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Dit is alweer het laatste nummer van 2017. December, de maand waarin we de geboorte van
Gods zoon willen gedenken en vieren.
De meeste activiteiten liggen een beetje stil, we
concentreren ons op Advent, het seniorenkerstfeest, de kerstdienst. Let op, aangezien Kerstmis
op een maandag valt, heeft de kerkenraad besloten GEEN dienst te houden op de zondag 24/12.
In deze meest sombere periode van het jaar,
letterlijk althans, want met Kerst komt het Licht
in de wereld, proberen we speciale aandacht te
hebben voor de mensen om ons heen : de 75+ers
worden met een extra bezoekje bedacht waarbij
het traditionele kalendertje rondgedeeld wordt,
we hebben aandacht voor de (helaas vele) zieken
in onze gemeente en in het PCC vindt weer een
kerstmaaltijd voor bezoekers van De Helpende
Hand plaats.
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Op de eerste zondag van 2018 biedt de bestuursraad na de dienst een receptie aan om het nieuwe jaar gezamenlijk en feestelijk in te zetten.
Eén speciale activiteit toch deze maand : de informatievergadering na de dienst van 10 december,
waarin de kerkenraad enkele belangrijke punten
ter discussie wil voorleggen.
De kerkenraad wenst u en de uwen een Gezegend Kerstfeest en een voorspoedig 2018.
Louise Hanappe

3|

Terugblik
De betekenis van de reformatie vandaag

Rede uitgesproken door prof. dr. Johan Temmerman bij de opening van de herdenkingsfestiviteiten op 27 oktober 2017 in de bibliotheek van het Augustijnerklooster te Gent
dat in het lied van de latere reformator regelmatig apocalyptische boventonen doorklonken.
Maar de combinatie van gedrevenheid en angst
gaf Maarten Luther ook de hefboom in de hand
waarmee de muurvaste middeleeuwse cultuur in
beweging kwam. Deze hefboom bewerkte een bevrijding voor de door kerk en adel gedomineerde
Europese bevolking. Voor Luther was het een persoonlijke triomf en een beslissende overwinning
op de duivel.

In deze korte uiteenzetting worden u twee denksporen aangereikt, twee stromen die uit de reformatorische bron ontspringen en de Westerse
samenleving drenken. We leven vandaag in het
Tweestromenland tussen secularisme en kapitalisme. Deze twee culturele eigenschappen zijn kenmerkend voor de Westerse beschaving en werden
onder meer mogelijk gemaakt door Luther en de
reformatoren die meehielpen, om de dijken van
institutionaliteit en feodaliteit en te doorbreken.
Ik wil kort overlopen hoe dit gebeurde en vooral peilen naar hoe we daarmee vandaag, in een
postseculier klimaat, mee verder kunnen. Welke
antwoorden kunnen we bijgevolg vanuit het reformatorische denken op de grote uitdagingen
van economisch onrechtvaardigheid en ecologische onevenwichten formuleren.
Seculiere samenleving
Uit de verzamelde literatuur over Maarten Luther
verschijnt een complexe figuur, met enerzijds een
erg sterke gedrevenheid en anderzijds een diepe
innerlijke onrust. Zijn grote gedrevenheid droeg
ertoe bij, dat Luther zich dieper dan zijn tijdgenoten inwerkte in de Bijbel en de christelijke traditie.
Maar zijn onrustige geest met het voortdurende
gevoel van te kort te schieten, sloeg regelmatig
om in existentiële angst. Deze angst zorgde ervoor
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De weg die Luther en zijn medestanders baanden,
was eerder al door de Bijbelse profeten van Israel
afgelegd. De profetische religie maakte in de 7de
en 8de eeuw v.o.j. komaf met de vele oude stamgoden, vruchtbaarheidsgodinnen, amuletten en
heilige palen die de voormalige nomadische stammen nog steeds vereerden. Ze wezen op de ene
Heer, God van hemel en aarde, volkomen transcendent maar tegelijk inwerkend op de geschiedenis. De reformatoren veegden, aan de profeten
gelijk, de vele heiligen, engelen en wonderbaarlijke verschijningen op dezelfde hoop die de profeten van de afgoden hadden gemaakt. Maar deze
profetisch-reformatorische ingreep, die ten andere kenmerkend is voor het monotheïsme, is er de
oorzaak van dat zowel in Bijbelse tijden als in de
16e eeuw een braakliggend terrein ontstond om
de dagelijkse praktijk te organiseren. Stamgoden
en dag- en seizoensgebonden getijden ritmeren
de dagelijkse praktijk. Ze geven gewoonten en rituelen voor elke dag. De middeleeuwer had voor
elke kwaal een heilige en dus een onmiddellijke
oplossing. De reformatorische sublimering van de
traditie tot alleen het geloof (sola fides) en alleen
de Schrift (sola scriptura), liet bijgevolg een gans
werelds terrein open liggen, het terrein van het
seculum. Het is Max Weber die de stelling lanceerde dat secularisatie inherent is aan het monotheïsme. Je kan bijgevolg op deze basis hard
maken dat met de louter religieuze hervorming
een begin werd gemaakt van de seculiere samenleving zoals we deze vandaag kennen.

