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Louise Hanappe-van ‘t Hooft

Ook deze maand bereikte ons een droevig be-
richt : het overlijden van Bas Van der Meijden. 
We zagen Bas de laatste jaren niet zo veel meer, 
want zeer tot zijn spijt was het vanuit het “ver-
re” West-Vlaanderen waar hij woonde praktisch 
onmogelijk om op zondagochtend met het open-
baar vervoer naar de Brabantdam te komen. Ge-
zondheidsproblemen kwamen er bovendien bo-
venop. Er bleven echter wel contacten bestaan. 
We betuigen de familie ons medeleven.

Een vreugdevolle dag was dan weer de doop van 
Alix, achterkleindochtertje van Willem en Agnes 
Lorein-Van Den Broeck. Wij wensen de ouders, 
Charlotte en Cederic, van harte proficiat op deze 
belangrijke dag en Alix een mooi en zinvol leven 
toe.

Een andere vreugdevol moment was het toetre-
den tot onze gemeente van Guy Schrans. Guy had 
al langer de wens geuit, lid te worden van onze 
gemeente, maar zijn gezondheid weerhield hem 
om naar onze diensten te komen en openbaar 
belijdenis van zijn geloof te af te leggen. Acute 
gezondheidsproblemen hebben ertoe geleid dat 
hij op 29 december in het ziekenhuis en in aan-
wezigheid van ds. Tihamer Buzogany en twee 
kerkenraadsleden tijdens een korte plechtigheid 
zijn geloof beleden heeft. Gelukkig gaat het in-
middels weer beter met Guy en kon hij terugke-
ren naar het WZC waar hij sinds kort verblijft. Wij 
wensen Guy van harte welkom in onze Brabant-
dam-gemeenschap en hopen dat hij binnenkort 
toch aan een dienst kan deelnemen zodat we 
elkaar beter zullen leren kennen. In een volgend 
nummer zult u alvast een portret van dit nieuwe 
lid kunnen lezen.

In de gemeentevergadering van 14 januari werd 
het voorstel van de kerkenraad tot aanpassing 
van het gemeentereglement met overtuigende 
meerderheid aanvaard. In april kunnen kerken-
raadsleden, die anders aftredend en niet herkies-
baar zouden zijn, voor een nieuwe termijn verko-
zen worden. En dat is belangrijk niet alleen voor 
de voortzetting van het beleid, maar ook omdat 
het steeds moeilijker wordt leden te vinden die 
de verantwoordelijkheid willen opnemen.



4 | 

Terugblik

Broederschap van het Rozenkruis
Een rijpe vrucht van het lutheranisme
Voordracht door prof. dr. Johan Temmerman
18 januari 2018

Op donderdag 18 januari vond in onze kerk de 
laatste voordracht plaats die georganiseerd 
werd in het kader van de herdenkingen rond 
500 jaar Reformatie. Prof. dr. Johan Temmer-
man bracht een boeiende uiteenzetting over 
De Broederschap van het Rozenkruis. Voor de 
meesten onder de aanwezigen was dit een 
redelijk tot volledig onbekend thema en een 
samenvatting maken bleek achteraf moeilijker 
dan aanvankelijk gedacht.

De voordracht werd opgesplitst in drie delen:
1.  wat is er historisch geweten over dit  
 genootschap; 
2.  op wat is het gebaseerd; 
3.  wat is er geweten?

Vertrekkend vanuit Mattheus 7 Eng is de poort, 
smal de weg konden we kennis maken met een 
mentale en geestelijke broederschap die geënt 
is op een bijbelse grondslag. Deze beweging 
ontstond zo’n 100 jaar nà de Reformatie in Tü-
bingen (Zuid-Duitsland) rond 1610. Vanuit het 
verborgene en de sereniteit worden mensen 
aangezet om de waarheid binnenin te zoe-
ken. Deze groep mensen trachtte ondermeer 
de hermetische kennis, alchemie, kabbala, as-
trologie en christelijke mystiek te verzamelen 
voor de broederschap. 

De broederschap is gebaseerd op 3 boekjes 
(uitgegeven tussen 1614-1617) waarvan er 2 
uitgegeven werden door een onbekende au-
teur. Waarschijnlijk ontstond de broederschap 
vanuit een Tübinger kring van 4 à 5 mensen. 
De boekjes dragen de titels Fama Fraternita-
tis oder Brüderschaft des hochlöblichen Or-
dens des Rosenkreutzes (1614), De Confessio 

Fraternitatis R.C. Ad Eruditos Europae (1615) 
en Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz 
(1616), waarvan de eerste twee in het Latijn 
geschreven terwijl het derde in het Duits. En-
kel van het laatste boekje is de auteur bekend, 
m.n. Johann Valentin Andreae (zie hiernaast).
Onmiddellijk na de publicatie van het der-
de boekje begon in 1618 de 30-jarige oorlog 
waarbij de katholieken en de protestanten 
tegenover elkaar stonden. Het constante stre-
ven om als christenen allemaal in vrede samen 
te leven resulteerde in 1648 in de vrede van 
Münster.

Dé persoon die verbonden wordt aan de Ro-
zenkruisers en die ook zijn naam verbond aan 
deze broederschap is Christian Rozenkreuz 
(CR). Zijn leven is als een mythe en is te ver-
gelijken met de Evangeliën waarbij een deel 
gaat over het leven en een tweede deel over 
de dood. CR vertelt hoe hij God leerde kennen 
en gaat in op de opstanding en de wederge-
boorte. 

