, professor of Mo-
dern History, University of St. Andrews (UK).
De protestantse reformatie en Luther in het bijzonder hebben het gedrukte 
boek grondig beïnvloed. Door de Reformatie werd de boekenmarkt immers 
opengegooid en kreeg het boek een nieuw uitzicht. Deze evolutie begon in 
Wittenberg met Maarten Luther en Lucas Cranach in een hoofdrol.

Inkom :   5 euro
Plaats:   Grootseminarie (Potterierei 72 te Brugge)
Organisatie :  drie Brugse erfgoedbibliotheken (Cultuurbibliotheek,  
  Grootseminarie en Openbare Bibliotheek) i.s.m. Miraeus- 
  lezingen van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis.
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Vooruitblik

Als Catars Studiedag – 
‘Katharen, de voorlopers 
van de reformatie?’
Zaterdag 25 november 2017 
van 10 - 17:00 

Van meet af aan werd Luther ervan beschuldigd dat hij “oude ingeslapen 
ketterijen weer uit de modder opwekte”, en met name de verderfelijkste 
van alle: het katharisme. Klopt dat? Mogen we de middeleeuwse katharen 
beschouwen als voorlopers van de Reformatie?  
Op de jaarlijkse studiedag van het Studiecentrum Als Catars – voor het eerst 
in Gent! – wordt deze vraag doorgelicht. De antwoorden komen uit diverse 
hoeken. 

Met medewerking van :
- Marc Bogaerts, medeoprichter en bestuurder van het studiecentrum
- Michel Jas, predikant van de protestantse kerk in Uzès
- Jan Van hoof, voorzitter van het studiecentrum
- Guus Kuijer, kinderboekenschrijver en auteur van de indrukwekkende
   reeks De Bijbel voor ongelovigen
- Michel Gybels, medeoprichter en erevoorzitter van het studiecentrum
- Johan Temmerman, hoogleraar Systematische Theologie aan de 
  Protestantse Faculteit van Brussel
- Mieke Felix, die een master theologie behaalde aan de KU Leuven met 
   een thesis over het katharisme

Locatie:   Vormingscentrum Ghuislain, Joseph Guislainstraat 43, Gent
Organisatie:  Studiecentrum Als Catars vzw
Prijs:   35€ per persoon (broodjesmaaltijd, koffie of thee en 
  gebak inbegrepen).
  Over te schrijven op rekening BE4800160754 4927 
  met vermelding ‘studiedag’ en aantal personen
  Leden van het Studiecentrum Als Catars: € 20,-

Lunchzondag met 
fietsreisverslag van 
Toby Lauwerier
Zondag 3 december 2017 

Op zondag 3 december 2017 kan je deelnemen aan de warme lunch voor 8 
euro, dranken inbegrepen. Je centen en inschrijving kan je kwijt bij Miche-
line Morel. Onze huiskok Philippe Adams staat alvast klaar om u een fijne 
zondag met een lekkere maaltijd te bezorgen.

Na de lunch heb je de gelegenheid om te blijven in het PCC om het reisfiets-
verslag De Weg naar Moskou: het verhaal van een fietstocht door Europa te 
horen en te zien, gebracht door Toby Lauwerier, de kleinzoon van Pierre en 
Lorraine Liagre. In 2016 fietste hij van Gent naar Istanbul. In 2017 trapte hij 
door negen landen van Gent naar Moskou... en dan gaat het wel degelijk om 
de Russische hoofdstad en niet om de wijk in Ledeberg!
Toby zal een presentatie  geven over deze tocht naar Rusland – in beeld en 
tekst en zelfs met een vleugje muziek. Ook blikt hij nog even terug op zijn 
reis naar Istanbul die onder andere door Hongarije en Roemenië liep! 

Op die manier zal het weer een gezellige zondag worden en Felix Timmer-
man schreef: Samen eten is de olie van de vriendschap! Allen welkom!

Rita Martens
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Vooruitblik

Het Wonderjaar te Gent 1566-1567
Verhandelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent
Jozef Scheerder, Johan Decavele, Gustaaf Janssens
Onuitgegeven topstudie bij 500 jaar Beeldenstorm

Het onderzoek van dr. Jozef Scheerder (1911-2000) wordt in de Lage 
Landen beschouwd als dé referentie bij uitstek voor de kennis van de 
geschiedenis van de Beeldenstorm. Doorgaans verwijst men daarbij 
naar het standaardwerk dat hij daarover publiceerde (2 edities: Bus-
sum, 1974 en Haarlem, 1978). De meeste vorsers zijn evenwel voorbij-
gegaan aan zijn Leuvense dissertatie over het Wonderjaar, waaruit alles 
is voortgevloeid, om de eenvoudige reden dat dit magnum opus tot op 
heden onuitgegeven was. Beide ondergetekende editors vonden in de 
redactie van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te 
Gent een welwillende en kundige partner om dat na 45 jaar te verhel-
pen. 
De ongeëvenaarde schat aan gegevens wordt in de voorliggende publi-
catie eindelijk toegankelijk gemaakt. Dit herdenkingsjaar van de Beel-
denstorm vormde daartoe alleszins een passende aanleiding. Niemand 
die zich met het onderwerp bezighoudt, zal voortaan nog voorbij kun-
nen aan Scheerders Het Wonderjaar te Gent.