Terugblik
Kapitalisme
Om deze omslag volledig te duiden, moeten we er
ook de nieuwe wereldse ethiek bij betrekken, die
ontstond in de vrije provinciën in het Noorden en
nadien ook overzee in de Angelsaksische Atlantische nieuwe wereld. Deze nieuwe wereldse ethiek
heeft alles te maken met de religieuze omwentelingen die Luther en de reformatoren hadden bewerkt. De reformatoren schaften de kloosters niet
af, dit was pas 250 jaar later tijdens de Franse Revolutie het geval. Luther schafte het klooster niet
af, maar bracht het klooster in de wereld. Ik kan dit
het beste illustreren met Luthers grootste bijdrage aan de Westerse cultuur, zijnde zijn grote taalvaardigheid waarmee hij een funderende bijdrage
aan de Duitse cultuur leverde. Luther vertaalde
het Latijnse vocatio (roeping) met berüf (beroep)
en dus wat voorheen was voorbehouden aan een
bijzondere opdracht van Godswege en enkel voor
speciaal daartoe door God uitverkorenen, viel nu
iedereen te beurt en elke dag. Je roeping van God
is dat waar je goed in bent, je werk, je beroep. Dit
voer je dan uit ter ere van God, de winst is een gift
van God, waarmee je dus geen grote sier maakt,
maar het opnieuw in dienst stelt van je heilige
roeping of je beroep. Vandaag noemen we deze
houding die toen ontstond de puriteinse ethiek.
En in de baarmoeder van de puriteinse ethiek
werd de geest van het kapitalisme geboren, een
geest die de nieuwe wereld overzee vorm gaf. In
de Verenigde Staten, die op een puriteinse ethiek
is gebouwd, was rijkdom en succes een teken en
genade van God. Ieder beleeft er zijn of haar religie op eigen wijze en men kan er grondig over van
mening verschillen, maar elke uiting is legitiem en
in the end geldt let’s do business.
Hedendaagse uitdagingen
Het zijn precies deze voor het Westen kenmerkende culturele eigenschappen, secularisme en kapitalisme, die vandaag geen antwoord meer bieden
op de uitdagingen die voor ons liggen. Meer winst
en let’s do business lost de kloof tussen rijk en arm
niet op, integendeel, maar het brengt eveneens
geen aarde aan de dijk ten aanzien van het wassende water van de ecologische problematiek.

heb er een aantal genoteerd in mijn boek, maar ik
wil er hier drie noemen die een toekomstperspectief aanreiken:
1.
de noodzaak van een inwendig zingerichte oriëntering, de vertolking van het sola fides. De
postseculiere samenleving heeft het individu losgemaakt van een zingevend kader, terwijl van een
inwendige zingerichte oriëntering doorheen alle
culturen steeds een bevrijdende en emancipatorische werking is uitgegaan. In de Reformatie werd
dit besef vertolkt door sola fides (alleen geloof).
In de diversiteit van vandaag is het essentieel om
deze kwalitatieve geloofskracht te vertolken als
een inclusieve houding. Sola fides geldt ook voor
een boeddhist of een moslim, als hij deze kracht
ook aan een ander in gelijke mate gunt, inclusief
dus.
2.
De aloude en ook in de kloosterspiritualiteit aanwezige waarde van onthechting, als
vertolking en aanvulling van het roepingsbesef
van alle gelovigen. De ecologische hoogspanning
waarin we op deze planeet leven, heeft dringend
nood aan een beslissende slachting van het gouden kalf van de consumptie. We moeten minderen en dus in het kader van het reformatorische
denken opnieuw aanduiden dat het beter is om te
leren loslaten dan vast te klampen aan materieel
gewin. Onthechting, dus.
3.
Het herdefiniëren van vrijheid als in essentie gebaseerd op een algehele verbondenheid,
als de vertolking van de zorg voor het humanum
die God ons in Christus heeft toevertrouwd. Het
humanum, de mensheid, als de plek van vrijheid.
God heeft ons bevrijd als volk en dus in verbondenheid met elkaar. Er is geen autonomie en vrijheid zonder verbondenheid.

Het reformatorische denken heeft vandaag wel
degelijk een bijdrage te leveren aan het debat. Ik
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Terugblik
Voetbaltornooi
1 november 2017

Op 1 november nam de jeugd deel aan het jaarlijkse voetbaltornooi van de Jeugddienst van de VPKB
ProJOP. Dit jaar waren we zelfs met 2 ploegen en we hebben een verdienstelijke poging gedaan.
Helaas waren slechts een 7de en 10de plaats ons lot.
Nadien hebben we dan de energie weer opgeladen door het verorberen van enkele pizza’s.
Ondanks het mindere resultaat hebben we ons toch heel goed geamuseerd en we kijken al uit naar
de volgende samenkomst!
Joris van Belle

Bezoek van studenten leerkracht basisonderwijs Gouda
12 november 2017
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Terugblik
Avondcontact: Protestantisme in Gent in de 16de eeuw
16 november 2017

De eerste voordracht in het kader van
de herdenkingen rond 500 jaar Reformatie in onze kerk vond plaats op 16
november jl. Deze avond hadden wij
dan ook geprogrammeerd in de reeks
Avondcontact. Om 20:00 zat de kerk
afgeladen vol met bekenden en gasten,
allen speciaal gekomen voor een eminent spreker, specialist van de Reformatie in Vlaanderen, dr. Johan Decavele.
Hij begon met een ruim overzicht te
schetsen van de politieke situatie in de
Nederlanden en de rest van Europa in
de beginjaren van de 16de eeuw. Keizer
Karel speelde daarin een wel heel voorname rol.
Toch werd er op een paar aspecten ingegaan, waar we niet zo erg in thuis waren. Zo konden we vernemen dat Semper Augustus de tulpenbollen meenam vanuit
Vlaanderen naar Leiden. Daar zou deze bloembol gekweekt worden en later van het westen
van Nederland wereldberoemd maken. Wie kent
niet de Keukenhof!