De auteur van de Alchemistische bruiloft, de 
Lutherse predikant Valentin Andreae, maak-
te deel uit van een groep vrijdenkers en ver-
bond zijn gedachtegoed met dat Paracelsus 
(1493-1541), de zogenaamde vader van de 
homeopathie. Deze groep mensen waren niet 
gelukkig met de reformatie die ze als te strak 
beschouwden en waarbij ze meer voorstander 
waren van een algehele reformatie met min-
der dogma’s en meer tolerantie t.a.v. andere 
geloofsgemeenschappen. Eén van hun uit-
gangspunten/vragen is: ‘Hoe kunnen wij we-
dergeboren worden?’. Zij concluderen dat de 
mens het zelf moet doen! 
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Terugblik

Portret van Johan Valentin

Wij kunnen dat doen door onszelf te hervor-
men aan de hand van 7 stappen, de 7 treden. 
Deze symboliek komt veelvuldig voor in de ico-
nografie van de Rozenkruisers. Centraal in zijn 
graf staat het boekje opgenomen: 
     Uit God zijn wij geboren
     In Jezus sterven wij
     Door de Geest worden wij Wedergeboren.

De link met het ontstaan van de Vrijmetselarij 
is dichtbij: de eerste Grootloge in Londen werd 
opgericht in 1717.

Hopelijk kan dit korte verslagje een aanzet zijn 
om u verder te verdiepen in deze toch wel in-
gewikkelde en vooral onbekende materie. 

Aletta Rambaut

Uit de kinderkerk
Oproep!

Hoewel er de laatste 2 jaar niet veel kinde-
ren regelmatig naar de kerk komen, hebben 
wij altijd gezorgd dat er permanentie was, 
er is namelijk altijd iemand aanwezig om 
de eventueel aanwezige kinderen op te 
vangen.

Jammer genoeg heeft Janneke van Heest 
laten weten dat zij zich terugtrekt uit de 
kinderkerkleiding. We willen haar ook 
van hieruit bedanken voor de jarenlange 
enthousiaste medewerking! We zullen je 
geweldig missen, Janneke!

Omdat ook Etty al een tijdje uit de running 
is, willen wij graag en oproep doen naar 
enthousiaste (jonge?) mensen die ook eens 
willen ingeschakeld worden in het kinder-
kerkrooster. Als je zin hebt om met de kin-
deren een verhaal te vertellen, te bidden 
en te knutselen, dan mag je je opgeven bij 
Wilma of bij mijzelf, ook voor meer info!

En verder zijn kinderen nog altijd elke 
zondag welkom, om 10 uur! 

Martine De Jonge
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Gebedsweek voor de eenheid
20 en 21 januari 2018

Nu de oecumenische vieringen van het weekend 20 en 21 januari 
2018 voorbij zijn, kan ik met een gerust hart vaststellen dat samen 
bidden niet alleen nodig, maar ook verrijkend is. 

Het zang- en verteltheater Brood en Rozen voor iedereen in de Ra-
botkerk kon ik jammer genoeg niet bijwonen, maar ik heb mij wel 
echt thuis gevoeld bij onze orthodoxe broeders en zusters op za-

terdagavond 20 januari. De orthodoxe liturgie is mij zeker niet onbekend, integendeel, tijdens 
de eerste vijftien jaar van mijn loopbaan als predikant in Roemenië was de samenwerking met 
de orthodoxen de normaalste zaak van de wereld. Tijdens de lezing die ik op 20 januari in de 
Andreaskerk mocht houden, heb ik aan de aanwezigen 
verteld hoe ik de oecumene in mijn vaderland mocht 
beleven. 

De gezamenlijke dienst in de crypte van de Sint-Baafs-ka-
thedraal op 21 januari is ook een applaus waard. Sa-
men met de christenen van de Caraïben hebben wij 
onze Heer gevraagd om onze mond te openen en te 
kunnen bidden, niet alleen voor onze gemeenschap-
pen maar voor ieder mens op deze aarde.

Op beide avonden was er na afloop van de dienst een 
ontmoeting met receptie waar we in een vriendelijke 
sfeer met elkaar konden verbroederen en verzusteren. Onze kerkgemeenschap is op beide avon-
den vertegenwoordigd geweest door een aantal gemeenteleden, maar er was nog plaats voor 
meer en uw predikant hoopt dat we volgend jaar met meer zijn want het gebed krijgt extra di-
mensies als wij samen bidden.

In het Interkerkelijk Beraad (IKB) Gent, dat deze samenkomsten organiseerde, werken de volgen-
de Gentse kerken samen: Adventkerk, Anglicaanse Kerk, Katholieke Kerk Bisdom Gent, Ortho-
doxe Kerk H. Apostel Andreas, Rabotkerk en Brabantdamkerk.

Ds. Tihamér Buzogàny 
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Wereldlepradag 2018
Nooit meer een knuffel!

Apeldoorn - In de Bijbel lezen we dat leprapatiënten (melaatsen) werden gemeden en uitge-
sloten. Helaas is dat vandaag de dag vaak niet anders. Lepra eist nog honderdduizenden slacht-
offers per jaar. Daarom wordt ieder jaar op de laatste zondag van januari aan-
dacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte.

Tijdens Wereldlepradag op zondag 28 januari 2018 werd wereldwijd stil 
gestaan bij het lot van leprapatiënten, zoals bijvoorbeeld Moni. Het is in 
één oogopslag te zien dat ze lepra heeft. Haar gevlekte, misvormde han-
den zijn daar het resultaat van. Iedereen is bang voor haar. Maar het erg-
ste is dat niemand haar meer aanraakt. Dat ze nooit meer een knuffel 
krijgt. Zelfs niet van haar man en kinderen. Moni is moederziel alleen!
En Moni is niet de enige. Nog steeds worden duizenden leprapatiënten door 
dorpsgenoten, kennissen en soms zelfs familie met afschuw gemeden. Kunt u zich 
voorstellen hoe eenzaam zij zich voelen? Gelukkig zijn er artsen en verpleegkun-
digen die in onze lepraziekenhuizen zich in navolging van Jezus liefdevol inzetten 
voor leprapatiënten. Jezus had de melaatsen lief en raakte hen aan. Zo krijgen 
patiënten in onze ziekenhuizen ook aandacht, liefde en een arm om zich heen!

