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Rita Martens

We zijn met de kerkenraad samen geweest op 
woensdag 14 februari. 

Amy Nicole Dushime vertelde ons het program-
ma van het Jongerenweekend ProJOP waar wij 
het meterschap over hadden. Hun deelname 
aan de zondagsdienst zou groots zijn en inder-
daad de medewerking was er eentje om u tegen 
te zeggen. Grote dank ook aan Bea Baetens en 
Martine De Jonge die elk een warme maaltijd 
verzorgden voor de jongeren op hun weekend.

Verder op de kerkenraad was er de terugblik en 
de vooruitblik op de activiteiten en de nodige 
aandacht voor het pastorale.

Zoals vorig jaar houden we op Witte Donderdag 
een Avondmaalsdienst maar ditmaal in onze 
kerk.

Na een sabbatjaar is er terug een paasontbijt, 
ook in de kerk, en Philippe ziet het al helemaal 
zitten om het te organiseren. We kijken ook uit  
naar de paasdienst met een speciale collecte 
voor het werk van dokter Rik Celie (zie verder in 
dit nummer).

Onze kerk neemt dit jaar deel aan Profundo op 
zondag 18 maart met interlevensbeschouwelijke 
ontmoetingen.

We vernamen dat onze scriba Louise Hanappe 
van ’t Hooft graag zou stoppen. Heel jammer, 
maar we begrijpen haar en ik dank Louise alvast 
voor al het werk en het meedenken in de ver-
gaderingen. Martine De Jonge zal voorlopig de 
taak ad interim overnemen.

Op zondag 15 april houden we gemeenteverga-
dering met verkiezing van bestuursleden en het 
bespreken van het gemeenteverslag.

Graag eindig ik met de woorden van psychiater 
Dirk De Wachter die pleit voor meer contente-
ment: “We stellen alles zo onhoudbaar fantas-
tisch voor dat we vergeten om gewoon content 
te zijn met wat we hebben”.
Een fijne tijd op weg naar Pasen.
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Terugblik
Jeugdweekend Next step 
16-18 februari 2018

Zo’n 20 jongeren uit onze Vlaam-
se VPKB-gemeenten schreven zich 
in voor het jongerenweekend dat 
plaatsvond in het jeugdcentrum 
Moerkensheide in De Pinte rond het 
thema Next step o.l.v. Amy Nicole 
Dushime en Yong-Wan Hoogstad om 
het geheel in goede banen te leiden.

Welke volgende stap moet je nemen 
op school, in je loopbaan? Welke rol 
laat je God hierin spelen? Waarin 
vind je God in de dingen die je on-
derneemt? Op school of op je werk 
sta je vaak alleen als christen, als 
protestant en is het niet gemakke-
lijk om te blijven vasthouden aan je 
principes. Laten we ons beïnvloeden 
door de mensen rondom ons of dur-
ven we zelf beslissingen nemen? Sa-

men bespraken de jongeren wat hen bezighoudt en triggerden elkaar om hun standpunten te 
uiten.

Aangezien Gent-Centrum meter was van dit weekend verzorgde ds. Tihamer Buzogany de Bijbel-
studie op vrijdag in Moerkensheide, waaraan de deelnemers gretig en actief deelnamen, ging 
een aantal kerkenraadsleden tijdens het weekend spontaan op bezoek (o.a. met taart als trakta-
tie als jarige), werden de jongeren voorzien van warme maaltijden en dessert en bereidden de 
jongeren als tegenprestatie een jeugddienst voor in het kerkgebouw aan de Brabantdam. 

Wie die zondag naar de dienst kwam om rustig te mediteren, was er aan voor de moeite. Het 
werd een interactieve dienst met heel veel afwisseling. 
Een aantal jongeren koos uit onderstaand Bijbelgedeelte elk een vers wat hem/haar het meeste 
aansprak en legde kort uit wat dit precies voor hem/haar betekende en ook de dominee speelde 
in zijn preek later handig in op het thema. 
“Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovi-
gen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid. In afwachting 
van mijn komst moet je je toeleggen op het voorlezen uit de Schrift, op de prediking en het on-
derricht. Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet; je dankt haar aan de profetische 
woorden die de raad van oudsten over jou, onder handoplegging heeft uitgesproken. Richt je 
hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt, dat je vorderingen maakt. Neem 
je in acht, houd je aan de leer en blijf dat doen; dan red je zowel jezelf als hen die naar je luiste-
ren.” (I Timoteüs 4: 12-16)
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De liederen die de jeugd gekozen had, begeleid met gitaar en piano, brachten letterlijk meer 
Schwung in de dienst. Met handengeklap en afwisselend recht staan en zitten terwijl de mannen 
en vrouwen apart zongen, bleven we inderdaad actief zoals aangekondigd in begin van de dienst. 
Daarna konden diegenen met een mindere conditie of met stijvere knieën even uitpuffen en 
luisterden we naar een samenvatting van schriftelijke antwoorden van alle kerkbezoekers op 3 
vragen : Hoe zie je God? Wat betekent hij concreet in je leven (binnen en buiten de kerk) ? Wat 
kan de jeugd voor de kerkgemeenschap betekenen ?
We onthouden vooral dat jongeren ernstig genomen willen worden en hun mening willen laten 
meetellen in het leven en in de kerk. Interactieve diensten qua gebeden, Schriftlezingen en mu-
ziek zijn mooi meegenomen. 

