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Van de kerkenraad
December zette droevig in : de gemeente moest
op korte tijd van vier gemeenteleden afscheid
nemen : op 5 december (één dag voor haar
93ste verjaardag) vond in onze kerk de rouwdienst plaats voor Yvonne Servaes-Merchiers.
Tien dagen later werd in Lochristi in beperkte
familiale kring afscheid genomen van Cécile De
Vilder, moeder van onze vroegere predikant, ds.
Johan
Temmerman. Op 20 december werd eveneens
in onze kerk de rouwdienst gehouden voor
Marguerite Jonckheere-Renard. Op 25 december overleed Suzanne van Belle-Cocriamont.
De kerkenraad biedt deze families zijn oprecht
medeleven aan.
Verheugend was dan weer de maaltijd die we
als gemeente mochten aanbieden aan een vijftigtal getrouwen van de Helpende Hand. Het is
fijn dat we deze concrete hulp mogen en kunnen bieden
en juist in deze kerstperiode wat warmte mogen
delen.
Het seniorenkerstfeest, twee dagen later, was
een mooie opstap naar het kerstgebeuren, dat
we in een mooie dienst mochten beleven.
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Het programma Refo2017 kende mooie en/
of interessante activiteiten, maar loopt nu ten
einde.
Een laatste voordracht vindt plaats op 18 januari
in onze kerk, als ds. Johan Temmerman komt
spreken over De Broederschap van het Rozenkruis; een rijpe vrucht van het lutheranisme.

16
17
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21

In memoriam
Ter overdenking : Sporen
Onroerend erfgoed
Activiteitenkalender
Vlaams Bijbelgenootschap
Ter overdenking : Houd vol!

Het nieuwe jaar inzetten, willen we gezamenlijk
met een receptie op 7 januari, na de dienst. Een
gelegenheid voor de raden om u een voorspoedig 2018 toe te wensen. De kerkenraad neemt
al een voorsprong en wenst u hierbij een fijn en
gezegend 2018.

23

Dienstenrooster

24

Bijbelleesrooster

Louise Hanappe-van ‘t Hooft
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Terugblik
Informatievergadering
10 december 2017

ook Philippe, onze logistieke medewerker die
de koffiedienst verzorgt, ervaart het gemak van
alles in een. Sommigen vinden het echter minder gezellig en ook hier blijken de toiletten een
heikel punt.

Op 10 december na de dienst, na een eerste
kopje koffie, hield de kerkenraad een korte informatievergadering met de aanwezige gemeenteleden om zo hun visie op een aantal actuele
punten te kennen. Rita Martens, als voorzitter,
leidde het gesprek in en hoopte op een open
gesprek met respect voor ieders visie.
Als eerste punt haalde zij de mogelijkheid aan,
de kerk voor studerende jongeren open te stellen tijdens de blokperiode. Alvorens dit idee
eventueel verder uit te werken, wil de kerkenraad graag weten hoe de gemeenteleden hier
tegenover staan. Algemeen werd de suggestie
positief onthaald als andere wijze om onze
gemeente naar buiten toe kenbaar te maken.
Maar er werd ook een aantal bedenkingen
geformuleerd: permanentie, wifi, voldoende
stopcontacten, toiletten, is er nog nood aan nu
op vele plaatsen reeds studeerruimtes ingericht
werden enz.
Het tweede punt betrof de koffie in de kerk na
de dienst. We hebben dit sinds een tweetal
maanden als proef ingesteld. Algemeen ziet
men het wel zitten : je blijft vlugger even plakken en napraten; er is geen voor sommigen
lastige wandeling naar het PCC; het PCC moet
niet speciaal verwarmd worden in de winter en
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Verder kwam het gemeentereglement ter sprake. Dit dateert reeds van 2006 en blijkt strenger
dan de Kerkorde wat de termijnen van de kerkenraadsleden betreft. Ons reglement zegt (art.
25) : “Behalve de predikant, worden de leden
van de kerkenraad door de stemgerechtigde
lidmaten van de gemeente, door middel van
een geheime stemming, voor een termijn van
vier jaar, uit hun midden gekozen. Het aftreden
geschiedt volgens toerbeurt om de twee jaar.
Aftredende leden zijn éénmaal terstond herkiesbaar. (K.O. Art 9.3/1)”
De Kerkorde legt geen beperking in tijd op en de
kerkenraad stelt dan ook voor om deze zin
(Aftredende leden zijn éénmaal terstond herkiesbaar.) uit het gemeentereglement te schrappen. Ons gemeentereglement bepaalt bovendien dat er een jaarlijke gemeentevergadering
belegd wordt, waarin een jaarverslag voorgelegd wordt (pastoraat, financiën, activiteiten
enz.). Dit werd de laatste jaren niet strict aangehouden en we willen dat weer op gang zetten
met een vergadering in april 2018.
Het laatste punt is eigenlijk bedoeld als discussiepunt op de gemeentevergadering van april
2018, maar wordt nu reeds aangegeven zodat er
ruimte voor overweging is.
De kerkenraad is heel blij en dankbaar dat wij in
de kerk een aantal trouwe kerkgangers hebben,
mensen die overal bij betrokken zijn, aanwezig
op tal van activiteiten, maar nog geen stemgerechtigde lidmaten zijn. In hoeverre kunnen we
deze personen nog meer betrekken en meer verantwoordelijkheden geven, als zij dat zelf willen?

Terugblik
Tenslotte komt nog even de gesloten kerk op de
vierde adventszondag ter sprake. De kerkenraad
heeft deze beslissing genomen omdat de vierde adventszondag en kerstdag dit jaar op twee
achtereenvolgende dagen vallen en dat de kans
reëel is, dat er (heel) weinig aanwezigen zullen
zijn op die vierde adventszondag.
Rita Martens bedankte alle aanwezigen voor
hun aandacht en inbreng. De kerkenraad neemt
alle bedenkingen en opmerkingen mee naar zijn
volgende vergadering.
Nabeschouwing
Inmiddels heeft de kerkenraad vergaderd en zijn
deze punten besproken.
.
Studeren in de kerk : gezien de toch
vele praktische bezwaren werd dit idee
niet weerhouden voor een nabije
toekomst.
.
Koffie in de kerk : gezien de algemene
positieve reactie en uit praktische
winterse overwegingen willen we dit
verder aanhouden.
.
Wijziging gemeentereglement : de
voorgestelde wijziging zal in een
gemeentevergadering, bijeen te roepen
op 14 januari 2018, ter stemming aan
de stemgerechtigde leden voorgelegd
worden.
.
Op 15 april 2018 zal een gemeentevergadering belegd worden waarop het
jaarverslag voorgelegd en besproken zal
worden. Ook het boven aangehaalde
punt met betrekking tot de verantwoordelijkheden zal ter discussie
voorgelegd worden.
Louise Hanappe-van ‘t Hooft