Samen met kerken wilden we tijdens Wereldlepradag in actie komen voor leprapatiënten. 
Vroegtijdige behandeling van lepra kan allerlei nare misvormingen, zoals bij Moni, voorkomen.
Het zorgt er bovendien voor dat mensen niet worden uitgesloten. Helpt u mee?
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enkel voor individuele donateurs (dus niet voor b.v. kerken) die een fiscaal attest wensen voor 
hun fiscaal aftrekbare giften van tenminste 40 euro per jaar :
overschrijven op een speciaal daartoe gereserveerde ING-rekening van :
           Vzw Protestantse Solidariteit
           Brogniezstraat 46
           1070 Brussel
           IBAN : BE12 3631 0140 9092
           BIC : BBRUBEBB
           Met mededeling: Voor Leprazending-België
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Pastoraat
Wel en wee uit de Brabantdamgemeente

Verlangt u ook al een beetje naar de lente? Nina 
en Herman Dutoit, onze Zuid-Afrikaanse vrien-
den, hopen dit al voor ons, maar ik liet hen we-
ten dat het waarschijnlijk toch echt nog te vroeg 
is daarvoor! Los daarvan laten zij u allen zeer 
hartelijk groeten vanuit het zonnige Stilbaai! In 
Kaapstad en omgeving bidt men trouwens heel 
erg voor hoogstnoodzakelijke regen! 

       Net zoals vorig jaar in januari moeten we 
wat zieken in onze rangen tellen… verkoudhe-
den, griep en andere ongemakken waren van ons 
deel!  Zelfs onze dominee was op de sukkel met 
een pijnlijke voet. Gelukkig is hij aan de beter-
hand, dankzij wat rust en de juiste medicijnen. 
       Voor Etty Deelstra is de strijd nog niet ge-
streden. Zij ondergaat de behandelingen dapper, 
maar met veel neveneffecten en bijkomende in-
fecties. Daardoor is het ziekenhuisverblijf altijd 
langer dan verhoopt. Hierdoor kon Etty ook niet 
naar de begrafenis van haar zus, waar de familie 
onverwachts afscheid moest van nemen op 16 
januari, na een kort ziekbed. We wensen de fa-
milie Bruyneel-Deelstra opnieuw veel sterkte toe 
in dit stil verdriet.
       Ook Renée Simons-Hugaerts was aan huis 
gekluisterd. Wij hopen dat zij vlug weer mee kan 
komen naar de kerk en in het gezin haar taken 
kan opnemen. Alle goeds toegewenst!
       Jeanine Hoste-Larno verblijft momenteel een 
paar weken in Lemberge. Zij werd opgenomen in 
het ziekenhuis voor een knieoperatie, maar om-
dat dit niet kon doorgaan omwille van complica-
ties, hoopt Jeanine in Lemberge de goede reva-
lidatie oefeningen te krijgen zodat zij toch weer 
wat beter te been zal zijn. 
       Er zijn ook zorgen om Saskia Jonckheere. We 
hopen dat zij goede medische hulp krijgt en dat 
Maarten, haar medebewoners en begeleiders 
haar liefdevol omringen, zeker nu zus Karen te-
rug naar Australië is. Wij bidden voor jou, Saskia!
       Huguette Spatz heeft het soms moeilijk, voelt 
zich soms allesbehalve “kiplekker”. Toch raapt 
zij steeds de moed bij elkaar om naar de kerk te 
komen, waar zij geniet van het samenzijn. Houd 
moed, Huguette, en we kijken steeds weer uit 

naar jouw mooie bijdragen voor de kerkbrief!
       We denken verder aan de mensen in de rust-
huizen, zoals Christa Gallus, Lucie Cornel, Fran-
cine Barvoets, Isabelle Leyman, Guy Schrans en 
Ghyslaine Verschueren, maar ook aan de oude-
ren die vaak aan huis gebonden zijn. Wij groeten 
u allen van hieruit en wensen u allen veel hart-
verwarmende momenten toe met wie u lief is.
       We hebben het overlijden vernomen van Bas 
Van der Meyden. We moesten hem al een tijdje 
missen in ons midden, maar herinneren hem ons 
als trouw bezoeker, in de voorbije jaren. We wen-
sen de familie ons medeleven toe.
       We willen hier plaats maken om Daniël Van 
Steenkiste en Christiaan Buysse ook zwart-op-wit 
van harte te bedanken voor de goede zorgen die 
zij de afgelopen jaren besteed hebben aan het 
verzendingsklaar maken van de kerkbrief. Dit ge-
beurde steeds correct en nauwgezet. Arnold De 
Jonge zal hun taak voorlopig overnemen.
       We weten ook dat er nog veel “onderhuidse” 
zorgen zijn bij tal van mensen die wij hier niet 
noemen… in gedachten en gebed zijn we ook 
bij u! Wie graag een bezoek en gesprekje wil, 
mag steeds contact opnemen met de dominee 
of iemand van de kerkenraadsleden! Wij komen 
graag eens langs!
       Aan allen wensen wij Gods Zegen toe en Zijn 
grote troost in moeilijke momenten en de aan-
wezigheid van de Heilige Geest in uw doen en 
laten!