Tulp met de naam Semper Augustus

Indrukwekkend waren ook de aantallen kunstenaars die aanwezig waren bij de Lutherse bijeenkomsten in Brussel. Interessant zou het kennen
van de namen zijn! Misschien een onderwerp
voor verder studiewerk?
Wist u dat Luther een lied schreef om de moord
in Brussel in 1523 op twee augustijnenmonniken
te herinneren?
We leerden dat in 1555 in Antwerpen de eerste
protestantse kerk werd opgericht. Maar ook in
Londen en Sandwich waren gemeenschappen
ontstaan van protestanten die overgestoken waren naar Engeland maar later als strijdbare lieden
terug kwamen naar Hondschote! In gebieden
waar geen echte stadsstructuur aanwezig was,
konden de protestanten gemakkelijk en vooral
ongemerkt aansluiten. Wederdopers en anabaptisten vestigden zich dan weer in grote getale in
de Leievallei.
De vrede gesloten in 1559 tussen Frankrijk en
Spanje (waarbij de Nederlanden hoorden) heeft
een invloed op de Hugenoten. Doornik was in die
tijd met Guy de Brès een belangrijke stad.
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Terugblik
In 1566 zullen vele uitgeweken protestanten vanuit o.a. Sandwich en Frankental terugkeren naar
hun thuissteden. Vanaf dan zullen vele hagenpreken georganiseerd worden in de grote steden. De
inhoud van deze preken was onder meer gericht
tegen de bestaande religieuze beelden. Dit viel
niet in dovemansoren en in Steenvoorde werd
op 10 augustus 1566 gestart met de vernieling
van deze beelden. De golf zette zich voort over
Gent, naar Antwerpen tot in Groningen toe waar
patrimonium in kloosters en kerken beschadigd
werd. Decavele benadrukte dat in Gent alle kerken en kapellen verwoest werden. Kanttekening
hierbij is situatie van de volderskapel, die ongeveer stond op de plaats van ons huidige kerkgebouw en die onbeschadigd de beeldenstorm
doorstond omdat deze kapel toen al dienst deed
als protestantse kerk! Vele Gentenaars werden
terechtgesteld namelijk 112 van de 1100 terechtgestelden. Wat wel een heel groot aantal betrof!
Met de installatie van de Calvinistische republiek in 1578 komen alle Vlaamse steden onder
Gents gezag en bleef er geen enkele katholieke
kerk meer over. Er treedt een periode van gematigde rust aan die tot in 1584 zal duren. Na de
val van Antwerpen in 1585 worden de Spaanse
Nederlanden met onze gewesten afgesplitst van
de Noordelijke Nederlanden. Er vond toen een
massale emigratie plaats van zeer vele kunstenaars naar het noorden. Enkele bekende namen
zijn: Frans Hals en Joost Van den Vondel beiden
uit Antwerpen, Judocus Hondius (kaartenmaker)
uit Wakken, Platius (kaartenmaker), Simon Stevin (ingenieur) uit Brugge, Lieven De Key (bouwmeester/architect van de Bollaertskamer in het
Gentse stadhuis en het stadhuis van Leiden) uit
Gent. Bovendien introduceerde Simon Stevin tal
van nieuwe woorden in de Nederlandse taal, bijvoorbeeld evenaar, wijsbegeerte en wiskunde!
Johan Decavele bracht een boeiend en zeer vlot
relaas van de veranderingen die het protestantisme in Gent teweegbracht! Zulke sprekers zijn
benijdenswaardig voor hun vlotte voordrachten.
Aletta Rambaut
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Synodevergadering
18 november 2017

Zaterdag 18 november kwam de synodevergadering van de Verenigde Protestantse
Kerk in België samen in de Protestantse Kerk
Brussel aan de Nieuwe Graanmarkt.
De voorzitter bedankte in zijn toespraak voor
de aandacht die op vele plekken en op allerlei
manieren is gegeven aan het hervormingsjubileum met nadruk op “bevrijd voor ...”.
De focus ligt op de actuele betekenis van de
Reformatie waarop we fier mogen zijn.
En in dat kader richten we in de synodevergadering de blik vooruit.
We proberen samen de uitdagingen onder
ogen te zien. Zo is er gediscussieerd en
gestemd over het statuut van de pioniers,
arbeidsvoorwaarden en begeleiding van kerkelijke werkers en predikanten alsook over
een bezinningsperiode in een vacaturetijd
van een plaatselijke gemeente. We ondervonden het belang van het zorgvuldg naar elkaar
luisteren ook over taalgrenzen heen en het
blijven zoeken naar een gemeenschappelijke
en éénduidige taal.
In een constructieve, kritische, aangename
sfeer is er stevig van gedachten gewisseld
en het werk is nog lang niet af. Toch zijn er in
deze vergadering meerdere besluiten genomen waar lang en grondig voorbereidingswerk aan vooraf gegaan is.
De blik vooruit!!!
Commissie van advies:
Eefje van der Linden
Petra Schipper
Georges Quenon

Terugblik
Voleindigingszondag
26 november 2017
Geen tweede als jij
Wat is een naam?
Een mensenleven een droom, een gestalte
Een toekomstwens geboren zijn ‘zo zal je heten’
Iemand worde: deze mens.
Genoemd en geroepen, betekenis gekregen
Geen tweede als jij.
Jouw denken, jouw doen, jouw horen, jouw zien,
Jouw weten, jouw voelen, jouw lachen, jouw huilen,
jouw ruiken, jouw proeven, jouw spreken, jouw zwijgen, jouw
toedoen heeft blijvende sporen op aarde getrokken
’t gemis heeft jouw omtrek.
Geen tweede als jij.
Wat is een naam?
Een leeftijd
Een afscheid
Volte en leegte
Een naam gaat voorbij.
Maar niet de jouwe, niet jouw naam,
Niet JIJ.
(anoniem)

De bloemen van de kerk waren in november voor:
		