Feest 
Stichting Open Kerken 

2 en 3 juni 2018
St. Gertrudis-kerk in NijvelDe Stichting Open Kerken viert feest op vrijdag en zaterdag 10 en 11 novem-

ber in de St. Gertrudis- kerk in Nijvel om hun 10-jarig bestaan te vieren. Alle 
info onder: www.openkerken.be/10jaar

In die 10 jaar is de Stichting uitgegroeid tot een netwerk van 350 open en 
gastvrije kerken en wij hopen er volgend jaar in het eerste weekend van juni 
ook weer bij te zijn. Vorig jaar was onze kerk nog in volle renovatie in juni en 
moesten we verstek laten gaan, maar op 2 & 3 juni 2018 kunnen we onze 
deuren weer open zetten en bezoekers het vernieuwde interieur tonen met 
een verder nog uit te werken programma in het thema van 2018 Erfgoed met 
vele gezichten. 
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Uw bijzondere aandacht

De Boerenkrijg      
Luther versus Münzer

In 1524 kwamen de boeren in Oostenrijk en Duitsland in opstand. Hun eisen 
waren de volgende: afschaffen van horigheid en lijfeigenschap, verlagen van 
de pacht, herstel van de gemeenteweiden, oude rechten in verband met  de 
jacht in gemeentebossen herstellen, de tienden van de oogst bestemmen  ten 
voordele van de armen. 
Deze eisen zetten kwaad bloed bij de landeigenaars. De oorlog brak uit. De twee 
reformatoren, Luther en Thomas Münzer waren het oneens over de manier  om 
het probleem aan te pakken en op te lossen. Münzer was reformator, theoloog 
en revolutionair. Hij werd geboren in Stolberg in 1489. Hij was priester geweest 
maar werd een enthousiast adept van Luthers leer.

Door zijn revolutionaire geaardheid distantieerde hij zich van Luther tijdens het 
conflict. Zijn temperament zette hem aan tot de strijd tegen de landeigenaars, 

die de boeren onderdrukten. Luther daarentegen was horig aan de adel, wiens bescherming hij no-
dig had. Bovendien beriep hij zich op passages uit de Bijbel  om het heibel vreedzaam op te lossen. 
Petrus: 3,9 “Vergeldt geen kwaad met kwaad” Rom: 12,19: “Wreekt uzelf niet geliefden, maar laat 
plaats voor de toorn; want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt 
de Here.” Mat 5, 38-41: “Gij hebt gehoord, dat er gezegd is oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u, 
de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechter wang, keer hem ook uw linker toe; 
en wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel”. 

Nochtans voelde hij verbondenheid met de boeren. Hij schreef een manifest maar het nieuws bereik-
te hen in volle oorlog en het was te laat. Er werd gebrand, gemoord, mensen werden uit hun huizen 
verdreven.
De meningen van de beide reformatoren  verschilden drastisch. Münzer gooide zich fysiek  in de 
strijd; hij werd de leider van de boeren in Thüringen terwijl Luther op de achtergrond bleef want zijn 
denkbeeld was “gehoorzamheid aan de staat.”
Niet alleen de boerenkrijg was nefast voor de vriendschap tussen Luther en Münzer: ook op theo-
logisch gebied verschilden ze van inzicht. Münzer beklemtoonde dat het geloof door Geest in een 
“lege” ziel wordt gedeponeerd. Een ziel zonder zorgen, zonder gemijmer.

Na de Slag van Frankenhausen die voor de boeren funest afliep, werd Münzer in 1525 gearresteerd 
en ter dood veroordeeld. 

Huguette Spatz
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Een berichtje uit Burundi 
Dit stukje is geschreven op een terras in Bujumbura, 
terwijl de zon achter de horizon verdwijnt en de on-
telbare muggen ontwaken.

Na een reis van 18 uur zit de eerste dag er op, met een 
toelichting door Lies Gernaey (van Protestantse Soldi-
ariteit) over projectopvolging en rapportage. Jérémie, 
onze derde reisgenoot en verslaggever, heeft alvast 
wat inkopen gedaan op de lokale markt en een som 
euro gewisseld aan de gunstige koers van 1/3.350 
(dus een zak vol geld!). 
Intussen is ruim 50 kg aan medisch materiaal verdeeld tot grote voldoening van twee verpleegkun-
digen die het verder naar een nuttige bestemming brengen. Maandag en dinsdag werden de diverse 
projecten separaat doorgenomen met de verantwoordelijken, maar woensdag begon het veldwerk.