Psalm 121: “De 
Heer behoedt je 
voor alle kwaad, hij 
waakt over je leven, 
de Heer houdt de 
wacht over je gaan 
en je komen van nu 
tot in eeuwigheid”… 

Martine De Jonge
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Vooruitblik

Babbelsoep
10, 17 en 24 februari van 10:30 tot 13:00
voor de kerk in de Wondelgemstraat

Een initiatief van Dominicus, Huis van de mens, Pakistaanse moskee, parochie 
Sint-Jozef, Turkse moskee, Protestantse Rabotkerk, Turkish ladies, met onder-
steuning van het Stedelijk Buurtcentrum Rabot.

Tegendraads gelovig? Of gelovig tegendraads?
Geloven roept vaak de idee op van dingen kunnen aanvaarden. Maar tege-
lijk zit er iets tegendraads in: dat men de dingen op een andere manier be-
kijkt. En om zich vandaag gelovig te noemen, is op zichzelf al tegendraads. 
KU Leuven organiseert op zijn Technologiecampus in Gent een lezingen-
reeks onder de titel “Tegendraads gelovig”. 

Komen aan bod: 
. maandag 19 februari 2018: 500 jaar Reformatie: Hoe een religieuze revolutie vorm gaf  
  aan de seculiere samenleving - prof. dr. Johan Temmerman.
. dinsdag 27 februari 2018: Tegendraads gelovig in de media - Mark Van de Voorde.
. dinsdag 6 maart 2018: De Staat van de Welvaartsstaat - prof. dr. Bea Cantillon.
. maandag 12 maart 2018: Flexibel geloven en verschillen verbinden - Manuela Kalsky.

Data en plaats 
 19 februari, 27 februari, 6 maart en 12 maart 2018 in Gent 
 KU Leuven Technologiecampus Gent, Gebroeders de Smetstraat 1 in Gent 
 (routebeschrijving: https://iiw.kuleuven.be/gent/contact) 
 De lezingen hebben telkens plaats van 19.30 tot 21.30 uur. 

Inschrijving 
 Inschrijven kan via de website (iiw.kuleuven.be/nieuws/denkendgeloven) vóór 12 februari  
 2018. U betaalt 10 euro voor één avondlezing of 30 EUR voor de volledige reeks op de 
 rekening IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met vermelding  
 “400/0014/97677 + naam deelnemer(s)”. T: 09 265 86 49
 iiw.gent@kuleuven.be
 
KU Leuven Technologiecampus Gent, Gebroeders De Smetstraat 1 - BE 9000 Gent



11 | 

Vooruitblik

In de 16e eeuw ontstond een culturele omwenteling die begon als een 
hervorming van het geestelijke leven en eindigde in een volkomen gese-
culariseerde samenleving. Hoe deze hervormingen plaatsgrepen is het 
onderwerp van deze lezing.
Samen met prof. dr. Johan Temmerman lopen we langs 500 jaar westerse 
cultuurgeschiedenis. We zullen figuren als Maarten Luther zien passeren 
en initiatieven als de rozenkruisers en de denkbeelden van het rationa-
lisme en de Verlichting zien floreren. Het geboden overzicht moet ons de 
seculiere moderniteit beter leren begrijpen.

Een open samenleving kan maar open blijven door tegensprekelijke opi-
nies die het actief pluralisme gestalte geven. Een samenleving onder de 
ethische druk van de technologie kan haar identiteit enkel vinden door 
de dialoog der levensbeschouwingen. In dat kader is de aanwezigheid 
van de christelijke stem in de media essentieel en noodzakelijk. De tijd 
van de christelijke schroom is voorbij, de angst voor kritiek is vaandel-
vlucht. Het tegendraadse verhaal van de gelovige publicist kan ervoor 
zorgen dat we de rode draad van onze cultuur weer op kunnen pakken.  

Tegendraads Gelovig
Denkend Geloven

500 jaar Reformatie: Hoe een 
religieuze revolutie vorm gaf 
aan de seculiere samenleving
prof. dr. J. Temmerman
19 februari 2018 om 19:30

Tegendraads gelovig in de 
media
Mark Van de Voorde
27 februari 2018 om 19:30

VPKB-vormingswerk
Gespreksmateriaal VPKB-structuur 
Veel nieuwe kerkenraadsleden zijn niet vertrouwd met de VPKB-structuur. Het vormingswerk 
heeft een gesprekspapier opgesteld over de structuur van onze Kerk. De gespreksvragen 
kunnen gebruikt worden om stil te staan bij het waarom? Het zijn open vragen in de hoop dat 
deze het gesprek op gang zullen brengen tussen hen die (redelijk) nieuw zijn en wie gepokt en 
gemazeld zijn in de VPKB.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niet gevonden wat u zocht of wilt u over een bepaald onderwerp meer informatie, neem 
contact op met de vormingsverantwoordelijke: 

ds. Eefje van der Linden
E-mail: vorming@vpkb.be
GSM: 0485/743 411
Bereikbaar: dinsdag, woensdag, donderdagvoormiddag
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Vooruitblik
Koning Willem I, kanunnik De Bast en kolonel Rottiers, 
bezielers van de Archeologische Verzamelingen van de 
Universiteit Gent
Patrick Monsieur
Donderdag 22 februari 2018

Twee jaar na Waterloo werd de Universiteit Gent in 1817 gesticht. Rond 1823 
werd er een “Cabinet van Archeologie, penningen en zoo oudere als nieuwere 
zeldzaamheden” opgericht. Dankzij de belangstelling en financiële steun van 
koning Willem I konden een aantal interessante collecties worden verworven, 
waaronder die van kanunnik Martin De Bast en van kolonel Bernard Rottiers. 
In 1829 kwam de schitterende 18de-eeuwse kurkmaquette van het Pantheon 
door Antonio Chichi binnen - sinds kort officieel een topstuk van de Vlaamse 
Gemeenschap. Het archeologische museum werd een waardige plaats toege-
wezen in de nieuwgebouwde Aula van Louis Roelandt en kreeg als academi-
sche verzameling al vlug een betekenis van Europees niveau.