5 november: voor Truus Martens-Bos ter bemoediging
12 november: voor Gwenda Stevens als oma
19 november: voor Christa Gallus ter bemoediging
26 november: voor Karel Piesen bij de Voleindigingsdienst
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Pastoraat
Wel en wee uit de Brabantdamgemeente
Wanneer ik dit schrijf, is het nat en grijs buiten… de woeste
wind maakt het nog wat naargeestiger, zelfs binnen… Je zou
er zelf een beetje somber van worden… je wordt wat lui, zin in
een winterslaapje, kopje thee en sfeerlichtje helpen maar half.
De donkerste dagen van het jaar zijn in aantocht…
Hoeveel moeilijker moet het niet zijn voor de mensen die ziek
zijn of door ouderdom aan huis gebonden, de gemeenteleden
die in een tehuis verblijven Dus maken we ons op en brengen
hen af en toe een bezoekje en halen daar dan zelf toch weer
energie uit! Binnenkort is dat bezoekje zelfs weer met het traditionele mooie kalendertje waar men een heel jaar kan van
genieten. Jammer genoeg hebben we wel wat ernstig zieken
in de gemeente…
Etty Bruyneel-Deelstra is begonnen aan een zware behandeling in het UZ, die gepaard gaat
met nare nevenwerkingen en zelfs complicaties waardoor zij maar kort kon thuis zijn. Maar Etty en
Wim zijn hoopvol en hebben veel vertrouwen. We wensen de hele familie sterkte toe in deze lastige
tijd.
Marguerite Jonckheere-Renard was al weken op de sukkel maar hoopte binnenkort een verre reis te maken naar haar dochter in Australië. Dochter Karen kwam echter zelf naar België en stelde
vast dat Marguerite wel erg ziek was, zozeer dat zij haar naar het ziekenhuis Jan Palfijn bracht waar
Marguerite op de intensieve zorg verzorgd werd. Ondertussen slaat de behandeling aan en wacht
men nog verdere onderzoeken af. Marguerite is heel dankbaar voor de vele lieve mensen en verpleging waardoor zij omringd wordt. Natuurlijk is het een zegen dat Karen nu een paar dagen bij haar
kan blijven. Ook Maarten, Marie-Claire en Saskia delen mee in de zorg.
Ghislaine Verschueren kwam een paar keer ten val, gelukkig zonder breuken, maar ze werd
toch opgenomen in Maria Middelares voor observatie en bijstellen van de medicatie. Na een verblijf
van 2 weken in Lemberge is zij nu alweer overgeplaatst naar St. Jozef op het Sint-Pietersplein voor
een kort verblijf, waarbij zij verder kan aansterken en revalideren. Het nodige geduld gewenst, Ghislaine!
Truus Martens-Bos lag door ziekte in Maria Middelares en verhuisde ondertussen naar De
Ceder in Deinze voor verder herstel. Ook aan u veel moed en kracht toegewenst!
Er zijn nog andere mensen van wie we weten dat ze het moeilijk hebben of die gebukt gaan onder
ziekte of kwalen, maar die hier liever niet met naam genoemd worden…Toch denken we samen aan
hen! We mogen voor elkaar bidden en Zegen vragen over alle mensen die extra zorg en aandacht
nodig hebben… Maar laat ons zelf ook aandacht blijven hebben voor elkaar, dat vraagt de Heer God
van ons!
En na de langste nacht, de kortste dag, mogen we weten:
Nu daagt het in het Oosten, het licht schijnt overal;
Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal!
Martine De Jonge

10 |

Vooruitblik
Het gebruik van de termen katholieke Hervorming en/of Contrareformatie Lezing:
blijft voor discussie zorgen onder historici, maar het begrippenpaar drukt
goed uit welke gedaante het katholicisme vanaf de tweede helft van de 16de Katholieke hervorming en
eeuw aannam. Het bouwde verder op laatmiddeleeuwse hervormingsinitia- Contrareformatie in de
tieven, zoals een betere opleiding van clerus en leken, een verantwoordelijk
herderschap van de bisschoppen en een striktere naleving van kloosterre- Nederlanden
gels. Deze hervormingsinitiatieven vonden veelal hun bekroning in het Con- prof. dr. Wim François
cilie van Trente (1545-63). Daarnaast voelde het Concilie zich genoodzaakt Donderdag 7 december 2017
om zich in leer, sacramenten en rituelen te profileren tegenover de protestantse Hervorming, zodat de identiteit van het katholicisme ook als contrareformatorisch kan worden gekarakteriseerd. De implementatie van het Concilie van Trente in de Nederlanden viel trouwens samen met de herinrichting
van de bisdommen alhier (1559). De dynamiek die dat teweeg bracht onder
de katholieke bevolking van de Nederlanden vormt het onderwerp van deze
lezing.
Wim François is professor in de geschiedenis van de vroegmoderne Kerk en
theologie aan de KU Leuven. Hij is ook voorzitter van de Erfgoedcel van de
Maurits Sabbebibliotheek van de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich vooral
op de plaats die de Bijbel had in de theologie en in het leven van de gelovigen
in de late middeleeuwen en in de vroegmoderne periode.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag 7/12/2017, 20:00
Locatie: Augustijnenklooster Gent
Vrije bijdrage, geen reservatie vereist
Organisatie: Refo2017

De toekomst van Europa roept veel belangrijke vragen op. In het debat over
die vragen kunnen de Kerken niet afwezig blijven. Het gaat tenslotte om wezenlijke vragen zoals welk Europa wij willen en in wat voor samenleving wij
willen wonen en werken.
In Brussel, in het hart van Europa, zal eveneens een gespreksronde plaatsvinden op 13 december a.s. van 13:30 tot 17:00. Bij dezen bent u van harte
uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.
De bijeenkomst is tweetalig. Er zal voor simultaanvertaling gezorgd worden
van het Engels in het Frans en vica versa. De toegang is gratis. Wel wordt
van de deelnemers verwacht dat zij voorafgaande aan de bijeenkomst kennis
hebben genomen van de tekst van de Open Brief: http://www.ceceurope.
org/open-letter/ (in Frans, Duits, en Engels).
Sprekers zijn: dr. Peter Pavlovic; CEC algemeen secretaris Fr. Heikki Huttunen
en coördinator Assemblee Szabolcz Lorincz.
Opgave voor uw deelname is gewenst. Stuur daartoe vóór 10 december a.s.
een e-mail aan Rob van Drimmelen, secretaris van de VPKB Werkgroep Kerk
in de Samenleving (KidS): robvandrimmelen4@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------Locatie : CEC-kantoor, Joseph II straat 174, Brussel (dichtbij metro Schumann)

De toekomst van Europa
13 december 2017
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Vooruitblik
Seniorenkerstfeest 2017
Maandag 18 december 2017

Welkom op het Seniorenkerstfeest !
Komt allen te zamen, komt verheugd van harte…
Nu zijt wellekome…
Samen zingen, luisteren naar een verhaal, een tekst, een gedicht en gezellig
iets eten en drinken. Het vervoer mag geen probleem zijn. Geef een seintje
aan Martine De Jonge (tel. 09/222.59.79) en een lieve chauffeur komt je
ophalen.
		