De ontvangst was alvast hartelijk, het logies en de maaltijden tot ieders tevredenheid en de zon 
scheen overvloedig vanuit het zenit. Maar vooral de projecten in dit arme land, met de  patiënten en 
scholieren voor wie wij dit in feite allemaal doen, vormen het doel van onze reis.
Op woensdag was een bezoek gepland aan een opsporingscentrum voor HIV, dat door Protestantse 
Solidariteit financieel wordt gesteund. Testen is één zaak, maar naast de medische opvolging is het 
werk van de predikant, die de nazorg doet, minstens even belangrijk. Na thuiskomst zal ook uit de 
reportage blijken welke impact de diagnose geeft op het persoonlijke, familiale en sociale leven van 
de patiënten.
Aansluitend bezochten we een internaat waar 72 kinderen met een aangeboren handicap, meestal 
aan de ledematen, worden opgevangen en onderwijs krijgen. Hoewel het internaat door dezelfde 
christelijke organisatie wordt uitgebaat als het opsporingscentrum, zijn wij tot op heden bij de fi-
nanciering ervan niet betrokken. Maar meteen ontstond bij ons drieën de gewetensnood waar men 
met beperkte middelen prioriteiten dient te leggen. Want het is onze overtuiging dat deze jongeren 
met klompvoeten, atrofische handen en zelfs osteomyelitis op een andere en betere wijze duurzaam 
geholpen kunnen worden om later een normaal leven te kunnen leiden.

Hartelijke groeten uit Bujumbura op woensdagavond,

Rudy Liagre

Uw bijzondere aandacht
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Pastoraat

Wel en wee uit de Brabantdamgemeente

Voor we het ons goed en wel realiseren, zijn we 
alweer aanbeland in de laatste maand van het 
kerkelijk jaar. Eerlijk gezegd is november nooit 
mijn favoriete maand geweest en zal het ook 
nooit worden. Waarschijnlijk geldt dat voor meer 
mensen en  toch heeft die maand ook mooie mo-
menten en het gevoel knus samen te zijn als de 
regen door de wind tegen de ramen slaat is een 
weldadig gevoel. Dan weet je je veilig en gebor-
gen, moge dit eens voor alle mensen op aarde 
zo zijn……

Wat onze eigen gemeente betreft is er weer van 
alles gebeurd in de afgelopen weken, we hoor-
den berichten waar we dankbaar voor zijn en 
blij, maar ook droevige berichten over ziekte en 
tegenslag. Sommige zaken kunnen wij met name 
noemen anderen dragen de zorgen mee in hun 
hart. 

Zo zijn wij heel dankbaar met Isabelle van Bel-
le-Leyman dat zij mocht verhuizen naar een ei-
gen kamer in Zorgcentrum Lembeke, waar zij nog 
steeds op de afdeling Dries verblijft, maar  nu in 
kamer 78. Zij is heel content daar met dit stukje 
voor haar alleen licht en ruim, waar zij zichzelf 
kan zijn. 

Ook Pierre en Lorraine Liagre zijn dank-
baar dat hun kleindochter ondertussen 
zo goed hersteld is dat verdere belas-
tende behandeling niet meer nodig is 
en zij alleen weer moet aansterken. Het 
waren spannende maanden van hopen, 
bidden en afwachten en nu overheerst 
dankbaarheid.

Rita Martens is de laatste tijd een vas-
te waarde in deze rubriek, want zij mag 
weer de komst van een kleinzoon aan-
kondigen, ditmaal is het de kleine Mau-
ro die je in haar armen ziet, het derde 
kindje van haar dochter Hannah en Kris 
en geboren op 6 oktober. Elias en Oona 

zijn heel fier met hun baby-broertje. Moge hij 
opgroeien, omringd door zijn familie tot een 
prachtige kerel tot vreugde van allen die hem 
ontmoeten.

Ondertussen is Louise Hanappe-van ‘t Hooft ook 
weer hersteld van haar toch wel lang uitgevallen 
ziekenhuis verblijf en wij zijn blij dat zij weer in 
ons midden is en haar scribawerkzaamheden 
weer kan opnemen tot grote opluchting van de 
kerkenraad.

Voor Christa Beirnaert-Gallus is het momenteel 
niet zo eenvoudig zich aan te passen aan haar le-
vensomstandigheden en om te begrijpen wat de 
mensen voor haar doen. Het is voor haar moeilijk 
om  te aanvaarden dat zij steeds een beetje meer 
afhankelijk wordt van anderen. Wij wensen haar 
toe dat zij zich geborgen gaat voelen in het We-
versbos, waar de mensen goed voor haar zorgen.

Minder goed gaat het momenteel met Ghislai-
ne  Verschueren, die zoveel pijn heeft dat ze zich 
maar met moeite thuis kan behelpen en daar-
door de moed een beetje verliest. Hopelijk komt 
er toch verbetering in haar toestand, zodat zij 
ook weer naar de kerk kan komen. Zij mist die 
zondagse uitstappen erg, omdat zij zich zo gebor-
gen voelt bij ons.

Etty Bruyneel-Deelstra die altijd klaar staat voor 
anderen en in de eerste plaats voor haar gezin, 
kinderen en kleinkinderen, moet nu zelf behan-
deld worden in het ziekenhuis. Na eerst in Maria 
Middelares gelegen te hebben,  is zij nu opgeno-
men in het UZ waar zij de meest geavanceerde 
zorg kan krijgen bij de behandeling van haar leu-
kemie. Wij wensen haar veel sterkte en geduld 
toe, want dat heb je nodig, zei ze laatst nog tegen 
mij. Kaartjes en smsjes zijn welkom, bezoek is 
momenteel alleen voor familie, maar ons gebed 
zal haar zeker tot steun zijn.