Dr. Patrick Monsieur is onderzoeker in de Vakgroep Archeologie en conserva-
tor van het Archeologisch Museum van de Universiteit Gent. Hij specialiseerde 
zich in mediterrane archeologie, met nadruk op de Griekse, Etruskische en 
Romeinse beschavingen. Hij wist veel ervaring op te bouwen in materiaalstu-
die en terreinonderzoek. Zijn tweede studiedomein betreft collectievorming 
en receptie van de Oudheid van de 15de tot de 19de eeuw.

Lunchzondag met quiz
Zondag 25 februari  om 12:00

Wat dacht u van een lunch met achteraf een quiz in het PCC?

Op zondag 25 februari  nodigen we jullie allen uit om 12 uur.
Na de lunch kunt u nog gezellig bijpraten, maar deze keer is er ook een acti-
viteit eraan verbonden namelijk een BIJBELQUIZ en uw quizleider is niemand 
minder dan Marijke Kruijne.

Inschrijven voor de lunch aan 8 euro kunt u steeds bij Micheline Morel.
Onze huiskok Philippe Adams staat alweer klaar met een warme verrassings-
lunch en daar zijn we ontzettend blij en dankbaar voor.

Kunnen de leden van de Algemene Vergadering van de vzw De Vlaamse Olijf-
berg alvast in hun agenda noteren, dat op maandag 26 februari om 19:30 
de jaarlijkse Algemene Vergadering van onze vzw De Vlaamse Olijfberg wordt 
gehouden?
De officiële uitnodiging met agenda en verslagen volgen binnenkort.
Dank bij voorbaat.

Herwig Smetryns

Algemene Vergadering
De Vlaamse Olijfberg vzw
maandag 26 februari om 19u30
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Bloemen en verjaardagen

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

Jeugdweekend
In het weekend van 16, 17 en 18 febru-
ari vindt het ProJOP-weekend plaats in 
De Pinte. Onze gemeente is ditmaal de 
“meterkerk”. Dat wil zeggen dat een 
paar van ons zorgen voor 2 warme 
maaltijden, en nee, Philippe Adams is 
ditmaal niet van corvee :) ! 

Wij hebben ook wat logistieke onder-
steuning beloofd. We hopen voor de 
deelnemers (18-25 jarigen) dat het een 
leuk samenzijn wordt!

Jeugd

De bloemen van de kerk waren deze maand januari voor:
31 december 2017:  Francine Ongenae en het Mathias-koperensemble tijdens de Kerstdienst
7 januari 2018:   Daniël en Christiaan als dank voor hun trouwe medewerking aan de   
   Kerkbrief
14 januari 2018:  Jacques De Schipper (Jaap) als dank voor het maken van de mooie   
   moderne adventskrans
21 januari 2018:  de ouders voor de doop van het achterkleinkind van Willem Lorein
28 januari 2018:  ter bemoediging aan mevrouw Reneé Simons

Verjaardagen

Beatrice Baetens    2 februari
Josine Nathon      4 februari
André Otto Blommaert    8 februari
Anton Renting   10 februari
Hermine (Mini) Tuender  11 februari
Tamàs Buzogàny  12 februari
Benjàmin Buzogàny  12 februari
Karel Piesen   13 februari
Francis Van De Walle  17 februari
Alexia Voorham  22 februari

Paul Voorham   22 februari
Micheline Morel  26 februari
Henny Van Kesteren    2 maart
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Varia

In mei 2015 nam ik de verantwoordelijkheid 
voor het luchthavenpastoraat over van ds. Pa-
tricia Forceville. De Synodale Raad vroeg mij 
om 10 uur per week vrij te maken om deze 
opdracht waar te nemen. Dit wil zeggen dat ik 
iets ruimer dan één dag aanwezig ben op de 
luchthaven. Verder ben ik 7 op 7 oproepbaar.

In het rapport, dat ik schreef voor de Syno-
de van 2016, kunt u lezen dat er het eerste 
jaar contacten werden gelegd met de colle-
ga’s-aalmoezeniers, Brussels Airport Compa-
ny en goede contacten werden gelegd met 
de verantwoordelijken voor het contingency 
management met het oog op ongelukken en 
crashes in en rond de luchthaven. Na de aan-
slagen van dinsdag 22 maart 2016 was ik aan-
wezig op de luchthaven om de gestrande pas-
sagiers op pastoraal en op psycho-sociaal vlak 
bij te staan. Ook dit jaar, 22 maart 2017, her-
dachten we 22.03 met een gebedsdienst op de 
luchthaven.
Vanzelfsprekend ben ik verantwoordelijk voor 
beide kapellen die onze aalmoezeniersdienst 
rijk is. De kapellen verbonden aan Gate A en B 
kennen regelmatig bezoekers die het dagboek 
en de literatuur die ter beschikking is, gebrui-
ken.
Brussels Airport kent miljoenen passagiers per 
jaar en haar groei lijkt niet te stoppen. Weke-
lijks komen er airlines en bestemmingen bij, 
anderen vallen er dan weer af. In deze soms 
hectische, flexibele en dynamische - wat je ook 