Afrondend kunnen we stellen dat Gent-Brabantdam erg blij en vereerd was met het bezoek van 
de jongeren en hun inbreng en ik denk dat ook de jongeren enthousiast waren over hun bijdrage 
want sommigen vroegen zelfs om nog eens uitgenodigd te worden.

Bea Baetens 

IKB: Inter Kerkelijk Beraad
Op maandagavond 19 februari kwamen de leden van het IKB weer 
samen om de activiteiten, die door het IKB worden georganiseerd of 
ondersteund, te bespreken en te evalueren. De voorgangers van de 
deelnemende kerkgemeenschappen komen zo 4 keer per jaar samen 
om de oecumenische samenwerking te bespreken en zij ondervinden 
dit als zeer inspirerende samenkomsten.

Deze keer werden de vieringen geëvalueerd die door het IKB in de Gebedsweek voor de een-
heid eind januari werden georganiseerd, met als afsluiting de jaarlijks terugkerende viering in 
de Crypte van de St. Baafs met aansluitende receptie. Het algemene gevoel was positief, het is 
goed om in verbondenheid met elkaar te zoeken naar wat ons verbindt en daar uiting aan geven, 
maar te moeten constateren dat de deelname elk jaar toch achteruit gaat, stemt tot droefenis. 
Een klemmende vraag is dan ook hoe deze afname van het elan voor de oecumenische gedachte 
te keren. 

De volgende activiteit vindt plaats op 16 mei a.s. om 19:30 namelijk De Oecumenische Pinkster-
tocht te Gent en u hoort hier meer over te gepasten tijde.

Namens het IKB, 
Marijke Schaefer
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Avondcontact:  Bezielers van de Archeologische 
Verzamelingen van de Universiteit Gent

Een link tussen de Gentse universiteit en ons 
kerkgebouw is al meerdere malen onder de aan-
dacht gekomen n.a.v. de herdenkingen rond het 
200-jarig bestaan van de UGent en het gebruik 
van de voormalige kloosterkerk van de Kapucij-
nen voor de protestantse eredienst.

Prof. dr. Patrick Monsieur was op donderdag 22 
februari te gast en informeerde op een indringen-
de wijze over het ontstaan van de Universitaire 
collecties van de UGent. Dankzij de persoonlijke 
interesse van koning Willem I voor cultuur en ge-
schiedenis stimuleerde hij toen het samenstellen 
van een collectie met educatief doel. In eerste in-
stantie had de universiteit op tal van disciplines 
educatieve objecten nodig, zoals instrumenten 
en documenten voor de verschillende discipli-
nes, wat we nu vakgroepen heten. Zo ontstond 
ook de archeologische  universitaire collectie! 

De archeologische objecten werden verzameld 
en opgravingen georganiseerd. In de beginpe-
riode van de universiteit namen de filologen de 
archeologie erbij.
De collectie is zeer divers. Vele archeologische 
stukken zijn van nationaal belang en werden aan-
gevuld met mediterrane objecten uit Grieken-
land en Egypte. De collectie was achtereenvol-
gens gehuisvest in de achterliggende gebouwen 
van de Aula (nu afgebroken en vervangen door 
de gebouwen van de Rechtsfaculteit in de Uni-

versiteitsstraat). Op een oud plan van toenmalig 
stadsarchitect Louis Roelandt, die overigens ook 
instond voor de bouw van de Aula als Paleis van 
de universiteit uitgevend in de Volderstraat, zijn 
deze ruimtes aangeduid als Collection archéolo-
gique. Na een brand in aanpalende ruimtes werd 
de collectie overgebracht naar het toenmalige 
stedelijke museum van oudheidkunde, toen on-
dergebracht in de voormalige Karmelietenkerk 
(Lange Steenstraat). Kort daarna zal het terug 
verhuizen en vervolgens ondergebracht worden 
in speciaal daarvoor ontworpen ruimten in het 
complex van de Boekentoren gebouwd door 
Henry Van de Velde. De laatste 15 jaar bevindt de 
archeologische collectie zich in het Pand (Onder-
bergen). Tegen 2019 is de verhuis voorzien naar 
gebouwen aan de Ledeganck, bij de plantentuin, 
waar vele universitaire collecties een onderko-
men zullen vinden.