Wonen in de wachtrij
van het
Crisisplatform Wonen
12 december 2017
Brussel

Op deze actie overhandigde het Crisisplatform een woondossier aan de Vlaamse
beleidsmakers. Dat dossier documenteert
niet alleen wantoestanden, maar schuift ook
oplossingen naar voren voor bijkomende
betaalbare en kwalitatieve huisvesting.
Het gaat om een actie rond wonen voor
mensen met een klein budget en in kwetsbare leefsituaties zoals de pas erkende
vluchtelingen.
Het is een actie die ook door de VPKBwerkgroep Over hoop en Huizen als erg nodig
wordt ervaren. In de zoektocht naar huizen
voor erkende vluchtelingen komen we allerlei obstakels tegen die het niet gemakkelijk
maken voor hen om een huis te huren:
racisme; geen inkomen uit werk;de taal; criteria van OCMW qua te besteden huurbudget
enz. Maar we stellen ook vast dat er in deze
categorie op de huisvestingsmarkt veel te
weinig aanbod is qua kwalitatief en betaalbaar wonen voor mensen met een kleine portemonnee. Dat vertaalt zich o.a. ook in lange
wachtlijsten voor sociale huisvesting en praktijken van overbevolking en huisjesmelkers.
Tetty Rooze-de Boer
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Terugblik
Vzw Helpende Hand
16 december 2017

Met veel liefde en creativiteit hebben we in de voormiddag van zaterdag 16 december het PCC mooi
versierd voor de kerstmaaltijd die onze kerkgemeenschap aanbiedt aan de organisatie Helpende
Hand. Onze huiskok Philippe was al druk in de weer. Bea en Pol hielpen extra mee bij het klaarmaken
van de maaltijd.
12 uur: start van het feest. De mensen kwamen traag aan en 1 gezin is zelfs niet gekomen.
Ds. Tihamér Buzogany opende met een meditatie.
Het menu: aperitiefje (zonder alcohol); tomatensoep met veel balletjes; kalkoenfilet met appelsiensaus, appeltjes met veenbessen en kroketjes; als dessert een heerlijk stuk taart, een echte kerstbuche.
Er werden ook kerstliederen gezongen, er was muziek en er waren natuurlijk heel veel pakjes voor
groot en klein.
De mensen werden verwend en wij (Micheline, Bea, Herwig, Tihamér en ik) hadden de tijd om een
praatje te maken en te luisteren naar hun soms schrijnende verhalen. Volgend jaar help ik graag weer
mee want het geef me een warm gevoel…
Bedankt Francis dat wij mochten meehelpen met de Helpende Hand.
Rita Martens
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Terugblik
Seniorenfeest

18 december 2017
Het jaarlijkse seniorenfeest is weer voorbij. Het was mooi en bemoedigend. We werden verwelkomd
door onze predikant, die het eerste lied aankondigde: Gez.117, Hoe zal ik U ontvangen. Hoe wilt gij zijn
ontvangen. En daarna is het tijd voor gezang 134/ Ere zij God.
Rita draagt een tekst voor die een klinkt als een gebed:
‘Kerstfeest ? Kerstfeest… maar wel straks.
Laat het onder ons nog even advent zijn, die eigen tijd van blij verwachten, advent, een tijd waarin
ons verlangen betekenis mag krijgen.
Laten we het nog even advent zijn en stap voor stap naar kerst toegaan in het voetspoor van hen die
kerstfeest maken, van hen die het mogelijk maken dat wij de ware diepte van het kerstgebeuren tot
ons kunnen laten doordringen. Help ons de zin van advent te overwegen. Help ons, om tijdens deze
adventstijd meer bewust te worden van alle vragen en verwachtingen in ons leven. Help ons daarom
meer tijd te maken voor stilte, bezinning en gebed. We willen stilstaan bij het mysterie van de menswording. God ontmoeten in zijn “mens-zijn”. God, maak mij ontvankelijk voor Uw droom van vrede
en gerechtigheid. Hoopvol gaan we dan kerst tegemoet. Het wordt dan het moment waarop we U
God een kans willen/durven geven in ons “mens-zijn” naar Uw mensen.’
Janny leest dan uit Joh.1.1-11. “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord
was God.” Daarna zingen we Gez. 138, Komt allen tezamen. Dan is het tijd voor het kerstverhaal: HOERA. Het verhaal van een koning die het licht in de wereld bracht. Na het laatste gezang worden de lekker
bereide broodjes geserveerd en verorberd.
Veel vrijwilligers zijn in de weer geweest om het feest te laten slagen. Ko, die voor de muzikale inbreng
verantwoordelijk was en de verschillende helpende handen die voor het vervoer en de catering zorgden.
Huguette Spatz
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Terugblik
Kerstdienst

25 december 2017
Tijdens de drukbezochte Kerstdienst, die opgeluisterd werd door het Mathias-koperensemble, de zeer
jonge Sierra Schaefer aan de piano en Ko van Heest aan het orgel, was onderstaande “Brief van Jezus”
onderdeel van de liturgie.

Betreft: Mijn verjaardag
Geliefden,
Zoals jullie weten, zijn we dicht bij Mijn verjaardag. Elk jaar wordt die door jullie gevierd. Gedurende die tijd geven jullie
elkaar veel cadeautjes, is er muziek ter ere van Mij en het eten is uitstekend.
Het is fijn te weten dat er in ieder geval mensen zijn die Mijn verjaardag niet vergeten zijn. Vroeger wist iedereen nog de
reden van Mijn feest en waren ze dankbaar voor alles wat Ik voor ze deed. Maar in deze tijd weet bijna niemand dat
meer. Families en vrienden komen bij elkaar en hebben een fijne tijd samen.
Ik kan me vorig jaar nog herinneren...
Het was groot feest met mooi gedekte tafels, heerlijke gerechten, fruit, noten en chocolade, gebak en drankjes. Ook de
versieringen maakten het extra feestelijk. Maar weet je, Ik was niet uitgenodigd. Ik was wel de eregast, maar men was
vergeten Mij een uitnodiging te sturen. Het feest was ter ere van Mij, maar Ik was er niet bij. Terwijl Ik er zo graag bij
geweest zou zijn.
Om je de waarheid te zeggen, verbaasde het Me niet, want al de vorige jaren vond Ik de deur gesloten. Omdat Ik niet was
uitgenodigd, besloot Ik toch stilletjes binnen te gaan en in een hoekje naar het feest te kijken.
Iedereen was aan het drinken, men vertelde elkaar moppen en ze lachten overal om. Ze hadden het geweldig.Tot overmaat van ramp, kwam er een dikke man in een rood pak binnen, hij had een lange witte baard. En hij riep steeds HO
HO HO en hij leek dronken. Hij ging op een stoel zitten en alle kinderen kwamen aangerend alsof het feest voor hem was.
Om middernacht omhelsde iedereen elkaar. Ik stak Mijn armen wijd uit en wachtte tot iemand Mij zou omhelzen...
maar niemand dacht eraan. Toen gingen ze de pakjes uitpakken en Ik keek of er voor Mij een pakje bij was, maar nee!
Hoe zou jij je voelen als je jarig was en iedereen kreeg een cadeautje behalve jij, de jarige? Toen begreep Ik dat Ik niet
welkom was en ging stilletjes weg.
Wat zou Ik het fijn vinden als je de komende kerst Mij mee liet vieren. Dat Ik mee mocht delen in het feit dat Ik 2000
jaar geleden geboren werd om voor jou te sterven aan het kruis, zodat jij mag leven. Mijn enige wens voor kerst is: dat jij
dit gelooft met je hele hart.
Ik zal je wat vertellen... Ik ben zelf een feest aan het voorbereiden, een feest zoals geen mens kan bedenken. Ik ben al bezig
met de uitnodigingen te schrijven en er is ook een uitnodiging voor jou bij.
Ik zal je naam schrijven met gouden letters in een groot gastenboek. Alleen diegenen die in dat boek staan, mogen binnen
komen en mee feesten. Diegenen die Mijn uitnodiging niet aannemen, laat ik buiten staan. Bereid je voor, want als alles
klaar is, begint het feest. Ik houd van je.
Jezus
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Terugblik