maar wil - en meestal toch te harde prestatie-
maatschappij zijn de kapellen plaatsen van 
rust. Het luchthavenpastoraat is zelf, materieel 
en financieel, verantwoordelijk voor het on-
derhoud van deze kapellen.
Dit jaar creëerde ik de Facebookpagina Brus-
sels Airport Chaplaincy en een nieuwe folder 
voor het luchthavenpastoraat.
De protestantse luchthavenaalmoezenier-
dienst is lid van de International Association 
of Civil Aviation Chaplains (IACAC), van belang 
voor het netwerk en de collegialiteit tussen 
luchthavenpastores wereldwijd.
In een grondig geseculariseerde samenleving 
blijkt de luchthaven een plaats waar mensen 
met zoveel verschillende levensbeschouwelij-
ke achtergronden elkaar ontmoeten en waar 
tegelijk zingeving gezocht wordt op het kruis-
punt waar landen en zelfs continenten in een 
paar uur tijd bereikbaar zijn. Brussels Airport 
startte afgelopen jaar met haar plan de lucht-
haven tegen 2040 uit te breiden.
De commissie, verantwoordelijk voor het pas-
toraat namens onze Kerk in Brussels Airport, is 
zo vrij u te vragen of u het werk in de luchtha-
ven wilt ondersteunen met een jaarlijkse col-
lecte of een gift.

We hopen van harte op uw gebed, steun en 
bijdrage.

ds. Edwin Delen
Luchthavenpastor

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekeningnummer: BE09 0689 0409 1557
GSM: 0499 360 338
E-mailadres: edwin.delen@telenet.be
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Ter overdenking

De hel en/of helse toestanden

Naar aanleiding van de overdenking De hemel 
een verbazingwekkende werkelijkheid in de 
kerkbrief van mei 2017 vroeg een gemeente-
lid: “En de hel heb je die gemakshalve maar 
verzwegen of bestaat die niet?”

De hel is geen populair onderwerp, maar is 
toch een essentieel onderdeel van ons geloof 
en mag daarom niet verzwegen worden. Daar-
om probeer ik hier zo goed mogelijk op in te 
gaan.

Maar wat is de hel?
Ik zou die willen omschrijven als een plaats 
waar God  afwezig is, het absolute niets. In het 
evangelie van Johannes staat: “God is licht en 
het licht schijnt in de duisternis”, terwijl van 
de hel ook gesproken wordt van de buitenste 
duisternis. De afwezigheid van licht, van Gods 
licht dus.

In het oude Israël was de afgodendienst weer 
in ere hersteld. Ze bouwden een artificiële 
constructie van klei, die van binnen hol was 
en waarin een groot vuur brandde. Een soort 
kleipop, die de Baäl voorstelde, met een gro-
te mond. Via een loopbrug werden kinderen 
aangevoerd, die door de opengesperde muil 
naar binnen werden gegooid om levend te ver-
branden. Je kan spreken van helse toestanden, 
maar het was niet de hel. Het was voor God 
een gruwel en Hij zond Zijn profeet Elia. God 
was dus nog aanwezig.

In onze tijd hebben we allemaal weet van de 
vernietigingskampen. Ook dit waren helse toe-
standen, maar binnen deze kampen waren er 
vele Joodse gelovigen. God was niet afwezig 
en dus was dit nog niet de hel.
Ook wat betreft het Midden-Oosten kun je wel 
spreken van helse toestanden: onthoofdingen 
door IS, bombardementen op onschuldige 
mensen, oorlogen in Syrië, Jemen, Somalië, 

terroristische aan-
slagen enz. Onder 
de getroffenen be-
vinden zich vele 
mensen die geloven 
in God of Allah. Het 
zijn geen Godverge-
ten plaatsen en ook 
hier is dat nog niet 
de hel.

Maar waar dan wel ?
Ray Kurzweil, advi-
seur van de presi-
denten Bush en Clinton, voorspelde dat de ar-
tificiële intelligentie (A.I.) bezit zal nemen van 
ons verstand en het biologische zal overstij-
gen. De wezens die dan ontstaan zijn denken-
de en voelende machines, die zichzelf kunnen 
vermeerderen, waarna Kurzweil uitroept: “Kun 
je je een betere god voorstellen dan een heelal 
doortrokken van artificiële intelligentie ?”
Prof. Dembski, een Amerikaans filosoof en 
theoloog antwoordt daarop: “Machine-spiri-
tualiteit is de spiritualiteit van zelfrealisatie, 
niet de spiritualiteit van een actieve God, die 
zichzelf vrijwillig geeft in zelfopenbaring en 
daarmede wezens verandert waarmee Hij in 
verbinding staat (bidden is in verbinding staan 
met God).

Diegenen die denken dat wij moderne mensen 
ver staan boven die uit de oudheid, die de Baäl 
vereerden en rond het gouden kalf dansten, 
moeten zich nu wel even vasthouden.
De voormalige topingenieur van Google en 
medeverantwoordelijk voor de zelfrijdende 
auto Anthony Levandowski, heeft in Califor-
nië, Silicon Valley, een dossier ingediend voor 
een religieuze organisatie, genaamd: The way 
of the Future. Het doel is: het ontwikkelen en 
promoten van een godheid, gebaseerd op ar-
tificiële intelligentie en door het begrijpen en 
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Ter overdenking 
vereren van de godheid bijdragen tot het ver-
beteren van de maatschappij. 
In het dagblad De Tijd voegde hij daar onlangs 
nog aan toe: “Als artificiële intelligentie een 
miljard keer slimmer is dan de slimste mens, 
hoe kun je die anders noemen dan een god.”

Bovenstaande komt korter bij dan je zou den-
ken. In het Duitse Wittenberg was ter ere 
van 500 jaar Reformatie een robot, genaamd 
“BlessU”, geplaatst en was een treffende gelij-
kenis van de Baäl die destijds werd vereerd in 
het Midden-Oosten. Deze robot sprak in ver-
schillende talen zegeningen uit over bezoekers 
van de Protestantse Kerk. En in Nederland is 
er een dominee, ds. Omvlee, die zich serieus 
afvraagt of het internet de Heilige Geest is.