Twee figuren liggen aan de basis van het ontstaan 
van de archeologische verzameling, met name 
kanunnik Martin-Jean De Bast (1753-1825) en 
kolonel Bernard Antoine Rottiers (1771-1857).   
      
De Bast was als historicus een zeer belezen man. 
Hij had zeer goede contacten met koning Willem 
I en kon dankzij zijn overredingkracht de koning 
overtuigen om toch in Gent, en niet in Brugge, 
een universiteit op te richten. Hij was een ratio-
neel denker die de gevonden stukken wilde be-
studeren en daarvoor naar archieven ging. Zijn 
hele verzameling schonk hij in ruil voor zijn pen-
sioen aan de universiteit.
Rottiers was officier en overtuigt orangist, en 
verzamelt voornamelijk stukken uit Turkije en 
Griekenland. Uiteindelijk zal zijn collectie ver-
deeld worden onder de universiteiten van Gent 
en Leiden.
Met de verzamelwoede van beide heren krijgt 
de Rijksuniversiteit uiteindelijk het nu oudste 
openbaar museum in ons land. Het oudste stuk 
uit de hele collectie is een vuistbijl van rond 
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20.000 v.Chr. gevonden bij het uitgraven van de 
Ringvaart. Er zijn een aantal merkwaardige ver-
halen verbonden aan de universitaire collectie. 
Zo gaf burgemeester Braun de opdracht in 1916 
aan tal van mannen om opgravingen te doen aan 
Port Arthur (Vliegtuiglaan) om zo de mannen 
in Gent te houden en ze niet naar het front te 
laten vertrekken. Daar zijn toen tal van stukken 
uit de prehistorie ontdekt zoals een schitterende 
bronstijd-depo uit 800 v.Chr. die tal van bronzen 
voorwerpen bevat. Vooral de kleine hoeveelheid 
tin die die voorwerpen bevatten is door de kost-
baarheid van het tin uitzonderlijk te noemen.

Opmerkelijk is ook de systematiek waarbij de 
stukken werden geïnventariseerd. F. Den Duyts 
publiceerde in 1835 al de collecties. In tegenstel-
ling tot die lijsten wordt er vandaag gewerkt met 
geïnformatiseerde tabellen. 

Het zou ons te ver leiden om hier tal van stukken 
te gaan bespreken. We willen wel de maquet-
te in kurk van het Pantheon onder de aandacht 
brengen. Doordat deze maquette enkele jaren 
geleden al op de Topstukkenlijst Vlaanderen 
werd geplaatst, kan voor de conservering ervan 
80 procent subsidie bij de Vlaamse overheid be-
komen worden. Deze maquette werd in 1776 
gerealiseerd door Antonio Chichi (1750-1800), 
topmaqquettist, die ook een maquette van het 
Colosseum maakte. De maquette van het Pan-
theon wordt nu bewaard en tentoongesteld in 
de bibliotheek van het voormalige Dominicanen-
klooster (Onderbergen). 
Bij de voorbereiding van de conservatie van de 
maquette is het materiaal-technisch onderzocht 
om zicht te krijgen op de toestand van alle ge-
bruikte materialen. Naast  kleurenonderzoek is 
het radiografisch doorgelicht door gebruik te ma-
ken van de  scanapparatuur in het UZ Gent. Het 
historisch onderzoek heeft uitgewezen dat de 
maquette eertijds toebehoorde aan de eigenaar 
van het kasteel van Wetteren, burggraaf Villain 
XIIII. Als burggraaf en tegenhanger van Jozef II 
was hij naar Wenen gereisd waar hij waarschijn-
lijk de maquette kocht.
Andere maquettes van Chichi worden bewaard 
in verzamelingen te Kassel, Darmstadt, en ook de 

stad Gent had op het moment dat ze gehuisvest 
waren in de Karmelietenkerk (Langs Steenstraat) 
een exemplaar. Allicht is deze laatste verloren ge-
gaan. 