9|

Pastoraat
Wel en wee uit de Brabantdamgemeente
De Adventstijd meldde zich
wel uitzonderlijk somber. Elders in het blad kunt u lezen
dat ons vier gemeenteleden
zijn ontvallen. De zon liet ons
ook letterlijk in de steek en
allen snakten naar het licht en
de warmte van het wonder
van Kerst.
Tussen alles door gingen een
groep mensen op pad om
onze 75-plussers een bezoekje
en een geschenkje te brengen.
Deze momenten ervaren we
allen als heel waardevol, even
tijd nemen voor elkaar en
gedachten uit wisselen met
iemand die we wel kennen maar veel te weinig
echt spreken.
Voor ouderen zijn deze donkere maanden niet
ideaal om er op uit te trekken en voor sommigen werd een ziekenhuisopname noodzakelijk.
Zo verbleef Truus Martens-Bos enkele weken in
Maria Middelares en mocht daarna aansterken
in de Nieuwe Ceder. Gelukkig kon zij voor de
feestdagen weer naar huis, maar zal het nog
rustig aan moeten doen. De huiselijke sfeer is
hopelijk het beste medicijn. Wij wensen u al het
goede toe.
Ook Ghislaine Verschueren verbleef in Maria
Middelares na een val en ook zij is voor de kerst
naar huis kunnen gaan. Zij wacht nu op een
plaats in een RVT, want zelfstandig blijven wonen wordt haar te zwaar. Zij hoopt er wat meer
aanspraak te hebben met de andere bewoners,
maar zal haar buurvouw erg missen. Tot haar
spijt voelde zij zich te zwak om de kerstviering
met ons mee te vieren.
Guy Schrans ligt momenteel nog in het ziekenhuis, waar hij langzaam begint op te knappen na
een ernstige ziekte die hem lichamelijk zeer verzwakt heeft. Hij hoopt binnenkort naar een ander RVT te kunnen gaan waar hij meer volgens
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zijn noden kan worden opgevangen. Sinds vele
jaren voelt hij zich verbonden met onze kerk en
het protestantisme. Wij wensen u beterschap
toe zodat u uit kun zien naar het Licht dat ons
allen de weg wijst en ons doet inzien dat Gods
Liefde er is voor alle mensen van goede wil.
Veel groeten mag ik u overmaken van Etty Bruyneel, die nog onder zware therapie is voor haar
leukemie, maar zij geeft niet op en doorstaat
de behandelingen met een positieve instelling
en met de hoop om binnenkort weer even naar
huis te kunnen als haar behandeling dit toelaat.
Veel geduld en moed om door te zetten, warm
omringd door Wim en de kinderen.
Andrea Bruynooghe stelt het goed, zij is erg
tevreden met haar kort verblijf in de Refuge,
afgewisseld met periodes waarin zij er alleen
overdag naar toegaat. Zij is er een gewaardeerde “ancien” geworden en geniet er van de goede zorgen en de gezelligheid. “Zo passeren de
dagen en ga ik niet piekeren”, vertrouwde ze me
toe. Ik ga bij haar op “Gentse les” en maak langzaam vorderingen. Haar 91 lentes, die zij sinds
23 december heeft, draagt zij met de glimlach.
Wat was het een fijne verrassing haar op kerstmorgen samen met haar zoon Paul en David en
Kim de kerk binnen te zien komen!
Jammer genoeg moest Renée Simons de laatste
tijd juist thuis blijven met een pijnlijke kwetsuur
aan haar schouder. Wij wensen u beterschap
toe zodat wij u vlug weer in ons midden mogen
begroeten.
Op 26 december mocht Lucie Cornel 90 kaarsjes
uitblazen en mochten we haar feliciteren met
de “bloemen van de kerk” in De Vijvers, waar
zij al enkele jaren verblijft. Ook al kennen nog
weinigen onder ons haar persoonlijk, zij voelt
zich nog zeer betrokken bij onze kerk aan de
Brabantdam waar haar huwelijk werd ingezegend en zij met haar man en zoon jarenlang
trouwe bezoekers waren. Onze felicitaties gaan
nu ook via de kerkbrief naar u toe en wij wensen
u Gods Zegen toe nu u de groep der zeer sterken
hebt bereikt.

Vooruitblik
Iedereen opnoemen, gaat niet maar iedereen
meedragen in ons hart en voor elkaar bidden
gaat wel en laten wij daarom niet nalaten om er
voor elkaar te zijn aan het begin van dit Nieuwe
Jaar 2018 nog bijna een blank blad, moge het u
vrede brengen.

Om te eindigen een gedicht van de hand van
Cécile:

Overleven
Een tuin ligt koel
onder zijn nauw verholen eenzaamheid
en rusteloos stijgt in de plant het sap.
De dag is breekbaar
Als de spiegel van mijn bloed.
En even breekbaar
Breek ik mijn bestaan als brood,
Bruizel bestendig in broze fragmenten
Over de dagen
En steeds weer uitgestrooid.
En steeds weer opgepikt.
De enkele overlevende kruimels
Nog net uit de bek
Van een vretende vogel
Gered.

Marijke Schaefer-Kruijne

Nog droevig nieuws…
Op de valreep van het afwerken van deze
kerkbrief kregen we nog het trieste nieuws
dat nog een trouw gemeentelid, mevrouw
Suzanne van Belle-Cocriamont, onverwacht
op Kerstmorgen thuis overleden is. Zij werd
85 jaar.
Zij trouwde in 1956 met Marinus van Belle
en samen kregen ze een zoon, Peter en
2 kleinzonen: Arjan en Brendan. Na 52
jaar huwelijk, overleed Marinus in 2008.
Suzanne hield zich steeds kranig en was
geïnteresseerd in een ieder die zijn of haar
verhaal bij haar kwijt wilde. Peter, Jessie en
de kleinzonen waren haar grote trots en
zij volgde vol belangstelling hun studies en
sportief leven. De overgebleven (schoon-)
broers en (schoon-) zusters wisten zich
steeds welkom bij haar. Zo werd er regelmatig eens samen gekomen voor een etentje en het was Suzanne die aan het fornuis
stond! Zij was ook altijd de gastvrouw op de
feestdagen… Dit jaar zou dit even uitgesteld
worden tot Nieuwjaar omdat zij zich al een
paar dagen niet zo goed voelde…
Maar de aanwezigen op het seniorenkerstfeest hadden nooit kunnen denken dat dit
de laatste ontmoeting zou geweest zijn met
deze lieve vrouw, die nooit klaagde, maar
toch rustig haar mening durfde zeggen
als dat gevraagd werd… Zij zal zeer gemist
worden, niet in het minst door haar zuster
Lilianne, met wie zij ook een zeer goede
band had.
De afscheidsdienst zal plaats vinden op 3
januari. We wensen de hele familie van
Belle-Cocriamont veel sterkte toe in dit
verlies.
Martine De Jonge
Nico van Belle
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Jeugd
Workshop: Interactief Bijbellezen voor jong en oud
Hoe kun je anders een Bijbelverhaal overbrengen dan door deze voor te lezen?
In deze workshop biedt ProJOP toffe ideeën en werkvormen voor jeugdleiding, kindernevendienstleiding, maar ook voor (groot)ouders zodat Bijbellezen geen eenrichtingsverkeer is, maar er een
echt gesprek mogelijk wordt. Er is ook aandacht voor anderstalige kinderen en kinderen die extra-zorg nodig hebben. Dat is een samenwerking van een Vlaams Bijbelgenootschap, ProJOP en de
VPKB-vorming.
Ben je geïnteresseerd om aan deze workshop deel te nemen of om deze workshop in je kerk te organiseren, stuur dan een e-mail naar projopvpkb@gmail.com met vermelding van je naam, je kerk
en je motivatie.