		
		
		
		
		
		

Advent is oefentijd
Om te leren
Ongeziene mensen zien
Advent is de uitgelezen tijd
Om midden het leven
Hem te herkennen
Als een spoor van licht.
		
(C.Desoete)

U komt toch ook? Wij zorgen alvast voor een kaartje en een bloempje…
Rita Martens
---------------------------------------------------------------------------------------------------Locatie: PCC, Keizer Karelstraat te Gent
Deuren open om 14.30 uur. Aanvang om 15 uur.

Geloof en vrijheid

Huldeboek
200 jaar Protestantse Brabantdamkerk te Gent
Zoekt u nog een geschenk voor onder de kerstboom voor iemand die zich voor geschiedenis interesseert, dan is het nu nog het moment om het
Huldeboek Geloof en Vrijheid te bestellen.
U doet dit door 22 euro over te schrijven op het
rekeningnummer van de Vlaamse Olijfberg vzw
BE10 6527 9979 6004
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Gaspard de Colignyschool
Startschot uitbreiding-renovatie
Vorige week 17 november was een
historisch moment voor onze school.
Na maanden, zeg maar een paar jaar,
overleg tussen allerlei diensten van
de stad Gent (brandweer, monumentenzorg, stedenbouw...) tot zelfs tot
burgemeester Termont toe, konden
we het contract met de twee jonge
ontwerpers ondertekenen. Om de onderhandelingen en planning vlotter te
laten verlopen, is er vanuit het schoolbestuur een kerngroepje opgericht.
Zij zullen de werken op de voet volgen, de onderhandelingen/besprekingen doen met Maarten Van
Belle en Dries Vens. De kern bestaat uit de directeur Erwin Willems, Jan van Bergeijk en ikzelf. We
zullen op geregelde basis verslag uitbrengen bij het schoolbestuur en zullen ook u inlichten op de
Algemene Vergadering! Het architectenduo zijn twee getalenteerde en zeer gemotiveerde jonge
architecten die hun strepen toch al hebben verdiend. Zo waren ze meermaals kandidaat voor de
architectuurprijs van de provincie Oost-Vlaanderen. Bovendien bouwden zij het nieuwe notariaat in
de Geuzenhoek!
Dit architectenduo heeft bij ons al een grote indruk nagelaten met hun originele benadering van
architectuur. Zij analyseerden in het afgelopen jaar de beschikbare ruimte op school en hebben
een plan uitgewerkt om deze toch beperkte ruimte te optimaliseren. Bovendien zullen ze de aangekochte woning conform maken aan de normen van school zijn en van de brandweer. Op de kleuterspeelplaats worden twee grote lokalen voorzien, mogelijk met een uitbreiding van de speelplaats
op de dak van die laatste. Ten laatste zullen zij de school aan de straatzijde zichtbaarder proberen
te maken. We kijken daar erg naar uit. Want nog vaak horen we mensen zeggen: ja ik weet wel dat
daar een goede school is, maar waar in de Rijsenbergstraat bevindt die zich eigenlijk! Dus redenen
genoeg om daar ook aandacht aan te besteden!
U leest het dus goed. We hebben grootse plannen en het is de bedoeling om van zodra we de
plannen hebben, op zoek te gaan naar sponsoren. We zullen dat doen in binnen- maar ook in het
buitenland. De afgelopen tijd hebben we daar al onderzoek naar gedaan maar uiteraard zijn ideeën
daaromtrent steeds welkom!
De komende jaren willen we met raad maar vooral met daad de school klaarmaken voor de toekomst en zo de kinderen en leerkrachten en eenieder die betrokken is bij de school een functionele
school geven waar de ruimtes die we nu hebben beter benut zullen kunnen worden. Wij kijken er
samen met velen erg naar uit! Zo kunnen we de kinderen het symbolische rugzakje met Gods liefde
meegeven, de wijde wereld in!
Info over het architectenbureau op: http://www.vensvanbelle.be
Info over de school vindt u op onze website: www.mijnschool.be
Aletta Rambaut, voorzitter schoolbestuur
Vereniging ter Bevordering van het Christelijke Onderwijs te Gent vzw
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Activiteiten + Varia
Activiteitenrooster december 2017
woensdag 6 december
14.00 Gemeenschapsdans
					
Patijntjestraat 27, Gent
donderdag 7 december
20.00 REFO2017 – Prof.Dr. Wim François
					
Kath. Hervorming en Contrareformatie in de NLden
					
Augustijnenklooser Gent
zondag 10 december 		
11.15 Informatievergadering tijdens koffieuurtje
woensdag 13 december
13:30 Conferentie: De toekomst van Europa
					CEC-gebouw, Brussel
				
19.30 Kerkenraadsvergadering bij Aletta Rambaut
zaterdag 16 december 		
12.00 Maaltijd Helpende Hand
					PCC
maandag 18 december
15.00 Seniorenkerstfeest
					PCC
woensdag 20 december
14.00 Gemeenschapsdans
					