Als je bovenstaande leest kom je tot de conclu-
sie, dat de Baäl of het gouden kalf weer voor 
de deur staat. God is niet alleen afwezig, maar 
wordt zelfs vervangen door een menselijke 
constructie.

Alle mensen, gelovigen en ongelovigen, moe-
ten sterven, dit is de biologische dood. Maar 
de geest van de gelovigen zal blijven leven, in 
tegenstelling tot de ongelovigen waarvan de 
geest zal worden gedeleted, uitgewist, in af-
wezigheid van God en zal voor hen zich de hel 
openen en dat betekent voor hen de tweede 
dood.
De geest (bewustzijn) van de gelovigen zal ge-
transformeerd worden naar b.v. de andere of 
Goddelijke materie, waaraan mogelijk een fy-
siek lichaam kan worden toegevoegd.
Voor hen dus geen tweede dood waarvan spra-
ke is in Openbaringen 2 : 11, waar staat: “Wie 
een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de ge-
meente zegt: Wie overwint (op het ongeloof) 
zal van de tweede dood geen schade lijden.”
Dus voor de gelovigen bestaat de hel niet!

Jacques de Schipper

Uit het district
2018 begon met wisselende emoties.
In Brugge is het bedoeling dat dr. Jannica de 
Prenter aan haar proponentschap begint, 
met de bedoeling dit te laten uitmonden in 
een predikantschap. Momenteel is ds. Elly 
Bouman uit Roeselare daar consulent.
In Denderleeuw, waar ds. Peter Smits con-
sulent is, is dhr. Harry Sinnaghel momenteel 
voor 6 maanden aangesteld als proponent.
In Wevelgem daarentegen is de consulent, ds. 
Gert-Jan Kroon, met de kerkenraad nog op 
zoek naar de beste invulling voor de ontstane 
vacature.
Intussen timmeren de heren Hans Bronsveld, 
Andries Boekhout en Tom Schepers als pio-
niers hard aan de weg om voor de gemeenten 
van Geraardsbergen, Oostende en Aalst een 
nieuwe doorstart te garanderen.
De districtsvergadering van 13 januari jl. 
besloot na een lange bespreking de hand-
schoen op te nemen en de AKV (Algemene 
Kerkvergadering) te organiseren in 2019. 
Een werkgroep werd aangeduid om met 
diverse mogelijkheden te onderzoeken. In de 
komende maanden hoort u daar ongetwijfeld 
meer over!
In het districtsbestuur werden enkele wijzi-
gingen aangebracht. Na het emeritaat van 
ds. Frans van der Sar diende ook dhr. Jan 
Lammens om gezondheidsredenen zijn ont-
slag in. Als langst zittende bestuurslid werd 
hij daarvoor uitgebreid bedankt en als opvol-
ger werd ds. Elly Bouman verkozen, zodat 
het bestuur nu naast 4 mannen ook 2 dames 
kent: ds. Tihamér Buzogàny (voorzitter), ds. 
Peter Smits (ondervoorzitter), dr. Rudy Liagre 
(secretaris), mevr. Riek ten Kate (penning-
meester), dhr. Cornelis Blommaert en ds. Elly 
Bouman (leden). 
Maandelijks vergadert het bestuur in aanwe-
zigheid van ds. Marc Loos, de afgevaardigde 
voor ons district in de Synodale Raad.
Enkele kleinere gemeenten baren ons zorgen, 
maar het overheersende gevoel is van dank-
baarheid voor de goede sfeer en samenhorig-
heid in ons district.
Rudy Liagre, secretaris
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Ter overdenking
Heere, U kent mij (Psalm 139,1-18) 

Als wij terugkijken naar het verleden 
constateren wij dat mensen, het groot-
ste deel van hun geschiedenis in over-
zienbare gemeenschappen leefden 
waarin iedereen elkaar kende. Sinds de 
opkomst van steden leven velen van ons 
in een grote en anonieme samenleving. 
Wij kennen onze buren niet eens, het-
geen ergens toch wel spijtig is.

In deze anonieme wereld klinken de 
woorden van David: “Heer u kent mij, u 
doorgrondt mij”. God kent dus niet al-
leen momenten van mijn leven, maar 
wel mijn hele leven. Hij houdt mij con-
tinu in het oog. Hij onderzoekt perma-
nent mijn leven en daarom weet Hij “als ik zit 
of sta” .

De bloeddrukmeter is een bekend instrument 
voor ons allemaal. De meest complexe kan de 
geneesheer op een patiënt plaatsen en het 
apparaatje registreert permanent de bloed-
drukschommelingen. Na een bepaalde tijd kan 
de behandelende arts aan de hand van deze 
metingen zijn consequenties trekken. Zo is het 
ook met onze God. Hij polst ons ook perma-
nent. Hij weet alles over ons. Hij kent niet al-
leen ons heden, maar ook ons verleden en dat 
wist David al net zo goed dus daarom zingt hij 
in zijn psalm “U omsluit mij, van achter en van 
voren, u legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals 
u mij kent, het gaat mijn begrip te boven” (5-6). 
De liefde van God hangt rondom ons en toch 
hebben wij mensen de neiging om te vluchten 
van Hem. Waarom doen wij dat?
 
Het eerste deel van het Johannesevangelie 
vertelt ons: “in het woord was leven en het le-
ven was het licht voor de mensen”, - maar de 
mensen wilden dat licht niet hebben. Die wil-
den hun, vaak dubieuze, zaken niet in het licht 
brengen. Ze verstopten zich voor God. 