Weekends
Een nieuw jaar bekent nieuwe ProJOP-weekends!
Hier zijn alvast de data voor de komende weekends. Schrijf
ze maar gauw in je agenda! Ik hoop jullie massaal te mogen
ontvangen.
• 16-18 februari 2018: Jongerenweekend (meterkerk =
VPKB Gent-Centrum)
• 2-4 maart 2018: Tienerweekend (meterkerk =
VPKB Dendermonde)
• 16-18 april 2018 : Kinderweekend (meterkerk =
VPKB Turnhout)

Amy Nicole Dushime
GSM 0487/63 21 61
E-mail: projopvpkb@gmail.com
Adres: Brogniezstraat 44, 1070 Brussel

Dagboek over autisme
Marguerite Jonckheere-Renard heeft gedurende 40 jaar haar dagelijkse omgang met
Maarten in de beleving van zijn autisme neer geschreven in een dagboek en dit gebundeld in
boekvorm onder de titel De Woestijntocht met Maarten.
In het geval het u zou interesseren om dit boek van Marguerite via het internet aan te schaffen, kunt u dit via de volgende link doen:
http://www.lulu.com/shop/marguerite-jonckheere-renard/woestijntocht-met-maarten/
paperback/product-22386765.html
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Vooruitblik
In het begin van de 17e eeuw verscheen in Europa een aantal opmerkelijke geschriften, de zogenaamde Rozenkruisers Manifesten. In deze geschriften werd niet alleen opgeroepen tot een reformatie van de waarden van
religie, wetenschap en politiek, maar tevens tot een inwendige reformatie
van de mens. Aan de basis van deze geschriften lagen lutheranen van de
3de generatie, die constateerden dat de veelbelovende kerkhervorming
dezelfde vormen aannam als het Roomse instituut dat het beoogde te
hervormen. De Rozenkruisersfilosofie lag mede aan de basis van de stichting van de Vrijmetselarij honderd jaar later. Wat is het Rozenkruis? Wat
was hun bedoeling? Wie was de mysterieuze stichter van de Broederschap
Christian Rosencreutz? Op deze vragen hoopt de spreker een antwoord te
bieden.
Prof. dr. Johan Temmerman is hoogleraar Systematische Theologie en tevens voorzitter van de Protestantse Faculteit te Brussel. Hij publiceerde
o.a. De onderstroom van religie en atheïsme. Vrijmetselarij, mystiek, gnostiek, hermetisme (2014) en de roman De Filosoof sterft (2015). Hij is gespecialiseerd in de alternatieve zingevingsverhalen in de westerse cultuur.

Broederschap van het Rozenkruis. Een rijpe vrucht van het
lutheranisme

prof. dr. Johan Temmerman
Donderdag 18 januari 2018, 20:00

Donderdag 18.01.2018, 20:00
Locatie: Protestantse Kerk, hoek Brabantdam met de St. Kristoffelstraat, Gent
Vrije bijdrage, geen reservatie vereist
Organisatie: Refo2017

Doop

Het nieuwe jaar begint met een doop en dat is altijd goed. Op 21 januari
2018 zullen wij Alix dopen. De trotse ouders Charlotte Lorein en Cederic
De Smet vinden het belangrijk om hun dochtertje in onze kerk te laten
dopen.

21 januari 2018

Over een aantal dagen zullen wij dus rondom het doopvont staan, maar
daarvoor gaan wij als gemeente voor de kleine Alix en haar geliefden bidden.
Charlotte, de moeder van Alix, is de kleindochter van Willem Lorein en
Agnes Van Den Broeck, jullie allen gekend.
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Vooruitblik
Oecumenische vieringen

Weekend van 20 en 21 januari 2018

Het is een veelbelovend programma geworden dat het Interkerkelijk Beraad (IKB) heeft opgesteld en
waartoe u van harte wordt uitgenodigd.
Deze jaarlijks terugkerende oecumenische vieringen accentueren de verbondenheid tussen verschillende Gentse kerkgemeenschappen. Het IKB hoopt u in het weekend van 20 en 21 januari te mogen
begroeten tijdens de vieringen. Ook onze predikant Tihamer Buzogany zal meewerken en in de Orthodoxe Kerk op zaterdagavond 20.01.18 een uiteenzetting geven over de oecumene in Transsylvanië.
Van harte welkom om samen met anderen de eenheid te zoeken.

Bijbel aan huis

Woensdag 24 januari 2018
Vrijdag 26 januari 2018
Ook in 2018 blijft de Bijbel aan huis bijna elke maand in onze agenda staan,
telkens op de laatste woensdag en vrijdag van de maand. De locaties zijn niet
veranderd en ook in dit nieuwe jaar is iedereen welkom. Deze maand nemen
wij, zoals afgesproken, hoofdstuk 37 van de profetische boek van Ezechiël
onder de loep en hiermee zetten wij een punt achter dit boeiende, maar
soms onbegrijpelijke boek.
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Vooruitblik
Komende vergadering redactieraad
Zondag 28 januari 2018

De redactie verzoekt u vriendelijk, artikels tot één dag van tevoren in te zenden, zodat de
redactieraad op dag zelf kan bespreken welke artikels voorhanden zijn en welke er geplaatst
kunnen worden.
Dank bij voorbaat voor uw begrip.
Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gent-centrum.be

Lunchzondag

28 januari 2018

Tijdens de koude wintermaanden houden we opnieuw lunchzondagen in het
Protestants Cultureel Centrum. Op zondag 28 januari nodigen we jullie allen
uit om 12 uur. Na de lunch kunt u nog gezellig napraten want deze keer is er
geen activiteit aan verbonden.
Op zondag 25 februari is het dan weer lunchzondag met activiteit, maar daar
hoor je meer over in de volgende Kerkbrief.
Voor beide zondagen kunt u 8 euro per keer inschrijven en betalen bij Micheline Morel.
Onze huiskok Philippe Adams staat klaar en daar zijn we ontzettend blij en
dankbaar voor.