Francis Van de Walle en Ko van Heest zijn nog re-
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Aankondiging

gelmatig in contact met Ina en Wim Pesch, die 
reeds enkele jaren in Ouddorp in Zeeland wonen, 
waar Ina vroeger nog gewoond heeft en waar zij 
dichtbij haar kinderen is. Wim is een Parkinson-
patiënt en dit beperkt hem steeds meer in zijn 
dagelijks leven. Hopelijk kan de Gentse specialist 
Chris Van der Linden hem nog helpen. 

Nu ik dit artikel schrijf krijgen we het bericht  
binnen van het overlijden van mevrouw Fenna 
Brandsema op 19 oktober in de leeftijd van 98 
jaar. Zij was de weduwe van de heer Hendrik 
Jeddens, voormalig hulppredikant van onze ge-
meente. Drie kinderen van hen waren nog aan-
wezig in de feestelijke dienst van 200 jaar op 1 
oktober. Wij bieden de kinderen en verdere fami-
lie onze innige deelneming aan bij het heengaan 
van hun moeder. Mogen de herinneringen aan 
haar lange leven hen troost bieden. 

Sara en Arnold De Jonge hebben kort geleden af-
scheid moeten nemen van de heer Werner Blom-
maert, de jongere broer van Sara. Ondanks zijn 
mooie leeftijd van 84 jaar kwam dit heengaan 
nog zeer onverwacht. ‘s Zondags was hij nog fit 
en wel aanwezig bij de intrede van de nieuwe 
predikant ds. Simon van der Linden te Horebeke 
en dinsdagnacht daarop is hij in zijn slaap over-
leden. Een mooie dood waar ieder van ons dank-
baar voor zou zijn en dat gevoel overheerst ook 
bij de familie. Ons medeleven gaat naar hen uit.

Deze tijd van het jaar roept op tot reflectie en 
inkeer, de dagen zijn donker en we ontberen het 
licht, laten wij dan voor elkaar het licht proberen 
te zijn.  Door een bezoekje of telefoontje kan een 
troosteloze dag omkeren tot een gelukkig mo-
ment van koesterende warmte en het gevoel van 
verbondenheid met onze naasten.

Marijke Schaefer-Kruijne

Reliëf
Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen 
had tot ik uiteindelijk stil werd en begon te 
luisteren. En in die stilte hoorde ik de stem 
van God.  Sören Kierkegaard (1813-1855)

Het tweede nummer van Reliëf is 
net verschenen. Het salontafel-
magazine, zoals we het noemen. 
Een magazine dat inspirerend, 
blikverruimend en positief wil 
zijn en hiervoor iedere keer een 
Bijbelvers in de kijker plaatst. 
Slow life, een pas op de plaats, de 
tijd nemend voor ontmoetingen 
en verdieping. Voor elk verkocht 
exemplaar kunnen we drie exem-
plaren gratis verspreiden. Op 
deze manier vinden de teksten 
hun weg naar veel verschillende 
plaatsen en mensen.

Wenst u het magazine thuis te ontvangen, 
neemt u dan een abonnement. Voor 15 euro 
(binnen België) ontvangt u tweemaal per 
jaar een uitgave op een adres van uw keuze. 
U kunt ook een abonnement aan iemand 
cadeau doen.

Als communicatieverantwoordelijken werken 
we aan het creëren van een Club Reliëf. 
U betaalt 50 euro en ontvangt, naast het 
magazine, voor twee personen ook een uit-
nodiging om deel te nemen aan toekomstige 
lezingen en evenementen.
Samen wil men zo bouwen aan een gemeen-
schap van mensen, voor wie de Bijbelteksten 
een waarde hebben, die als het gefluister 
van een zachte brief de weg vindt naar onze 
dagelijks beslommeringen.

Marian Knetemann
François Choquet
relief@protestant.com
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Gent-Rabot
20 jaar Speel-o-theek Pipo 
Een initiatief van de Protestantse Rabotkerk in Gent

Voor de 20ste verjaardag komt er uiteraard een speciaal feest voor de kinderen, voor hun ouders en 
de gezinnen uit de buurt met 20 leuke dingen om te doen.

Op 17 november a.s. wordt er ook een interactieve lezing 
over Mijn taal is ok. Of niet? georganiseerd. De thuistaal 
als hefboom om Nederlands te leren. 
Twee sprekers met jarenlange expertise op het gebied van 
meertaligheid, diversiteit en sociale inclusie, Ayse Isci en 
dr. Piet Van Avermaet zullen het woord voeren en in ge-
sprek gaan met mensen die met anderstaligen omgaan.
 
De vzw speel-o-theek Pipo is een initiatief van de Protes-
tantse Rabotkerk. Vandaag mag zij rekenen op de steun 
van vzw Jong, de jeugddienst van de stad Gent.
Binnen de speel-o-theek is ook een uniek project ‘Meters 

en peters van de Rabotwijk’. Vorig schooljaar kregen 97 kinderen zo’n persoonlijke coach aan huis om 
hen te helpen met schoolse taken en om samen Nederlands te oefenen. 

Van harte gefeliciteerd aan de Rabotkerk met het jubileumjaar van dit uiterst zinvolle project!