Psalm 139 laat in duidelijke termen zien dat 
het onmogelijk is om van God te vluchten. 
“Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe 
aan uw blikken ontkomen? Kom ik naar de he-
mel - u tref ik daaraan, lag ik neer in het do-
denrijk - u bent daar” (7-8). Het is prachtig wat 
wij hier horen, namelijk dat God overal achter 
ons mensen aan gaat. 

Het zou goed zijn om weer te ontdekken dat 
niemand en niets ons van de liefde van onze 
Hemelse Vader kan scheiden en dat wij nooit 
alleen zijn. 

Er is vandaag de dag een grote behoefte aan 
mensen die erop kunnen wijzen dat wij niet al-
leen zijn. Er is altijd iemand die aan ons denkt, 
op ons wacht, voor ons handelt en onafscheid-
baar is van ons. 

Wonderbaar is het eindakkoord van deze 
Psalm: “Hoe rijk zijn uw gedachten, God hoe 
eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan 
er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik 
bij U” (17-18).

Ds. Tihamér Buzogàny
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Varia

Activiteitenkalender februari 2018
woensdag 7 februari 14.00  Gemeenschapsdans 
      Melac, Dorpstraat, Zwijnaarde 
zaterdag 10, 17 en 24/02 10:30-13:00 Babbelsoep - kerk Wondelgemstraat 
woensdag 14 februari 19.30  Kerkenraadsvergadering bij Martine  
zondag 18 februari 10:00  ProJOP weekend : jongeren bezoeken onze 
      kerkdienst 
maandag 19 februari 19:30  Tegendraads gelovig zijn 
woensdag 21 februari 14.00  Gemeenschapsdans 
      Melac, Dorpstraat, Zwijnaarde 
    14:30  Bijbel aan huis in het PCC 
donderdag 22 februari 19:30  Avondcontact in de kerk 
      Patrick Monsieur: Bezielers van de   
      Archeologische verzamelingen Universiteit
      Verzamelingen van de Universiteit Gent 
vrijdag  23 februari 19:30  Bijbel aan huis  
      ten huize van Francis en Ann Van de Walle 
zondag 25 februari 12:00  Lunchzondag met aansluitend bijbelquiz 
maandag 26 februari 19:30  Algemene Vergadering Vlaamse Olijfberg 
Dinsdag 27 februari 19:30  Tegendraads gelovig zijn 
Vrijdag  2 maart  20:00  Wereldvrouwengebedsdag 
      Anglicaanse kerk Gent 
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Dienstenrooster

Zondag, 4 februari

Zondag, 11 februari   Avondmaal

Zondag, 18  februari

Zondag, 25 februari   Lunchzondag

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

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

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

Voorganger    Prof. Heye Heyen
Kerkenraadsleden van  dienst  Marijke Kruijne / Rita Martens
Collectes    Kerkenwerk  /  Kerkbrief
Organist(e)    Aletta Rambaut 
Kinderkerk    Martine De Jonge

Zondag, 4 maart 

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

 Februari
 
donderdag   1 februari Spreuken 20:1-9 Betrouwbaarheid 
vrijdag    2 februari Spreuken 20:10-21 Scherpe waarnemingen 
zaterdag   3 februari Spreuken 20:22-30 Spiegels 
zondag    4 februari Psalm 142  Gebed in een grot 
maandag   5 februari Jesaja 55:1-13  Gratis drank 
dinsdag    6 februari Jesaja 56:1-8  Vreemdelingen welkom! 
woensdag   7 februari Spreuken 21:1-12 Eerlijk duurt het langst 
donderdag   8 februari Spreuken 21:13-21 Verstand en gevoel 
vrijdag    9 februari Spreuken 21:22-31 Let op je woorden! 
zaterdag 10 februari Joël 1:1-14  Zwijg niet over ellende 
zondag  11 februari Joël 1:15-20  De dag van de HEER komt 
maandag 12 februari Joël 2:1-11  Aanstormend leger 
dinsdag  13 februari Joël 2:12-17  Oproep 
woensdag 14 februari Psalm 57  Schuilplaats Aswoensdag
donderdag 15 februari Jesaja 56:9-57:6  ‘… we gieten ons vol met drank.’ 
vrijdag  16 februari Jesaja 57:7-13  Bedgeheimen 
zaterdag 17 februari Jesaja 57:14-21  Er komt vrede! 
zondag  18 februari Jesaja 58:1-5  Vast goed! 
maandag 19 februari Jesaja 58:6-14  Geen woorden maar daden 
dinsdag  20 februari Jona 1:1-16  Reisdoel 
woensdag 21 februari Jona 2:1-11  Gebed in het donker 
donderdag 22 februari Jona 3:1-10  Effectieve verkondiging 
vrijdag  23 februari Jona 4:1-11  Heet hoofd 
zaterdag 24 februari 2 Petrus 1:1-11  Inspanningsverplichting 
zondag  25 februari 2 Petrus 1:12-21 Blijf waakzaam 
maandag 26 februari 2 Petrus 2:1-10a Zonde blijft niet onbestraft 
dinsdag  27 februari 2 Petrus 2:10b-22 Honden en varkens 
woensdag 28 februari 2 Petrus 3:1-9  Geen traagheid, maar geduld 
 
 Maart

donderdag   1 maart 2 Petrus 3:10-18 Uitzien naar gerechtigheid 
vrijdag    2 maart Spreuken 22:1-16 Goede naam en faam 
zaterdag   3 maart Jozua 1:1-9  Opvolgen 
zondag    4  maart Jozua 1:10-18  Mobilisatietijd 