De bloemen van de kerk waren in de
maand december voor:
03 december: voor Marguerite Jonckheere -Renard ter bemoediging
10 december: voor Sabine Liagre-Janssens voor beterschap
17 december: voor Guy Schrans als verbondenheid
25 december: voor Lucie Cornel bij haar 90 ste verjaardag
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In memoriam
Afscheid nemen
De adventstijd is voor
onze kerkgemeenschap
heel anders verlopen
dan wij hadden gehoopt,
want wij hebben telkens
toch onverwacht afscheid
moeten nemen van volgende drie leden van
onze kerk. Dit afscheid
van mensen die wij al
zolang kenden, stemt ons
telkens weer zo verdrietig, wij bidden hen toe dat zij nu mogen rusten
bij onze Heer en alle pijn en moeite achter zich
kunnen laten.
Op 29 november ging stilletjes van ons heen
Yvonne Servaes-Merchiers, geboren op 6 december 1924. Als oudste dochter in een groot gezin
bracht zij haar jeugd door in Gentbrugge en zij
trouwde vlak na de oorlog met Piet Servaes. Zo
leerde wij haar kennen als lid van onze gemeente. Een lang en actief leven wijdde zij aan haar
gezin en haar ontspanning vond zij in de muziek
en in de verzorging van haar prachtige tuin. De
laatste jaren van haar leven bracht zij door in RVT
Zonnehoeve in Sint-Denijs, vlakbij haar kinderen.
Daar is zij stilletjes ingeslapen. De afscheidsdienst
geleid door onze voorganger, vond plaats op 5
december in onze kerk, haar kinderen getuigden
in dankbare herinnering over de vele jaren van
moederlijke zorg en de liefde voor hen. Zij rust
nu bij haar man Piet, die haar zoveel jaren eerder
is voorgegaan. Wij bieden Ingrid, Wien, Betty en
Jan en alle verdere familie onze oprechte deelneming aan
Op 10 december is Cecile De Vilder ingeslapen.
Wij kenden haar beter als de moeder van Johan
Temmerman, onze vorige predikant. Cecile werd
in Gent geboren op 2 december 1928. Het leven
was niet zo gemakkelijk voor haar en dat maakte
van haar een doorzetter. Zij zorgde voor haar 2
zonen, Herman en Johan en verheugde zich in elk
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kleinkind en achterkleinkind, dat zij in haar armen mocht houden. Wat waren zij haar dierbaar.
De laatste jaren bracht zij door in RVT De Zonnebloem, waar zij goed werd verzorgd, maar waar
het wachten zo lang duurde. Op 15 december
werd volgens haar uitdrukkelijke wens afscheid
genomen in besloten familiekring in het crematorium van Lochristi. Een zeer ingetogen plechtigheid, waarin gedichten van haar hand werden
voorgelezen, gedichten die alle aanwezigen diep
raakten en ontroerden. Nu mag zij eindelijk
rusten en de levenspijn achter zich laten. Onze
innige deelneming gaat uit naar haar kinderen en
familie, die zij toch zo liefhad.
Op 20 december namen wij in onze kerk afscheid
van ons trouw gemeentelid Marguerite Jonckheere-Renard. Zij overleed op 8 december na een
kort ziekbed. Al enkele maanden leed zij onder
een chronische ziekte die haar gestel ondermijnde en haar erg verzwakte, maar met haar sterke
geest en al haar godsvertrouwen klampte zij
zich aan het leven vast. Haar hoop was nog naar
Australië te gaan naar haar dochter Karen. Het
is anders gelopen, Karen is naar Gent gekomen
en heeft de laatste weken over haar moeder
gewaakt, haar bijgestaan in het ziekenhuis en de
zorgen van Marguerite om Saskia en Maarten
van haar schouders genomen, zodat Marguerite
kon los laten, dat wat haar op aarde zo lief was
om de stap naar de overkant naar haar Heer te
nemen vanwaar zij als een beschermengel zal
waken over haar dierbaren. Om haar afscheid
mee te beleven kwamen familie en vrienden
van over de hele wereld naar Gent om haar met
muziek en ontroerende woorden te gedenken in
een dienst die door onze predikant samen met
de voorganger van de Anglikaanse kerk, Stephen
Murray, werd geleid. Marguerite rust nu op het
kerkhof van Heusden bij Boudewijn, haar dierbare echtgenoot.
Marijke Schaefer-Kruijne

Ter overdenking
Sporen
Het is een goede gewoonte, in deze tijd van het
jaar, om even in de achteruitkijkspiegel te kijken,
na te denken en zichzelf eventueel in vraag te
stellen. Dat is een begin. Het is ook de tijd van
goede voornemens.
Aaah, de Nieuwjaarsbrieven voor je ouders,
geschreven met vulpen en met mooie ronde
hoofdletters. Diegenen van mijn leeftijd herinneren zich zeker de bladen, met veel liefde gekocht in de papierhandel op de weg naar school,
mooi versierd met hulst, kerstrozen, maretak,
maar vooral met glinsters… en de tekst, met
liefst zo weinig mogelijk fouten overgeschreven
naar het met krijt op het zwarte bord geschreven model. Ik zie het nog zo voor me! Al die
beloftes om gehoorzaam en braaf te zijn (op 1
januari ’s avonds al vergeten…).
Niets nieuws, behalve dat je jezelf nu beloftes
maakt: diëten vanaf maandag (en er de brui aan
geven op dinsdag); elke dag een kort meditatief
moment (hoe wil je dat ik daartoe kom met al
het werk dat een ander mij geeft? Ik zeg wel,
dat een ander mij geeft, want zelf geef ik me
geen werk… Hoor ik daar een homerisch gelach?
Ik zou niet weten waarom.).
Je kunt zelf je lijstje met persoonlijke beloftes
aanvullen, waaraan je je zult houden of misschien ook niet. Maar voel je vooral niet schuldig. Is het niet belangrijker om doelen voor ogen
te hebben, om te proberen ?
Maar, laten we deze mijmeringen even terzijde
en komen we opnieuw ter zake !
We zitten in een periode, waarin we ons meer
dan anders bewust worden van de tijd die vliegt.
We zouden de minuten die voorbijtikken, willen
tegenhouden en ons eraan vastklampen zoals
een ontsnapte gevangene die zich met al zijn
kracht vasthoudt aan het laken, dat uit de gevangenisvenster hangt. Onmogelijk, de minuten
ontsnappen als zand of water dat door de vingers glijdt. Onverbiddelijk. Het klinkt clichéach-