Patijntjestraat 27, Gent

Vrijwilligers gezocht voor oecumenische Bijbelgroep in het FPC
In Wondelgem bestaat sinds een jaar of drie het Forensisch
Psychiatrisch Centrum (FPC). Dat is een bewaakte voorziening
voor mensen die doorgaans in de gevangenis verbleven, maar
eigenlijk in de psychiatrie thuis horen (geïnterneerden) en niet
in de reguliere psychiatrie worden opgenomen. Een aantal
mensen uit de Gentse gevangenis verblijven hier intussen ook.
Onze katholieke collega’s houden daar Bijbelavonden die door
de vrijwilligers worden geleid. Ze zouden dit graag samen met
protestanten organiseren. Ook al omdat er protestantse patiënten deelnemen aan de groep.
Het is elke 2de woensdag van de maand van 18:30 (ten laatste
18:15 aanmelden) tot 19:30. Te beginnen op 13 december tot en met juni 2018.
Geïnteresseerden mogen zich melden bij Eefje van der Linden (eef.van.der.linden@telenet.be), ook
als u twijfelt of het iets voor u is, kunt u bij haar terecht.
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Studiefonds: Ik help een kind
20-jarig jubileum!

Het al weer 20 jaar geleden dat de heer Theo Stevens, destijds voorzitter van de toenmalige zendingscommissie, het initiatief nam voor dit project. Dankzij de steun van vele individuele donateurs en gemeenten in Wallonie, Vlaanderen Brussel, hebben ruim 2.000 jongeren in die 20 jaar,
een diploma middelbaar onderwijs kunnen halen! Want dat is het doel van dit project: de armste
jongeren van onze partnerkerk in Rwanda kansen geven op vervolgonderwijs na de basisschool.
Een diploma betekent immers meer kansen op een betere toekomst voor henzelf, voor het land
en zeker ook voor de kerk. In januari van dit jaar ontvingen 71 jongeren hun diploma na een
geslaagd examen! In 2017 steunen we 293 jongeren!
Het benodigde budget is 40.000 € per jaar. Meestal lukt het ook om dit bedrag bij elkaar te
krijgen. Eind oktober was er 22.500 € gestort. De ervaring leert dat in de laatste maanden van
het jaar velen nog een storting doen. Daarom willen we dit project nog eens onder uw aandacht
brengen. We hopen dat velen een extra-jubileum storting zullen doen. We zijn ook op zoek naar
meer individuele donateurs op wie we kunnen rekenen voor een vaste bijdrage (per maand, per
kwartaal of per jaar). Bij voorbaat hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
Postzegelactie
Gooi uw postzegels niet weg! Breng ze mee naar de kerk. Iemand uit de gemeente zorgt
ervoor dat ze op het Synodebureau bezorgd worden. De opbrengst komt ten goede aan het
Studiefonds “Ik help een kind.”

Financiële gegevens
Nr. IBAN: BE 38 3104 9936 4372
van Protestantse Solidariteit,
Brogniezstraat 46, 1070 Brussel
o.v.v. ‘Ik help een kind’
(Fiscaal attest vanaf 40 Euro per jaar)
Voor meer informatie:
Greet Heslinga, coördinatie van het project (greetheslinga@skynet.be)
Lies Gernaey, uitvoerend secretaris Protestantse Solidariteit (info@protestantsesolidariteit.be)
Website: www.protestantsesolidariteit.be

15 |

Varia
De Bijbel in het Afrikaans: interessante feiten

Stilbaai, Zuid-Afrika
De vertaling van de Bijbel naar het Afrikaans heeft een interessant verhaal. Afrikaans als taal evolueerde vanuit de Nederlands gesproken taal, in de meertalige gemeenschap Cape in Zuid-Afrika in de
17de eeuw. Deze vorm van Nederlands verschilde zichtbaar van het geschreven Nederlands uit die
tijd. Hierbij enkele voorbeelden:
Cape Nederlands
Johanna het haar gesien
die man, die boom
koppie, bakkie
klip, kombuis

Formeel Nederlands
Johanna heeft haar gezien
de man, de boom
kopje, bakje
steen, keuken

In de kerk werd de Nederlandse Staatbijbel uit 1637 gebruikt, met zijn formeel, statelijke taal, welke
ook een definiërende invloed had op de taal van de artikelen van geloof en hymnen. Het Cape Nederlands was een instelling van de VOC en Cape ministers in de kerk waren officiële van de VOC.
De invloed van het Nederlands was daarvoor, heel sterk in culturele cirkels in de Cape. Zelfs na de
start van de Britse koloniale overheid in de vroege 19de eeuw en het bedrijf van Theologisch Seminarium in Stellenbosch in 1859, behield de Staten Bijbel zijn plaats in de Afrikaanse kerken en Nederland stuurde nog steeds een paar ministers naar de kerk in de Cape.
Aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw, waren er veel pogingen door mensen
zoals Rev. S.J. du Toit, Arnoldus Pannevis, D.F. du toit (‘’Oom Locomotief’’), C.P. Hoogenhout en an-
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deren, om de vertaling van de Bijbel naar het Afrikaans vertalen te promoten. De reden hiervoor is
de slechte kennis van de Nederlands geschreven taal in het gedeelte van de Afrikaans sprekenden,
vooral de gekleurde gemeenschap. Deze pogingen werden hartstochtelijk gekend door de Afrikaans
intellectuele elites, en vooral door kerkleiders, die ervan overtuigd waren dat Nederlands, en dus niet
Afrikaans, de Bijbel en Kerktaal zou moeten zijn. Sommige vroege voorstanders van de Afrikaanse
bijbel kregen zelfs doodsbedreigingen.
De eerste Afrikaanse Bijbelvertaling verscheen in 1933, gevolgd door revisie in 1953, nieuwe vertaling in 1983, en in 2014 een nieuwere vertaling: Nuwe testament en Psalms: ’n Direkte Vertaling. De
laatstgenoemde is het eerste vers van Die Bybel: ’n Direkte Vertaling (BDV).
Hieronder zijn een paar verzen uit Psalm 23:1-5 van de Afrikaanse vertaling uit 2014 en de Nederlandse Nieuwe Bijbelvertaling, welke de verschillen tussen twee talen zelfs vandaag aantoont:
NBV (2004)
1 Een psalm van David.
De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan
niets.
2 Hij laat mij rusten in groene weiden en voert
mij na vredig water,
3 hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs
veilige paden tot eer van zijn naam.
4 Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees
geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw
staf, zij geven mij moed.
5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit
over.