Als toemaatje heeft Patrick Monsieur ons uitge-
nodigd om de collectie archeologische voorwer-
pen eens te komen bezoeken in het Pand, nog 
vòòr het in 2019 zal verhuizen naar de nieuwe 
locatie aan de Plantentuin. Kwestie van nu nog 
een datum te prikken voor een bezoek.

Aletta Rambaut 

Komende vergadering 
redactieraad
Zondag 25 maart 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@protestantse-
kerk-gent-centrum.be
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Lunchzondag met Bijbelquiz
25 februari 2018

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

Tienerweekend
2 tot 4 maart 2018

Ben je tussen de 13 en 17 jaar? Heb je zin om een on-
gelooflijk weekend te beleven? Aarzel niet langer en 
schrijf je in!!
Het tienerweekend gaat door van 2 maart tot 4 maart 
in Sint-Niklaas. Voor dit weekend werkt ProJOP samen 
met de VPKB-gemeente Dendermonde. 
Het thema dit jaar is Finding Glory. Een antwoord vin-
den op vragen de we begrijpen is makkelijk. Iedereen 
begrijpt waarom 1+1=2, maar een antwoord vinden 

op problemen, die we niet begrijpen is moeilijker. Waarom pesten mensen ? Waarom is er oorlog? 
Waarom doet God niets? Waar is Hij? Al deze vragen verblinden ons soms tot het zien van Gods 
glorie. Vrienden, gesprek, plezier, creativiteit, sport, spel en natuurlijk lekker eten. Dat zijn de beste 
ingrediënten voor een geslaagd ProJOP-weekend.

Zoals altijd was de lunch weer zeer verzorgd en lekker! Onze toverkok is er weer in geslaagd een su-
permaaltje te bereiden, waar we zelf thuis niet aan toe komen en nog beter, we kregen het recept. 
Daar komt nog bij dat samen rond de tafel zitten zo gezellig is en ook zo’n deugd kan doen.

De quiz was natuurlijk iets heel anders, wat zou dat worden? Maar ook daar werd dezelfde formule 
gehanteerd: samen weten we meer dan alleen en er stonden vragen voor elk wat wils op het menu, 
je kan zeggen dat het een dessertbuffet vormde.
De Perzen, Samaritanen, Babyloniërs en Romeinen hebben naar beste vermogen de strijd met elkaar 
aangebonden om te laten zien dat ook zij meer wisten over de Bijbel dan ze zelf voor mogelijk hiel-
den, met als resultaat dat er veel gelachen, gewikt en gewogen werd en dat  we er allemaal wijzer 
van geworden zijn. 
Uit de reacties van de deelnemers bleek dat deze formule voor herhaling vatbaar is. Dus: wie meldt 
zich als volgende quizmaster? En nog beter wie doet de volgende keer ook nog mee?

Marijke Schaefer

Jeugd
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KAP-kamp
10 tot 30 juli 2019

Het KAP-kamp dat tweejaarlijks georganiseerd wordt door 
de deelnemende landen (Zuid-Afrika, Rwanda, Duitsland 
en België) en een 40-tal jongeren samenbrengt gedurende 
3 weken, zal ditmaal in België plaatsvinden.
In tegenstelling tot eerdere berichten zal dit KAP-kamp 
niet dit jaar, maar wel in 2019 gehouden worden. 

De nieuwe datum is danook 10 tot 30 juli 2019.
Inschrijven is nu reeds mogelijk.
Meer informatie over dit kamp kun je krijgen bij ds. Arjan Knop (arjan.knop@belgacom.net).

Je kunt je ook opgeven als vrijwilliger om te helpen bij de voorbereiding van dit kamp of tijdens het 
kamp.

Foto: KAP-kamp 2016 in Zuid-Afrika

Wilt u over een bepaald onderwerp meer informatie, neem contact op met de vorm-
ingsverantwoordelijke: 
ds. Eefje van der Linden
E-mail: vorming@vpkb.be
GSM: 0485/743 411
Bereikbaar: dinsdag, woensdag, donderdagvoormiddag

Vormingswerk 
Vorming voor kerkenraadsleden
De rol en taken van ambtsdragers 
Ambtsdrager zijn, wat is dat eigenlijk? Samen met predikant of kerkelijk werker, diaken of ou-
derlingen leiding geven aan de gemeente met als doel: ‘De gemeente bij het heil bewaren'. Zo 
staat het in de Kerkorde. Wat betekent dat eigenlijk en wat komt er van terecht? Soms lijkt de 
kerkenraad meer op een regelclub en heeft men er de handen vol aan. Leiding geven, dat be-
tekent niet dat je alles voor het zeggen hebt maar hoe draag je als ambtsdragers wel iets bij tot 
heil van de gemeente? 
Wanneer en waar ? 8 maart 2018 in de VPKB-gemeente Ieper
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Wel en wee uit de Brabantdamgemeente

Vorige maand stond  er  nog 
een tekening van sneeuw-
klokjes bij het artikel over 
wel en wee, nu kan ik een 
recente foto tonen van deze 
frêle bloempjes, die toch zo 
dapper kou en ontbering kun-
nen trotseren. En als jullie dit 
artikel lezen, zullen die klok-
jes misschien al uitgebloeid 
zijn en hun plaats afstaan 
aan nieuwe bloeiers, die ons 
vreugde schenken met hun 
kleurenpracht.