Urban Prayers in de protestantse Rabotkerk 
Zondag 26 november 2017 om 16:00

Een aantal zondagnamiddagen op rij gaat NT Gent, in samenwerking met Victoria Deluxe, op bezoek 
bij diverse gebeds- en meditatieplekken in de stad Gent waaronder de Protestantse Rabotkerk, een 
Katholieke kerk, een Turkse moskee, een Sikhtempel, een Boeddhistisch centrum en de crypte van 
de Sint-Baafskathedraal. Op deze bijzondere locaties brengen ze een programma op zoek naar de 
gemeenschappelijke grond onder al deze levensbeschouwingen. 
In de kern gaat het om een boodschap van naastenliefde en verdraagzaamheid, maar ook over spi-

ritualiteit: het geloof dat er meer is tussen hemel en aarde dan we met onze ratio 
kunnen bevatten. Tegelijk is er in Urban Prayers plaats voor twijfel, eigen aan ons als 
mens.
De oorspronkelijke reeks werd enkele jaren geleden bedacht door Björn Bicker, dra-
maturg bij de Kammerspiele. Gecombineerd met livemuziek vormde de stadsreeks 
Urban Prayers een uitnodiging om elkaar opnieuw te ontmoeten als mens, met religie 
als gezamenlijk thema.
Voor de reeks in Gent wordt op dit elan verder gegaan: fragmenten uit de oorspron-
kelijke Duitse tekst worden voorgelezen, in combinatie met andere teksten en Gentse 
getuigenissen, afgewisseld met stemmige livemuziek. 
 
Tickets (€ 12-15) via NTGent.be of 09 225 01 01. Maar wees er snel bij want de voor-
stelling in de Rabotkerk is bijna uitverkocht.
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Activiteitenkalender

Verjaardagen
Pascal Dhont   06 november
Rita Van Den Hende-Martens 09 november
André  Schaefer  11 november
Hannah Van Den Hende 12 november
Herwig Smetryns  13 november
Christa Beirnaert-Gallus 16 november
Camille Hanappe  19 november
Christelle Kuipers  19 november
Daniël Van Steenkiste  21 november
Peter Hanappe   21 november
Arnold  De Jonge   24 november
Cécile  De Vilder  02 december
Rodolphe Liagre  02 december
Ann Willems   04 december
Willem Lorein   06 december
Yvonne Merchiers  06 december

Zondag 5 november  16:00 Psalm 100 Koor & Orgelconcert - St. Stefanuskerk Gent
Maandag 6 november   19:30 Extra-kerkenraadsvergadering bij Micheline Morel -  
     voorbereiding informatievergadering voor de gemeen-
     teleden  op 10 december
Dinsdag 7 november  20:00 Religieuze utopieën - Gent
Woensdag 8 november   19:30  Kerkenraadsvergadering bij Marijke Krijne
Vrijdag en zaterdag 10, 11 nov  Feest Stichting Open Kerken - Nijvel
Zaterdag 11 november   20:00 Concert Marcel Ketels - St. Stefanuskerk Gent
Zondag 12 november  15:00 Eerste jaren van de Reformatie - Brugge
Woensdag 15 november  14:00  Dansgroep : Kouterhof Heusden
    20:00 Orgelconcert Jens Golhardt - St. Stefanuskerk Gent
Donderdag 16 november  20:00  Avondcontact in Brabantdamkerk
      Johan Decavele : Protestantisme in Gent
Zaterdag 18 november  20:00 Concert Marcel Ketels - nieuwe kerk Horebeke
Woensdag 22 november  14:00  Dansgroep in de Melac Zwijnaarde
    14:30  Bijbel-aan-Huis in het PCC
    19:30 Luther en het boek - Brugge
Vrijdag 24 november   19:30  Bijbel-aan-Huis bij Ann en Francis Keistraat 173 - 
     De Pinte
Zaterdag 25 november  10:00 Als Catars Studiedag - Gent
Zondag 3 december   12:30  Gemeenschappelijke lunch in het PCC, aansluitend
    13.30  Fietsverslag Tobi Lauwerier
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Grote levensvragen

Radio 1 publiceerde op 25 september jl. het 
resultaat van een onderzoek naar de grote le-
vensvragen bij 1.000 Vlamingen. Actuele vragen, 
waarop met akkoord, neutraal of niet akkoord 
moest geantwoord worden, waren : 
• Het leven heeft een doel
• Geld maakt gelukkig
• Ik voel me goed in mijn vel
• Ik kijk positief naar de toekomst
• Ik zie mezelf graag
• Ik voel mij eenzaam
• Ik geloof in bovennatuurlijke krachten
• Ik heb wel eens overwogen zelfmoord 
 te plegen

Uit het onderzoek blijkt, dat 3 op 10 Vlamingen 
ongelukkig zijn en 1 op 4 Vlamingen heeft al eens 
overwogen om zelfmoord te plegen. Daar ging in 
de media alle aandacht naartoe. 

Ik wil hier even doorschuiven naar de tweede 
vragenreeks. Wat belangrijk is voor de Vlaming 
blijkt uit bijgaande grafiek. 
Gezondheid en liefde worden door de Vlaming 
als de sterkste betekenisgevers aangeduid, ook 
natuur speelt een belangrijke rol. Sociale aspec-
ten zijn eveneens belangrijk, voornamelijk naas-
ten worden als belangrijke levensdriver aange-
stipt. De samenleving an sich speelt wel een rol, 
maar minder centraal.
Bijna 1 op 4 Vlamingen geeft aan dat Cultuur wel 
degelijk zin geeft aan hun leven. Interessant ge-
geven voor onze gemeente, die veel aandacht 
schenkt aan culturele activiteiten. 