Afrikaans (2014)
1 ’n Psalm. Van Dawid.
Die Here is my herder; ek ly nie gebrek nie.
2 In groen weivelde laat Hy my rus; na water
waar daar rusplek is, lei Hy my.
3 Hy gee my nuwe lewenskrag; Hy lei my op die
regte paaie ter wille van sy Naam.
4 Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan,
is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my.
Dit is u staf en u stok wat my gerusstel.
5. U dek vir my ’n tafel voor die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olyfolie;
my beker loop oor

Herman du Toit
Stilbaai (ZA)

Aankondiging Kerstfeest op de Gaspard
de Colignyschool
.
.

Op donderdag 21.12.2017 kunt naar de musical 			
komen kijken en op
vrijdag 22.12.2017 vindt het kinderkerstfeest plaats.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website :
www.mijnschool.be
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Als de kerkdeuren dicht gaan

Ook in onze vernieuwde kerk ontvangen wij regelmatig scholieren, die eigenaardige vragen durven
stellen en wat bij hen blijft hangen, kunt u ook
lezen in dit verslagje hiernaast van een leerling uit
het Freinetschool Het Trappenhuis te Gent...
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Een veilige overtocht voor vluchtelingen
zonder risico’s voor hun leven onderweg naar
hier. De vluchtelingen worden gevraagd na aankomst asiel aan te vragen, hierin begeleid door
hun sponsorkerk, organisatie en eventueel een
advocaat.

Er wordt al heel lang door de Kerken gepleit voor
veilige overtochten (Save Passage/Humanitaire
Corridors) voor vluchtelingen die bescherming
nodig hebben, zonder hen woelige zeeën en verzengende woestijnen te laten oversteken.
De VPKB doet daarom mee met het initiatief van
de Humanitaire Corridors om vluchtelingen veilig over te laten komen. Dit initiatief wordt door
Sint-Egidius getrokken en verschillende kerkgenootschappen en organisaties doen mee, waaronder de VPKB.
Onze Protestantse Kerk werd uitgenodigd om op
22 november 2017 mee een Intentieverklaring te
ondertekenen over het opzetten van een Humanitaire Corridor. Hiervoor is er overlegd met de
overheid wat de verantwoordelijkheid is voor de
ontvangende Kerken als sponsors en de overheid.
Sint-Egidius staat in voor de selectie van vluchtelingen via haar contactpersonen in Kerken en organisaties in Libanon en Turkije. Op basis van een
aantal criteria qua kwetsbaarheid krijgen een 150
vluchtelingen een kans de misère te ontvluchten,

De Kerken in België staan in voor de overtocht
en de opvang (huur, energie, leefgeld, schoolkosten…) gedurende de eerste 6 maanden. De
volgende 6 maanden wordt de verantwoordelijkheid op financieel vlak gedeeld met het OCMW.
Daarnaast staat de ontvangende Kerk gedurende
een heel jaar in voor begeleiding op het vlak van
integratie, school, welzijn en verblijfsprocedure.
Onze VPKB heeft de taak op zich genomen om
zich warmhartig te ontfermen over 2 gezinnen,
die in de loop van 2018 in België aankomen.
Deze opdracht heeft de Synodale Raad toevertrouwd aan de projectgroep Over Hoop en Huizen, die ondertussen al 25 families bij hun huisvesting heeft geholpen. In nauwe samenwerking
met gemeenten en vrijwilligersgroepen staat zij in
voor het zoeken van woningen en verdere begeleiding.
De huidige projectmiddelen zijn echter niet genoeg om deze opdracht zo maar op ons te nemen.
Wij zoeken nog bijkomende financiën. De schatting is dat we voor het komende jaar nog 20.000€
nodig zullen hebben. Aan de andere kant is de
begeleiding door vrijwilligersgroepen/gemeenten
ter plaatse essentieel om de vluchtelingengezinnen ook daadwerkelijk een nieuwe kans te bieden.
Wij hebben daarvoor uw steun en gebed dringend nodig.

----------------------------------------------------------------------------------------Namens de projectgroep: Over Hoop en Huizen
Greet Heslinga (werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS),
Ina Koeman (werkgroep Migratie, Samenleven en Geloven (MiSaG)
Dirk Hartkamp, Tetty Rooze (projectgroep Over Hoop en Huizen))
Rekeningnummer Verenigde Protestantse Kerk in België
BE06 3100 0835 5022
BIC BBRUBEBB
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Ter overdenking
Angstvrij
Jezus Christus is tussen de zijnen gekomen, maar
wie van Hem waren, hebben Hem niet ontvangen. In het nachtverblijf was geen plaats meer,
iedereen in Nazareth bleek het druk te hebben
en toch bleef Hij tussen hen zodat “iedereen die
in Hem gelooft niet verloren gaat”.
Toen Jozef hoorde dat zijn bruid in verwachting
was, wilde hij Maria wegsturen en dat in het geheim, want anders zouden de mensen haar behandelen als een slechte vrouw. De interventie
van een engel in Jozef zijn droom redt het huwelijk.
Het bevel van keizer Augustus, die alle inwoners
van het Romeinse rijk wilde tellen, dwingt Jozef
en Maria ertoe om een paar weken voor de bevalling op reis te gaan. Meer dan 100 km te voet
of op een ezel van Nazareth naar Bethlehem was
geen pretje, zeker niet voor de hoogzwangere
Maria en toch moest dat gebeuren om de woorden van Micha in vervulling te laten gaan: “Uit
jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s
geslacht te behoren, komt iemand voort die voor
mij over Israël zal heersen.” (Micha 5, 1/a)
De jaloerse Herodes doet er alles aan om het
kind te doden, maar Maria en Jozef vluchten
samen met hun zoon naar Egypte, waar ze als
vluchtelingen bleven tot Herodes gestorven was.
Na de dood van Herodes ging Jozef met Maria en
Jezus in de stad Nazareth wonen en “zo ging in
vervulling wat gezegd is door de profeten: Hij zal
Nazareeër genoemd worden”. (Mat 2, 23/b)