In onze gemeente rijgen 
zich goede en minder goede 

berichten over de gezondheid van onze leden 
zich aan één. En net als met de natuur kunnen 
milde zonnige dagen onverwacht en ongevraagd 
veranderen in ijzige wind van verontrustende 
berichten over gezondheid en welzijn.

 Dankbaar zijn we dat Pierre Liagre weer 
naar huis mocht na een ziekenhuisverblijf, maar 
hij voelt zich nog zwak en moet aansterken. 
Dit is ook voor Loraine niet eenvoudig, ook zij 
behoeft de nodige hulp in de dagelijkse gang 
van hun huishouden. Wat samen nog geklaard 
kan worden is voor één persoon soms net iets 
te veel. Gelukkig staat Sabine paraat om met 
veel deskundigheid de nodige zorgen te kunnen 
geven. Wanneer zal de straat weer begaanbaar 
zijn, werken voor de deur zijn hier een nauwe-
lijks te nemen obstakel.
 
 Ghyslaine wacht in haar vertrouwde 
huis op een plaatsje in het rusthuis vlakbij, zodat 
zij daar bezoek kan krijgen van buren en beken-
den. Wij hopen voor jou dat dit niet al te lang op 
zich laat wachten.
 
 Sarah beziet weer met heldere blik de 
wereld om haar heen. Wat een wonder toch dat 

deze oogoperaties zoveel verbetering bieden 
ook als je de kaap van de 80 al bent gepasseerd. 
 
 Etty mocht de laatste weken tot haar 
grote geluk wat vaker naar huis, waar ze zich 
veel beter kan ontspannen en aansterken dan 
in de kliniek. Het is fijn dat het UZ haar daarin 
steunt en haar de kans geeft zo veel mogelijk bij 
haar gezin te zijn. Wim is haar steun en toever-
laat en ontpopt zich meer en meer als een echte 
huisman. Nu is het afwachten of de algemene 
conditie zoveel verbeterd is dat de volgende 
chemokuur kan gestart worden. We bewonde-
ren jullie om jullie positieve houding en Gods-
vertrouwen, dit zal zeker zijn invloed hebben op 
je behandeling.
 
 Ook Huguette ziet met het lengen van 
de dagen en aangepaste medicatie weer met 
hoop de nabije toekomst tegemoet en ook voor 
haar is het moment om bij het leger der zeer 
sterken aan te sluiten deze maand een feit. Kijk 
maar bij de lijst  van verjaardagen, welke dag 
haar dag is. Van hieruit al alle goeds toegewenst 
en Gods Zegen op je verdere levenspad. Met 
kleine pasjes komen we ook vooruit, dat heb ik 
van jou geleerd.
 
 Het was heel fijn om Renée Simons 
weer in ons midden terug te zien na haar ge-
dwongen “huisarrest” vanwege ziekte.
 
 Guy Schrans is nu weer terug in zijn 
WZC Domino, na langdurig verblijf in het zieken-
huis, maar zijn gezondheid is fragile en de voor-
uitzichten zijn niet zo bemoedigend. Dit drukt 
hem terneer, vooral omdat hij heel erg afhanke-
lijk is van hulp voor alle dagelijkse dingen. Zijn 
kleinzoontje Viggo is zijn beste energiebron en 
de filmpjes van dit vindingrijke kereltje van 10 
maanden zijn dan ook kostelijk. Daarnaast trekt 
hij zich op aan de bezoekjes van zijn kinderen 
en een aantal heel goede vrienden. Het feit dat 
hij zich nu officieel heeft aangesloten bij onze 
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gemeenschap is hem tot troost en een vreugde 
voor zijn hart.