Maar kijk nu eens hoe belangrijk Vlamingen ge-
loof vinden: 17 %. Het allerlaatste waar Vlamin-
gen mee bezig zijn, is geloof!
Niets nieuws onder de zon, zult u zeggen. Kijk 
maar naar de kerken, hoe ze leeglopen. Het inte-
resseert de mensen geen zier meer. U en ik, die 
met geloof bezig zijn, worden straks, nee, we zijn 
al een bedreigde diersoort, een rariteit. 

Sommige mensen, op het perron of op de trein, 
waarmee je in gesprek komt, vragen wel eens 
waar ik werk. Als ik dan antwoord, dat ik op 
het secretariaat van de Protestantse Kerk werk 
en ’s zondags – als het even kan - ook naar de 
protestantse kerk in Gent ga, verschieten ze zich 
een bult of kijken mij met ongeloof aan, alsof 
ik wereldvreemd ben. Maar dan, als je dan wat 
verder praat - als ze dat willen want ik dring mij 
niet graag op - merk je dat sommigen ergens nog 
gelovig zijn, maar zeker niet langer praktiserend, 
dikwijls omdat ze zo ontgoocheld zijn door de pe-
dofilieschandalen de laatste decennia maar ook 
door starheid en maatschappelijk onaangepast-
heid van de rooms-katholieke kerk. 

Moeten we ons daardoor laten beïnvloeden, 
dat veel mensen ontgoocheld zijn, dat geloven 
niemand meer interesseert? De moed verliezen 
omdat de kerkbanken leger en leger worden en 
dan maar de deuren sluiten ? Gelukkig lees ik 
dan “wees standvastig en onwankelbaar en zet u 
altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het 
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besef dat door de Heer uw inspanningen nooit 
tevergeefs zijn” (1 Kor. 15:58).

Ik ben blij, deel uit te maken van een Kerk, die 
niet zo star is en wel maatschappelijk geëvolu-
eerd is.
In de protestantse Kerk mogen voorgangers al 
lang in het huwelijk treden, de kansel staat ook 
open voor vrouwen. Waarom zou je geen 2de 
keer een kerkelijk huwelijk mogen inzegenen na 
een scheiding ? Waarom zou je niet meer aan het 
Avondmaal mogen deelnemen omdat je geschei-
den bent? Waarom zouden praktiserende homo-
seksuelen geen plaats hebben in de Kerk? 
Ik ben blij dat ik geloof en weet dat er altijd ie-
mand naast me staat. 
Ik ben blij dat ik de kerkdienst kan bijwonen en 
tot rust komen. 

Standvastig zijn waarin ? Klare en duidelijke taal 
is voor mij altijd het gemakkelijkst: bidden, trach-
ten je medemens behandelen zoals jezelf behan-
deld wil worden (niet altijd eenvoudig), geloven 
dat Christus de Zoon van God is, onze Heer, gelo-
ven dat Christus zal terugkomen om te richten, 
geloven in de opstanding én in het eeuwige le-
ven. 
Een eenvoudig geloof misschien, zonder omwe-
gen, maar iets waarvan ik zeker ben. 

Bea Baetens

  Reportage op AVS 
  Via onderstaande link kun je nog eens de 
  reportage zien die de Oost-
  Vlaamse televisiedienst over Gent en 
  Horebeke in het kader van Refo2017 
  uitzond :
  https://vimeo.com/236884309

Komende vergadering 
redactieraad
Zondag 25 november 2017

De redactie verzoekt u vriendelijk, arti-
kels 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@protestantse-
kerk-gent-centrum.be

Deze pin met een 
diameter van 2,5 cm 
is, zoals u ziet, spe-
ciaal ontworpen ter 
gelegenheid van 200 
jaar protestantse 
kerk in de vroegere 

Kapucijnenkerk aan de Brabantdam. Er 
zijn nog enkele van deze pins beschikbaar. 
Vraag er gerust naar de volgende keer, als 
je de kerkdienst bijwoont!
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In memoriam

ds. Hugo Van De Walle

In de nacht van 28 op 29 september ontviel ons 
ere-inspecteur-adviseur Hugo Van De Walle in de 
leeftijd van 83 jaar.

Hugo woonde als kind in Sterrebeek, maar door 
oorlogsomstandigheden verhuisde de familie 
naar West-Vlaanderen. Thuis werd Hugo bij zijn 
tweede naam Charles genoemd om de verwar-
ring ‘u-o’ met zijn broer Bruno te vermijden. 
Hugo kwam als leerling terecht in het atheneum 
van Brugge waar hij protestantse godsdienst 
volgde. Hugo nam jaarlijks deel aan de toenma-
lige BAK-kampen (Belgische Atheneumkampen) 
met andere leerlingen PGO en later als leiding. 
Hugo ging in Brussel en Montpellier theologie 
studeren. Zoals velen begon hij al godsdienstles-
sen te geven voor hij zijn studie beëindigde. Dat 
laatste deed hij met een thesis over De gedach-
tenismaaltijd van de Heer waarin hij zich vooral 
focuste op de manier van eucharistie vieren in 
Taizé en de theologie daaromtrent van de Taizé-
broeder Max Thurian.