dat hij gedood zou worden, maar drie dagen
later zou opstaan”. (Mk
8, 31)
Het zou opstaan vertelt
aan ons in deze dagen
van Advent, dat niets
en niemand in de weg
van Gods bevrijdende liefde kan staan. De keizer
van Rome niet, Herodes niet en zelf de dood niet.
Alles moest gebeuren zoals lang geleden voorspeld was.
Ook in onze dagen, een paar weken voor de Kerst
van dit jaar is het goed om te weten dat Gods
hand niet minder krachtig is dan 2017 jaar geleden en daarom is de boodschap van deze kerst
hoopgevend: wees niet bang en durf geloven dat
je niet alleen bent. Loop met open ogen in deze
wereld en zie dat het niet meer donker is, want
het ware licht, dat ieder mens verlicht, is op deze
aarde gekomen, om ons allemaal een gezegende
kerst te geven en van angsten te bevrijden.
Ds. Tihamér Buzogàny

Aan Jezus zijn aardse carrière gaat een eeuwig
Goddelijke plan vooraf en al die details moesten in vervulling gaan. Met de eerste Kerst is dat
begonnen en tenslotte, een aantal jaren later,
ging dat in vervulling op Goede Vrijdag en Pasen.
Daarom zei Jezus regelmatig tegen zijn discipelen: “dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden,
door de oudsten van het volk, de hogepriesters
en de Schriftgeleerden verworpen zou worden en
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Verjaardagen
Aàron Buzogàny 				
Myriam Furquim D'Almeida-Hoste
Erika Ehrhardt 				
Johan Temmerman 			
Kaiya Frans 				
Andrea Bruynooghe-Bral 			
Herman Kint 				
Paul Van Meerssche 			
Lucie Van Den Berghe-Cornel 		
Regina Lehman 				
Rebecca De Jonge 			
Maurits Bytebier 			
Melanie Voorham 			
Tine Verbrugge 				
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8 december
8 december
9 december
14 december
18 december
23 december
24 december
24 december
26 december
27 december
28 december
29 december
30 december
6 januari

Dienstenrooster
Zondag, 10 december 					
Tweede adventzondag
							Informatievergadering tijdens koffie
Voorganger 				
ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst 		
Martine De Jonge / Micheline Morel
Collectes 				
Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e) 				
Arnold De Jonge
Kinderkerk 				Wilma Buzogàny
Zondag, 17 december 					
Voorganger 				
Kerkenraadsleden van dienst 		
Collectes 				
Organist(e) 				
Kinderkerk 				

Derde adventzondag

ds. Tihamér Buzogàny
Marijke Kruijne / Rita Martens
Kerkenwerk / Bloemen
Aletta Rambaut (en Willem, viool)
Janneke van Heest

Zondag, 24 december 					

Vierde adventzondag : GEEN DIENST!

Maandag, 25 december – 10.00 uur 			

Kerstdienst

Voorganger 				
Kerkenraadsleden van dienst 		
Collectes 				
Organist(e) 				
Kinderkerk 				

ds. Tihamér Buzogàny
Aletta Rambaut / Rita Martens
Kerkenwerk / Gaspard de Colignyschool
Ko van Heest
Janneke van Heest

Zondag, 31 december
Voorganger				
Kerkenraadsleden van dienst 		
Collectes 				
Organist(e) 				
Kinderkerk 				

Mevr. Els Maassen
Francis Van De Walle / Micheline Morel
Kerkenwerk / Kerkbrief
Arnold De Jonge
Martine De Jonge

Zondag, 7 januari 					
Voorganger 				
Kerkenraadsleden van dienst 		
Collectes 				
Organist(e) 				
Kinderkerk 				

Nieuwjaarsreceptie na de dienst

ds. Tihamér Buzogàny
Marijke Kruijne / Micheline Morel
Kerkenwerk / Diaconie
Ko Van Heest
Martine De Jonge
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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.

December 2017
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Jesaja 5: 1 - 7		
Jesaja 5: 8 - 17		
Jesaja 5: 18 -24		
Jesaja 5: 25 - 30		
Jeremia 25: 27 - 38
Jeremia 26: 1 - 9
Jeremia 26: 10 - 24
Jeremia 27: 1 - 11
Jeremia 27: 12 - 22
Jeremia 28: 1 - 17
Jeremia 29: 1 - 9
Jeremia 29: 10 - 23
Jeremia 29: 24 - 32
Jesaja 34: 1 - 17 E
Jesaja 35: 1 - 10		
Jeremia 30: 1 - 11
Jeremia 30: 12 - 31: 1
Jeremia 31: 2 - 14
Jeremia 31: 15 - 22
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Zorgzame vriend
Afloop
Brand
Angstbeeld
Geen ontkomen aan
Slecht nieuws
Wat doe je met de boodschapper?
Tuig
Profeten gezocht
Onbreekbaar ijzer
Bid voor de stad
Briefwisseling
Dreigbrief
en zwaard aan de hemel
Bloei
Geen onevenredige straf
God vergeet zijn volk niet
Feestelijke toekomst
Hoopvol
Keer ten goede
Nieuw verbond
Profielschets
Samenleven
Betrouwbare boodschap
Koopcontract
Gebed van Jeremia
Herstel
Feestgedruis
Gelukkig, nieuw jaar

21 december
Hoop op God is
volgens de Bijbel
net als een anker.
Deze hoop geeft je
houvast.