We noemden weer enkele namen en weten 
direct dat er nog velen zijn die wij niet noemen, 
maar waaraan wel wordt gedacht en in de mate 
van het mogelijke proberen wij ook bezoekjes te 
brengen om zo de saamhorigheid met elkaar te 
versterken.
Er zijn ook zorgen die niet aan het licht komen 
maar waaronder mensen toch gebukt kunnen 
gaan, lichamelijk en geestelijk worden we bij het 
stijgen van de leeftijd kwetsbaarder, maar er zijn 
ook “jongeren” midden in de jacht en de drukte 
van de maatschappij, die worstelen om het vol 
te houden en dit vaak zelfs niet durven uiten. 
Mogen wij allen de troost en de hulp vinden van 
onze Heer die ons kent in het diepste van onze 
gedachten. Laten wij ons dankbaar koesteren in 

Verjaardagen
 
Henny Van Kesteren                    02 maart
Moris Van den Hende                 05 maart
Odet Van den Hende                   05 maart
Adriaan Van Bree                       11 maart
Ingrid De Meyer                         11 maart
Emilie Van den Boer                  11 maart
Peter Van Damme                     14 maart
Erika Görzel                                 15 maart
Maarten Jonckheere                 19 maart
Anne-France lutke Schipholt   20 maart
Simonne Vereecken                   23 maart
Huguette Spatz                            24 maart
Ghislaine Verscheuren              25 maart
Jacobus (Ko) Van Heest            30 maart
David Van den Hende                31 maart
Marleen Van Hoornyck               01 april
Tihamér Buzogàny                        03 april
David Buzogàny                             03 april

de warmte van het Licht van onze Heer, zodat 
wij verder kunnen op de weg die voor ons ligt.

Marijke Schaefer
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Lopend vuur
5 maart 2018
19 maart 2018

Lopend vuur organiseert
‘Zijn mensen goed of kwaad?’
Twee lezingen, één thema       
 
Maandag 5 maart 2018, 20:00 Clemenspoort, Overwale 3, Gent
Dirk Van Duppen over De Supersamenwerkers in dialoog met Jurgen Francois 
- interactie met het publiek.
 
Maandag 19 maart 2018, let op: 19:30 Clemenspoort, Overwale 3, Gent
Reginald Moreels over Is de mens slecht? geïnterviewd door Ria Willems - 
interactie met het publiek.
 
Dirk Van Duppen is huisarts in Deurne en medeoprichter van Geneeskunde 
voor het Volk. Hij verbleef een tijd in de Palestijnse vluchtelingenkampen van 
Shatila (Libanon). Is ook medestichter en actief lid van Geneeskunde voor de 
Derde Wereld. Zijn boek De Cholesteroloorlog waarin hij het Kiwimodel voor 
de financiering van geneesmiddelen introduceerde, bezorgde hem in 2004 
bekendheid. In 2009 ontving hij de Prijs voor de Democratie. Samen met Jo-
han Hoebeke schreef hij het boek De Supersamenwerkers.
 
Jurgen Francois is theoloog, kerkjurist en deken van Gent. Hij was directeur 
van het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut in Gent, waar hij onder meer 
over scheppingsgeloof en evolutieleer doceerde en publiceerde.’
 
Reginald Moreels is chirurg. Hij was medeoprichter van Artsen Zonder Gren-
zen in België; was senator, staatssecretaris en minister van Ontwikkelingssa-
menwerking. Hij werkte mee aan projecten van het Belgisch Ontwikkelingsa-
gentschap voor volksgezondheid in Burundi en Rwanda. Hij is nog altijd actief 
als oorlogschirurg en opereerde recent onder andere in Mosul en in Kivu. 
Onlangs schreef hij het boek Is de mens slecht?
 
Aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek in verschillende disci-
plines tonen Van Duppen en Hoebeke dat de mens in wezen supersociaal is. 
Dit boek werpt een nieuw licht op ons mensbeeld. Want neen, wij zijn niet 
de koele winstwolven die neoliberale economen van ons proberen te maken.
En hoe kunnen we de bijbelse scheppingsmythes in dat licht interpreteren?
 
Is de mens slecht? Die vraag nodigt volgens R. Moreels uit tot méér optimis-
me dan als je ervan vertrekt dat de mens goed is. In dit essay over goed en 
kwaad geeft hij een inkijk in zijn eerlijke zoektocht naar de oorspronkelijke 
natuur van de mens. 
 
Deelname per avond: 7.00 €, (5.00 € voor wie voor reductie in aanmerking 
komt.)
 