tig.
Iedereen bevindt zich
voor de zandloper
van het leven. Eerst
loopt hij traag, maar
daarna, naarmate je
ouder wordt, vlugger
en vlugger. Als een
onzichtbare wet, die
de snelheid regelt
omgekeerd evenredig
met de tijd die je nog
rest! Dat is toch slecht
geregeld. Alhoewel…
Als je bedenkt hoeveel
kwalen je met de jaren krijgt, dan begin je er misschien anders over
te denken. De eenzaamheid, de afnemende levenskwaliteit maken je misschien dankbaar, dat
de dagen vlugger voorbij gaan.
Het leven dat voorbij gaat, het einde van de weg
dat nadert, zetten je misschien aan om sporen
na te laten : een genie als Johann-Sebastian
Bach sterft nooit. Ik citeer JSB, zonder de anderen te vergeten, omdat hij me op zo’n hoog
niveau van muzikaal geluk en emoties brengt,
waar je achteraf stil van wordt en alleen maar
kunt denken : “wat is dat toch mooi!”.
Niet iedereen is geniaal, dat staat als een paal
boven water. Je zult moeten toegeven dat na
twee generaties, drie in het beste geval, men
je spoor kwijt is. Zelfs al vinden genealogen je
naam terug, kunnen ze niet begrijpen hoe je ziel
was, noch hoe je leven eruit zag.
Onze kinderen halen op de dag van onze begrafenis mooie of minder mooie herinneringen
over ons op. Onze kleinkinderen ook. Misschien
in mindere mate. Over onze overgrootouders
weten wij bijna niets meer, hetzij dank zij de
herinneringen van onze ouders, herinneringen
die met de tijd vervagen…
./...
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Varia
Sporen… Is het daarom dat men schrijft ? Dat
men componeert ? Dat men iets schept ? Dat
men iets bouwt ? Voor de meesten onder ons,
zeker niet bewust. Het mooiste spoor dat wij
nalaten, zijn ons nakomelingen, die elkaar opvolgen in de loop van de generaties.
We zijn immers geen genieën, niet in literatuur,
noch in muziek, noch in filosofie, noch in de
wetenschappen, noch in sport. We moeten wel
aanvaarden dat we ooit zullen verdwijnen en
ons zacht zullen neervleien op de sedimentaire
laag van onze voorouders om slechts als brug te
dienen tussen hen en diegenen die na ons ko-

men… Een les in bescheidenheid.
Maar vooraleer het zover is, komt het er niet op
aan om (opnieuw) het voornemen te hebben
om te bouwen en te investeren in duurzame
zaken zoals liefde, vrede, solidariteit, aandacht
voor de naaste ?
Treden we in de sporen (!) van onze Meester.
Hij geeft ons de kracht en het vermogen om dit
voornemen te bereiken.
Yvette Vanescote-Lombart, theologe
Vertaling Bea Baetens

Onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van de
Vlaamse parochiekerken
Maandagmorgen 4 december 2017 organiseerde
de Vlaamse overheid met verschillende partners
waaronder Onroerend Erfgoed (dienst monumentenzorg van het Vlaamse Gewest), het CRKC
(Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur), VVSG
(Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) en
de Vlaamse bouwmeester in het congrescentrum
Elzenveld (Antwerpen) een studievoormiddag met
als titel Onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van Vlaamse parochiekerken. Dat de toekomst
van de vele parochiekerken, voornamelijk katholieke kerken, velen niet onberoerd laat, bewees het
grote aantal deelnemers (220 waaronder beleidsverantwoordelijken van steden, Vlaamse overheid,
kerkbesturen, architecten...). Deze problematiek is
in onze steeds meer seculariserende maatschappij
duidelijk aanwezig. Niettegenstaande de afwezigheid van deze vraagstelling vanuit onze kerkgemeenschap was het toch boeiend om kennis te maken met deze problematiek.
Het initiatief voor het onderzoek naar de herbestemming van kerken wordt toegelicht door Leo
Van Broeck, Vlaams Bouwmeester. Hij stelt dat
door de leegestand van een deel van de religieuze
gebouwen we maatschappelijk moeten nadenken
over het gebruik ervan en dat we terug gemeenschappen kunnen creeëren door hen een nieuwe
functie geven. Uit het Projectbureau Herbestemming Kerken, onder leiding van Niek De Roo, gaf die
laatste aan dat er ondertussen vier oproepen waren gelanceerd naar eigenaars van kerken om haal-

18 |

baarheidstudies voor een nieuwe functie te laten
uitvoeren. Hij stelde dat de individuele benadering
van een weg naar een juist concept even belangrijk
is als het uiteindelijkle eindresultaat.
Vlaanderen telt een 1800-tal kerken waarvan er
de laatste jaren 60 werden onderworpen aan een
grondige analyse om de toekomstperspectieven
te bekijken. Een paar architectenbureaus voerden
deze onderzoeken uit. Er werd gesteld dat er in het
verleden eigenlijk twee golfbewegingen zijn geweest die een zware impact hadden op de kerken,
met de Beeldenstorm (midden 16de E) en het einde van het Ancien Régime (Franse Revolutie). Nu is
een derde golf aan de gang die evenwel zachter is
en een beperktere impact heeft op het bouwkundige erfgoed. Er is een verschuiving aan de gang
van het zuiver religieuze naar het maatschappelijke-economische-sociale.
Naast voorbeelden uit Vlaanderen kwamen er ook
uit het Gentse een paar aan bod waarover schepen
Christophe Peeters toelichting gaf tijdens een panelgesprek.
De Gentse St-Jozefkerk is een officieel beschermde
kerk en ligt midden in een buurt waar verschillende
nieuwe initiatieven reeds zijn genomen. Naast het
nieuwe gerechtshof zijn er verschillende projecten
die in die wijk in de startblokken staan (moskee) of
in uitvoering (Tonderliersite met woningen) zijn. De
vraag is hoe deze kerk op een sociale manier kan
geïntegreerd worden. De oplossing ligt erin door
verschillende vloerlagen in te brengen zonder dat

Varia
deze een wezenlijke impact hebben op het polychrome interieur met een circulatie door het schip
en het transept. Verschillende functies zullen ingebracht worden: een markt in het schip en het
transept én wijkfuncties in de drie koren. Er zullen
drie bouwlagen in de kerk worden gecreëerd door
vloerlagen net boven de kapitelen te verwerken én
door de kelder te verdiepen door deze uit te graven
zodat ook daar een bouwlaag ontstaat.
Van de 48 parochiekerken (5 kerken zijn in stadsbezit) zullen er 17 herbestemd worden. De Stad
Gent speelt over de herbestemming van kerken
een voortrekkersrol. Verschillende diensten voeren
sinds 2008 een herbestemmingsstudie uit. Zo werd
beslist om de Heilige Hartkerk (St-Amandsberg) en
de St-Jozefkerk (Wondelgemstraat) aan te kopen.
Het is de bedoeling om van de kerken publieke ontmoetingsplaatsen te maken door ze open te trekken naar de buurt.
Vele andere voorbeelden kwamen aan bod. De in
W.O.II beschadigde kerk van Boekhoute (Assenede)
zal volgend jaar gedeeltelijk ingericht worden voor
buitenschoolse opvang terwijl in het koor van de
kerk nog ruimte blijft voor de eredienst. Een ander
deel van de kerk zal een museumfunctie krijgen. Ter
hoogte van de toren zal een doorgang gecreëerd
worden zodat via drie toegangen de verschillende
ruimte met diverse functies kunnen betreden worden.
De ST-Odulphuskerk (Booienhoven) wordt ingericht
tot columbariumkerk. De begraven urnen zullen ge-

combineerd worden met een geboortebos.
In Tielt wordt de OLV-kerk (net buiten de stad) ingericht als ruimte voor opleiding en vorming, repetitieruimtes voor dans en koren, én spontane ontmoeting. Deze zeer grote kerk bezit een 50-meter
hoge toren waardoor ze in haar totaliteit zeer ruimtelijk overkomt. Dankzij het openen van de vensteropeningen van drie traveëen zal de kerk permanent
openstaan voor ontmoeting.
Bijkomende info is terug te vinden op volgende
website: www.herbestemmingkerken.be
Een kabinetsmedewerker van minister Homans,
verantwoordelijke voor de niet-beschermde kerken, stelde tot slot dat dit vruchtbare project van
de afgelopen jaren waarbij een samenwerking is
met VVSG, Vlaamse Bouwmeester en het CRKC zal
verdergezet worden in 2018-2021. In maart 2018
zal dan ook een nieuwe oproep worden gelanceerd
om in te schrijven voor dit project van herbestemming.
Concluderend kunnen we stellen dat via de initiatieven die in onze Brabantdamkerk genomen werden
en worden we naar de toekomst kijken waardoor
de protestantse kerk haar eigenheid kan bewaren
en tegelijkertijd de ruimte ook ter beschikking kan
stellen voor o.a. kunstenaars en muzikanten. Openheid kenmerkt het protestantisme en dat willen we
ook uitstralen. Laat ons er dan ook niet voor terugdeinzen aangeboden uitdagingen aan te gaan!
Aletta Rambaut