Na jaren als godsdienstleerkracht te hebben 
gewerkt, werd hij predikant 1973 in de PKB-ge-
meenten Kortrijk-Roeselare. Maar predikant zijn 
was niet zijn ding. Hugo was eerder docent dan 
prediker. Als je met hem een onderwerp aan-
sneed, begon hij al snel te doceren. Hugo werkte 
enige tijd als secretaris van de synodevoorzitter 
van de toenmalige PKB, verantwoordelijk voor 
het Protestants Godsdienstonderwijs (PGO). In 
1979 werd hij inspecteur-adviseur PGO.
Dat bleef hij tot zijn pensionering, maar onder-
tussen nam hij ook een jaar verlof zonder wedde 
om in Leuven een jaar kunstgeschiedenis te gaan 
studeren. Want kunst was zijn grote passie.
Na zijn pensionering bleef Hugo tot zijn 70ste 
nog betrokken bij het protestants godsdienston-
derwijs als voorzitter en nadien als secretaris van 
het Comité PEGO.

De laatste 12 jaren woonde Hugo in huize Ber-
kenhof in Brugge, waar hij lang voorzitter was 
van de bewonersraad. Een kwalijke val met 
moeizame revalidatie maakte hem erg aan huis 
gebonden. Gelukkig kon hij toen steeds rekenen 
op de trouwe hulp van oud-collega Riek van de 
Westeringh en haar man Wim ten Kate.
Hugo was een zeer minzaam man met een open, 
oecumenische geest, hoewel hij zich op vergade-
ringen ook wel behoorlijk kwaad kon maken als 
de zaken niet gingen zoals hij vond dat ze moes-
ten gaan.

Samen met collega’s inspecteur rooms-katholie-
ke godsdienst en zedenleer nam hij het initiatief 
om de verschillende levensbeschouwingen beter 
te laten samenwerken wat resulteerde in de op-
richting van het Nascholingsinstituut Levensbe-
schouwelijke Vakken, dat momenteel mede de 
drijfveer is achter de interlevensbeschouwelijke 
samenwerking op scholen en ook mee aan de 
basis ligt van de interlevensbeschouwelijke com-
petenties. Als man van een minderheidsgroep 
en met zijn minzaam karakter, was hij goed ge-
plaatst om de buffer te zijn tussen de twee grote 
blokken RKG en NCZ.
Hugo was perfect tweetalig en trad jarenlang op 
als tolk bij de synodevergaderingen.
Hugo laat zijn oudere broer Bruno en diens 
vrouw achter.
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Ter overdenking

Johannes 4, 1-42

De voorbije maanden werden gekenmerkt door 
veel werk binnen en buiten onze gemeente. 
Tweehonderd jaar Brabantdam en vijfhonderd 
jaar Reformatie hebben ervoor gezorgd, dat wij 
ons niet moesten vervelen en steeds tegen de 
tijd in moesten lopen. In verschillende werkgroe-
pen hebben vrouwen en mannen elkaar ontmoet 
om naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen. 

Naar elkaar luisteren is ook in de tijd van Jezus 
een belangrijk moment, daarom dat ook de 
vrouw die “rond het middaguur” water ging ha-
len, uitgebreid de tijd neemt om in gesprek te 
gaan met de man die naast de put zat. Het ge-
sprek verliep vlot, maar ineens begint de vreem-
de man over rare dingen te praten: levend water 
…. 

De vrouw voelt gelijk aan dat de onbekende per-
soon een bijzondere man is, die alles over haar 
weet. “Hoe kan dat? Hoe kan iemand alles over 
mij weten?”  was de grote onuitgesproken vraag 
van deze vrouw. En de bizarre Jood ging maar 
verder en steeds dieper in de ziel van de vrouw, 
tot ze zich overgeeft: “wat u zegt is waar… nu be-
grijp ik dat u een profeet bent… en ik weet wel 
dat de Messias zal komen”. Dat is de climax van 
dit verhaal. Ik weet wel dat de Messias zal ko-
men! 

Op hetzelfde moment onthulde zich ook de 
vreemde Jood: “dat ben Ik, degene die met 
u spreekt”. Deze goddelijke verklaring klonk 
vanuit een vermoeide man. God die mens 
geworden is, gaat zich hier voorstellen en 
niet voor een Jood, maar wel voor iemand 
die volgens de papieren een vijand was.                                                                                                                                             
Jezus weet wat wij soms vergeten, namelijk, dat 
elk mens dorst heeft. Ook de vijand.

Na deze voorstelling verandert ineens alles. “De 
vrouw liet haar kruik staan en ging terug naar de 
stad” om te vertellen dat Jezus in Samaria is. De 
kruik is een belangrijk huishoudelijk voorwerp 
van die tijden en toch blijft deze naast de put 
achter. Niet voor altijd, maar nu is er iets belang-
rijker dan dat. De volgorde van belangrijkheid is 
opeens veranderd. 