LOPENDVUUR is een samenwerkingsverband van dekenaat Gent, Protestant-
se Rabotkerk, Dominicus Gent, Effata Gent.
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Tegendraads Gelovig
Denkend Geloven
6 maart 2018
12 maart 2018

De Staat van de Welvaartsstaat
Vroeger beperkte de rol van de welvaartsstaat zich hoofdzakelijk tot stabilisa-
tie van de koopkracht en het tot stand brengen van sociale rust als voorwaar-
den voor economische productie. Vandaag moet de welvaartsstaat ook hoog-
opgeleide en innovatieve werknemers voortbrengen, de combinatie arbeid 
en gezin ondersteunen en mensen levenslang laten leren. De markt werd zo 
meer afhankelijk van de overheid.
Tegelijkertijd zijn echter aan de onderkant van de arbeidsmarkt de spannin-
gen tussen het sociale en het economische toegenomen. Om de armoede 
terug te dringen is het nodig om de welvaartsstaat meer herverdelend te ma-
ken. Door prof. dr. Bea Cantillon.

Flexibel geloven en verschillen verbinden
Manuela Kalsky zal in haar lezing laten zien hoe individualisering, secularise-
ring en globalisering onze samenleving van binnenuit en buitenaf superdivers 
hebben gemaakt. Daarnaast geeft ze antwoorden op de vraag hoe we op een 
constructieve manier kunnen omgaan met religieuze en levensbeschouwelij-
ke verscheidenheid.

Praktische informatie
KU Leuven Technologiecampus Gent, Gebroeders de Smetstraat 1 in Gent 
(routebeschrijving: https://iiw.kuleuven.be/gent/contact) 

Kaas- en breughelavond 
Gaspard de Coligny-school
9 maart 2018

Indien jullie graag genieten van een kaasscho-
tel met brood of van warme beenham dan 
zijn jullie van harte welkom uit op de jaarlijkse 
kaas- en wijnavond van de Gaspard de Colig-
nyschool op 9 maart a.s. vanaf 18:00

Zoals elk jaar is er tevens keuze uit een diversi-
teit van verschillende wijnsoorten. 

Ook aan de kinderen werd gedacht want er 
kan opnieuw gefeest worden in de kinderdis-
cotheek.

Na het eten kan je genieten van een lekker 
kopje koffie of thee met gebak. Hopelijk tot 
dan! 

Waar? Rijsenbergstraat 40 - 9000 Gent.
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Profundo
Begin februari nam ik deel aan de vergadering Profundo, een interlevensbe-
schouwelijke werkgroep. Samen met die groep organiseren we de Publieks-
dag (zie affiche) op zondag 18 maart.
De partners zijn dit jaar:  -  Sint-Michielsbeweging (Begijnhof)
                                             -  Protestantse kerk Brabantdam
                                             -  Moskee Kazemattenstraat
                                             -  Buren van de Sint- Baafsabdij

Het is een dag waar u op elk moment kan inpikken. Rond 11:00 komt de groep 
naar onze kerk waar ds. Tihamér Buzogàny uitleg zal geven over het protes-
tantisme en kan er gepraat worden bij koffie en thee.
Daarna (12:00) begeven we ons naar de Herberg Macharius voor broodjes en 
dialoog over de nevenbestemming van de gebedsplaatsen en het sociaal en-
gagement van de gemeenschap waar Aletta Rambaut in het panel zal zetelen.
Vervolgens (14:00) gaan we naar de Moskee in de Kazemattenstraat en eindi-
gen we in de Sint-Baafsabdij (15:15) met muziek en uitleg over de site.
Het wordt vast een boeiende dag.

Daarnaast komen er in de maand maart verschillende scholen, leerlingen 
middelbaar onderwijs, op bezoek in de drie vestigingsplaatsen en krijgen tel-
kens uitleg over de geloofsgemeenschap. Onze kerkpoort zal weer openstaan.
Dank aan ds. Tihamér Buzogàny, Francis Van de Walle en Aletta Rambaut voor 
hun medewerking.
Interesse? Misschien kan je dan zondag 18 maart vrijhouden.
Ik doe dit alvast en geef me een seintje als u wilt deelnemen. 

Rita Martens,
09/362.83.38 of rita.martens@telenet.be

Profundo
18 maart

Avondcontact
Donderdag 15 maart 2018

Hoe uniek is het Gentse avondmaalszilver? 
Tim Graas

De twee zilveren avondmaalsbekers vertellen elk hun eigen verhaal over de 
Gentse hervormde gemeente. Zij behoren tot de oudste en kostbaarste voor-
werpen van de Brabantdamkerk en zijn uniek voor het protestantse kunstpa-
trimonium in België. Maar hoe bijzonder zijn ze als we ze vergelijken met het 
drinkgerei dat in protestantse kerken in andere landen wordt gebruikt? Zijn 
de bekers als liturgische gebruiksvoorwerpen typisch of eerder uitzonderlijk 
voor de calvinistische eredienst? In deze lezing worden de bekers, kunsthisto-
risch en liturgisch, in internationaal perspectief geplaatst en met name verge-
leken met de situatie in Nederland.