Activiteitenkalender Januari 2018
Woensdag
03 januari
14:00 Gemeenschapsdans
					Melac, Dorpstraat in Zwijnaarde
Zondag
07 januari
11:00 Nieuwjaarsreceptie na de dienst
Woensdag
10 januari
14:00 Gemeenschapsdans
					Melac, Dorpstraat in Zwijnaarde
Zondag
14 januari
11:00 Gemeentevergadering na de koffie
Donderdag
18 januari
20:00 Avondcontact (in de kerk)
					prof. dr. Johan Temmerman
Weekend van 20 en 21 januari 2018
Oecumenische vieringen
Woensdag
24 januari
14:30 Bijbel aan Huis in het PCC
Vrijdag		
26 januari
19:30 Bijbel aan Huis bij Ann en Francis
					
Van de Walle (De Pinte)		
Zondag
28 januari
12.00 Lunchzondag in het PCC (aanmelden
					bij Micheline)
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Varia
Vlaams Bijbelgenootschap
‘Alles wat belangrijk is, staat in de Bijbel’
Psychiater Dirk De Wachter

Wie bij Dirk De Wachter in therapie gaat, moet een trap af naar beneden, naar de spreekkamer.
Daarbij passeert de patiënt de eerste zin van Psalm 130 : ‘Aus der Tiefen rufe ich Herr, zu Dir’ –
uit de diepten roep ik Heer, tot U. Dat daar een bijbeltekst hangt, zegt veel over Dirk De Wachter.
De Wachter noemt zich ‘een eenvoudige psychiater die probeert leed betekenis te geven’. Daarom heeft
hij veel met de Psalmen. Hij merkt dat die ook voor seculiere mensen van nu veel betekenis hebben. De
Wachter : ‘Als een patiënt met mij die trap afloopt, gaan we zogezegd drie maal door de bodem. We gaan
naar het souterrain, we dalen af tot in de ziel en we belanden in de diepte van de wanhoop. Dat is de
beweging die deze psalm ook maakt’. De bewuste psalmregel is de titel van een muziekstuk van Johann
Sebastian Bach, de favoriete componist van De Wachter. ‘Neem bijvoorbeeld dat korte moment van stilte
bij Wir setzen uns mit Tränen nieder, het slotstuk van de Matthäus Passion, vlak voordat de muziek invalt.
Dat raakt mijn ziel’.
Naakt
De Wachter ziet zichzelf als een ‘christelijke non-theïst’. Hij houdt afstand van de kerk - en van traditioneel-christelijke godsbeelden. Maar de Bijbel noemt hij ‘één van de belangrijke literaire bronnen, waarin
wordt uiteengezet wat wij als mensen ten diepste zijn’. Het meest boeiende van alle bijbelverhalen, die
hij op school meekreeg, was voor hem het begin van Genesis. ‘Wie ben ik ? Waar kom ik vandaan ? Waar
ga ik heen ? Over die vragen gaat het daar. Dus over onze identiteit - en die is voor westerse mensen tegenwoordig een probleem. Ze worstelen met de zin van hun bestaan’, ervaart De Wachter. ‘Eeuwenlang
bepaalde het christendom onze identiteit. Onze waarden - barmhartigheid, naastenliefde, gerechtigheid
- ideeën en idealen danken we eraan. Dat christendom vindt men nu oubollig, autoritair en achterhaald,
maar we staan naakt in de wereld als we dat overboord gooien’. De Wachter schreef dan ook een aanbeveling voor de Bijbel in de nieuwste editie van de Bijbel in Gewone Taal.
Hertalen
De Wachter vindt vooral de abstracte bijbelpassages fascinerend. ‘Bijvoorbeeld de eerste zin van het Johannesevangelie: “In het begin was het Woord”. Daaruit haal ik als psychiater dat we mensen worden,
dankzij de taal, het woord. Dat zegt de taalfilosofie ook. Daarom kun je stellen : ‘Alles wat belangrijk is
voor het mens-zijn, staat al in de Bijbel’. Om dat over te brengen in onze tijd, moeten de bijbelverhalen
wel telkens opnieuw hertaald en herverteld worden’. Wie nog nooit een Bijbel gelezen heeft, mag daar
van De Wachter best eens aan beginnen. ‘Kleine stukjes, voor het slapen gaan. Laat je niet vergiftigen door
de seculiere krachten die met een stormram alles wat naar geloof ruikt in de vuilnisbak hebben geduwd’.
Interview: Peter Siebe

Met toestemming overgenomen uit: ‘Dichterbij’, Vlaams Bijbelgenootschap-nieuwsbrief, oktober 2017, nummer 3
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Bijbel in gewone taal: geef ‘m weg
Dirk De Wachter beveelt de Bijbel in Gewone Taal aan met de volgende woorden: ‘De
verhalen uit de Bijbel vormen een wezenlijk onderdeel van onze cultuur, ze zijn één van
de belangrijkste wortels van onze identiteit”. De Bijbel in Gewone Taal is de duidelijkste
bijbel van Vlaanderen en Nederland. Het is een heel geschikte bijbel om weg te geven.
Tieners, buren, vluchtelingen, gasten in de kerk - geef ze er een.
Verkrijgbaar per set van 5 voor 25 euro in vier kleuren in de VBG Bijbelwebshop:
shop.bijbelgenootschap.nl

Ter overdenking
Houd vol!
Als een nieuw jaar begint, hebben wij de neiging
om naar de toekomst te kijken en de vraag te
stellen: hoe zal het ons over een aantal jaren
vergaan? Het antwoord weten wij niet, maar
een feit is, dat allerlei zaken aan het veranderen
zijn en dat niet alleen in ons persoonlijke leven.
Ook het wereldtoneel is volop in beweging. In
1989 viel de muur, het IJzeren Gordijn. Ik herinner me nog (toen 16 jaar oud) de enorme
euforie, de grote verandering, een nieuw begin.
Maar al snel moesten wij beseffen dat niet alles
is zoals wij verwachtten en zoals we hoopten.
Inmiddels zijn er nieuwe, andere zorgen in deze
wereld en wij blijven vragen. Hoe verder?
De eerste profeet na de ballingschap, Haggaï,
leeft ook in een tijd van wisselende panelen. In
het jaar 537 v.C. keren de Joden terug naar hun
vaderland, maar de realiteit waarmee ze geconfronteerd worden, spreekt hun verwachtingen
tegen. Het land was jaren verwoest met alle
consequenties van dien: de huizen zijn vervallen
en de tempel is een ruïne. De oogsten mislukken
vanwege droogte en wanneer de herbouw van
de tempel, na veel moeite toch op gang komt,
maken sommigen demotiverende opmerkingen:
de oude tempel is veel mooier geweest. In hun
pessimisme dachten de mensen: het komt nooit
meer terug, die tempel van weleer en Haggaï
verwoordt hun twijfel: jullie denken zeker dat
hij nooit meer zo mooi kan worden als vroeger?
Dat dachten ze inderdaad, daarom tot drie keer
toe een aanmoediging van de profeet. ‘Houd
vol’! (Haggaï 2, 4) en durf te vertrouwen in
Hem!