Dit verhaal over de Samaritaanse vrouw bericht 
ook over een gezond geloof. In verschillende krin-
gen (ook protestante) horen wij de aanmoedi-
ging: laat je kruik, laat je oude leven achter want 
als je Jezus ontmoet hebt, zal je die niet meer no-
dig hebben… maar is dat zo? Ik denk van niet. De 
vrouw van dit verhaal heeft Jezus ontmoet, haar 
leven is veranderd, maar morgen gaat het leven 
in haar oude bedding verder en de kruik is weer 
nodig, want zonder kruik is er geen water en zon-
der water geen leven. De kruik, als symbool van 
haar oude leven en het feit dat zij nu weet dat 
Jezus de Messias is, sluiten elkaar zeker niet uit. 

Dankzij de Samaritaanse vrouw bereikt Jezus ook 
andere mensen die de stad uit en naar hem toe 
gingen en tussen hen waren niet alleen vrolijke 
mensen, maar ongetwijfeld ook verdrietige die 
de zon weer ontdekten achter de wolken, naast 
de man van Nazareth. 

Een Jood en een Samaritaan, twee oeroude riva-
len, ontmoeten elkaar naast een put die de beste 
Jacob nog heeft gegraven en hier rondom deze 
oude waterput gebeurt iets wat niemand had 
verwacht, de vijanden praten respectvol met el-
kaar.  

Dit feit nodigt ons ook uit om samen te komen 
rondom verschillende putten, elkaar te leren 
kennen en om elkaar te leren respecteren.

Ds. Tihamér Buzogany
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In oktober gingen de bloemen van de 
kerkdienst naar:
 
01 oktober: /
08 oktober: ter bemoediging voor Etty Bruyneel
15 oktober: voor de ouders van Mauro, kleinkind van Rita Martens
22 oktober: beterschap aan Ghislaine Verschueren
29 oktober: /
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Dienstenrooster
Zondag, 12 november

Zondag, 19 november

Zondag, 26 november        Voleindigingszondag

Zondag, 3 december        Eerste adventszondag

Voorganger     ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst   Marijke Kruijne / Micheline Morel
Collectes     Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)     Arnold De Jonge
Kinderkerk     Wilma Buzogàny

Voorganger     Dhr. Jan Vanhees
Kerkenraadsleden van dienst Francis  Van De Walle / Rita Martens
Collectes     Kerkenwerk / Belgische Gideons
Organist(e)     Aletta Rambaut
Kinderkerk     Janneke van Heesst

Voorganger     ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst   Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes     Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)     Ko Van Heest
Kinderkerk     Martine De Jonge

Voorganger     ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst   Marijke Kruijne / Rita Martens
Collectes     Kerkenwerk / Kerkbrief
Organist(e)     Ko Van Heest
Kinderkerk     Martine De Jonge

Bovenstaande postzegel werd uitgegeven in het kader van Refo2017. Hij kost 0,84 euro, 
wordt op een genormaliseerde briefomslag van 50 g geplakt en is verkrijgbaar per blad van 
20 postzegels. Zolang de voorraad strekt, kun je ze (mits portokosten) bestellen op volgend 
adres : bureau@protestant.link of naar de kerk laten meebrengen door Bea Baetens.
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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.

 November 2017 
   
zo 5 Psalm 38  Pijnlijk
ma 6 Matteüs 22: 15 - 22 Belastende vraag
di 7 Matteüs 22: 23 - 33 Ken de kracht van God
wo 8 Matteüs 22: 34 - 46 Kernvragen
do 9 Matteüs 23: 1 - 12 Het gaat niet om uiterlijke vormen
vr 10 Matteüs 23: 13 - 26 Waarschuwende woorden
za 11 Matteüs 23: 27 - 39 Lokroep in harde woorden
zo 12 Jesaja 48: 1 - 11  Nieuws
ma 13 Jesaja 48: 12 - 22 Vluchtweg
di 14 Jesaja 49: 1 - 13  Uitgekozen
wo 15 Jesaja 49: 14 - 26 Gods moederliefde
do 16 Psalm 88  Absolute duisternis
vr 17 Matteüs 24: 1 - 14 Wachten op goed nieuws
za 18 Matteüs 24: 15 - 28 Wees klaar
zo 19 2 Tessalonic. 1: 1 - 12 Volhouden
ma 20 2 Tessalonic. 2: 1 - 17 Herken de vijand
di 21 2 Tessalonic. 3: 1 - 18 Werkhouding
wo 22 Psalm 128  Genieten
do 23 Matteüs 24: 29 - 44 Les van de vijgenboom
vr 24 Matteüs 24: 45 - 51 Verwachting
za 25 Psalm 85  God is rechtvaardig
zo 26 Matteüs 25: 1 - 13 Oliecrisis 1 november
ma 27 Matteüs 25: 14 - 30 Talentenjacht
di 28 Matteüs 25: 31 -46 Scheiding
wo 29 Jeremia 24: 1 -10 Rijp en rot
do 30 Jeremia 25: 1 -14 Nog niets geleerd
   
 December 2017 
   
vr 1 Jeremia 25: 15 - 26 Straflijst
za 2 Psalm 19  Duidelijke taal
zo 3 Jesaja 5: 1 - 7  Zorgzame vriend

De bundels met het
gemaaide koren
werden rechtop
gezet in schoven.
Waarom gebeurde
dat? Lees het op
debijbel.nl