trouwen overbodig geworden is?!
Haggaï spreekt zijn woorden uit op de 7de dag
van het Loofhuttenfeest, het hoogtepunt van
het feest. Op precies diezelfde dag (wel een
aantal eeuwen later) van het feest spreekt Jezus
ook: “Rivieren van levend water zullen stromen
uit het hart van wie in mij gelooft” (Joh. 7). Hij
verwijst hiermee naar een liturgisch element dat
bij het feest hoort: water vergieten. Dat doet
denken aan de 40-jarige tocht door de woestijn.
Toen het volk rebelleerde, geen toekomst meer
zag en niets liever wilde dan terug naar Egypte,
gaf God aan Mozes de opdracht om op de rots
te slaan. Er kwam stromend water tevoorschijn.
Dat water verwijst naar Jezus zelf en naar de
Geest: een enorme kracht, een dynamiek die
alles in beweging kan zetten.
In de voorkamer van 2018 hopen wij op een
dynamiek die veel in beweging zal zetten in de
komende weken en maanden.
Een Gelukkig Nieuw Jaar!
Ds. Tihamér Buzogàny

Hoever gaat ons vertrouwen nu, in België hier
in deze stad? Is dat nog wel nodig, Godsvertrouwen? Of hebben wij ons leven zo perfect
geregeld en georganiseerd dat we voor Hem
eigenlijk geen ruimte meer hebben? Zijn we zo
druk met allerlei verzekeringen dat het Godsver-
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Varia
Verjaardagen
Janine Hoste-Larno		
09 januari
Camille Van den Boer		
09 januari
Roel Wauters			
10 januari
Marleen Vandevijvere		
18 januari
Jacomina (Ina) Pesch/Beye
21 januari
Marije Wauters			
22 januari
Sara De Jonge-Blommaert
25 januari
Cees Van Leeuwen		
26 januari
Wilma Bier			
30 januari
Quinten Furquim D'Almeida
30 januari
Beatrice Baetens			02 februari
Josine De Vloed-Nathon 		
04 februari
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Dienstenrooster

Zondag,14 januari			Gemeentevergadering
Voorganger				ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst		
Francis Van De Walle / Rita Martens
Collectes				Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)				
Arnold De Jonge
Kinderkerk				Wilma Buzogàny

Zondag, 21 januari			

Doopdienst

Voorganger				ds. Tihamér Buzogàny
Collectes				Kerkenwerk /Kerkbrief
Kerkenraadsleden van dienst		
Aletta Rambaut / Micheline Morel
Organist(e)				
Ko van Heest
Kinderkerk				Janneke van Heest

Zondag, 28 januari
Voorganger				Mevr. Antoinette Panhuis
Kerkenraadsleden van dienst		
Martine De Jonge / Rita Martens
Collectes				
Kerkenwerk / Leprazending
Organist(e)				
Aletta Rambaut
Kinderkerk				Martine De Jonge

Zondag,4 februari
Voorganger				ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst		
Francis Van De Walle / Micheline Morel
Collectes				Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)				
Ko van Heest
Kinderkerk

23 |

Bijbelleesrooster 2018
Een dag, een week of zelfs een jaar is zomaar voorbij. De tijd vult zich met familie, vrienden, werk,
hobby’s of andere zaken die om aandacht vragen. Hoe vaak nemen we de tijd om stil te staan bij waar
het in het leven echt om gaat?
Met dit bijbelleesrooster reiken we u voor iedere dag in 2018 een bijbeltekst aan. Het leesrooster zet
u even stil, een rustpunt in de hectiek van alledag. U komt bekende en minder bekende teksten tegen
om een moment over na te denken.
Ik hoop dat de woorden uit de Bijbel u bemoedigen, inspireren en uitdagen.
Rieuwerd Buitenwerf, Directeur Nederlands Bijbelgenootschap
Januari
maandag 1 januari
dinsdag 2 januari
woensdag 3 januari
donderdag 4 januari
vrijdag 5 januari H
zaterdag 6 januari
zondag 7 januari
maandag 8 januari
dinsdag 9 januari
woensdag 10 januari
donderdag 11 januari
vrijdag 12 januari
zaterdag 13 januari
zondag 14 januari
maandag 15 januari
dinsdag 16 januari
woensdag 17 januari
donderdag 18 januari
vrijdag 19 januari
zaterdag 20 januari
zondag 21 januari
maandag 22 januari
dinsdag 23 januari
woensdag 24 januari
donderdag 25 januari
vrijdag 26 januari
zaterdag 27 januari
zondag 28 januari
maandag 29 januari
dinsdag 30 januari
woensdag 31 januari

Psalm 1			
Habakuk 1:1-11 D
Habakuk 1:12–2:4
Habakuk 2:5-20 		
abakuk 3:1-19		
Romeinen 1:1-15
Romeinen 1:16-32
Romeinen 2:1-16
Romeinen 2:17-29
Romeinen 3:1-8		
Romeinen 3:9-20
Romeinen 3:21-31
Romeinen 4:1-12
Romeinen 4:13-25
Psalm 66		
Spreuken 16:1-15
Spreuken 16:16-33
Psalm 3			
1 Korintiërs 5:1-13
1 Korintiërs 6:1-11
1 Korintiërs 6:12-20
Spreuken 17:1-15
Spreuken 17:16-28
Spreuken 18:1-11
Spreuken 18:12-24
Psalm 5			
Marcus 1:1-15		
Marcus 1:16-31		
Marcus 1:32-45		
Spreuken 19:1-12
Spreuken 19:13-29

Twee wegen			
reiging
Leesbaar antwoord
Tegen zinloos geweld
Altijd blijven juichen?
Zichtbaar geloof
Tegen beter weten in
Niets om je voor te schamen
Hand in eigen boezem
Gods trouw
Schuldig
Wet van het geloof
Vader van gelovigen
Niet zien, maar toch geloven
Wereldwijde uitnodiging
De HEER en de mens
De koning en de wijze
Beschermheer
Tucht om ontucht
Christelijk recht
De ware tempeldienst
Vrede bewaren
Recht
Zeggen en zwijgen
Toegankelijk
Gebed om recht
Water in de woestijn
Ontzag voor gezag
Beterschap!
Arm en rijk
Opvoedkunde

Spreuken 20:1-9		
Spreuken 20:10-21
Spreuken 20:22-30
Psalm 142		

Betrouwbaarheid
Scherpe waarnemingen
Spiegels
Gebed in een grot

Februari
donderdag 1 februari
vrijdag 2 februari
zaterdag 3 februari
zondag 4 februari
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