Tim Graas is als kunsthistoricus afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam 
en heeft voor Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland vele protestantse kerken 
geïnventariseerd. Hij is verbonden aan het Katholiek Documentatie Centrum van 
de Radboud Universiteit te Nijmegen en heeft heel wat publicaties op het gebied 
van kerkinterieurs en kerkzilver op zijn naam staan, o.m. over avondmaalszilver in 
Noord-Brabant en het oudste avondmaalszilver van Nederland.
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Een Liefdeslied  – naar de Mattheuspassie van J.S. Bach
Het jaar 2014 was voor de Gentse Koninklijke Oratoriumvereniging een feestjaar: dat jaar zouden ze 
voor de 60ste keer op rij (sinds 1955) de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach uitvoeren. Dat 
heuglijke feit zou gevierd worden met een academische zitting in het stadhuis. En zoals dat meestal 
gaat, zou die opgeluisterd worden met officiële toespraken, bloemen, het vertonen van filmpjes en 
dia's, het ophalen van herinneringen, een receptie... Maar zou er dan niet wat weinig aandacht zijn 
voor het meesterwerk van Bach zelf? En toen dachten een aantal koorleden aan mij. Misschien kon 
ik het verhaal van de passie komen vertellen?
Ik begreep eerst niet zo goed wat ze bedoelden. De Mattheüspassie is toch vooral een muzikaal 
meesterwerk? En moest ik daar dan alleen staan, zonder muzikanten of zangers? “Ja natuurlijk,” 
zeiden ze, “want nu willen wij ook wel eens op een stoel zitten en luisteren. 't Is immers óns feest.” 

Ik kreeg gelukkig wat tijd om erover na te denken en een beetje opzoekingswerk te verrichten. Zo 
ontdekte ik dat de achterliggende structuur van het werk een kruisvorm is. Het eerste deel vormt 
de dwarsbalk. Het tweede deel - inderdaad een stuk langer - is de rechtopstaande steunbalk. Op de 
plek waar beide balken elkaar kruisen, bevindt zich het verhaal van de verloochening van Petrus. In 
het midden van het eerste deel voorspelt Jezus, tijdens het Laatste Avondmaal, dat Petrus hem drie 
maal zal verloochenen (Mt 26,33-35). In het tweede deel komt dan het eigenlijke verhaal, waarbij de 
dienstmeisjes hem herkennen en Petrus zelf zweert en vloekt dat hij die mens niet kent (Mt 26,69-
75). Ik wist meteen dat ook in mijn versie deze episode centraal moest staan. Want het verschrik-
kelijkste is niet dat je verraden wordt door iemand die altijd al een onberekenbaar sujet was – ten-
minste, zo wordt Judas in de evangelies meestal beschreven – maar dat je in de steek gelaten wordt 
door je beste vriend. En ik herinnerde mij hoe ontroerd ik telkens was, elke keer dat ik een uitvoering 
van de Mattheuspassie meemaakte, door die laatste, sobere zin waarmee de evangelist het verhaal 
afsluit: “Und er ging heraus und er weinete bitterlich.”

Toen kwam het moeilijkste stuk. Hoe kon ik dat verhaal op mijn manier vertellen, zodat het ook voor 
mensen die de tekst al zo vaak gehoord hebben, toch interessant zou blijven? Ik kon toch moeilijk de 
tekst van de evangelist gaan voorlezen? En dus ging ik op zoek naar een andere verteller, een vrouw 
liefst. Ik bedacht dat, àls ik zou kunnen zingen (wat ik hoegenaamd niet kan), ik waarschijnlijk een alt 
zou zijn. En toen bleek dat Bach alles al voor mij had klaargelegd. Ik moest alleen de stukjes tekst die 
de alt zingt en de verhalen waar ze bij betrokken is, aan elkaar puzzelen. En daar was ze: de vrouw die 
Jezus zalft, de bruid uit het Hooglied, Maria Magdalena, de geliefde leerling. Ik moest niets anders 
meer doen dan haar schreden volgen. 

Nadat ik het verhaal op die manier enkele keren had kunnen vertellen, begon ik het toch wat kaal te 
vinden, zo zonder muziek. En ik sprak mijn neef Simon aan. Ik had hem al enkele keren zien optreden 
met zijn band en ik had via het internet, op soundcloud, zijn composities beluisterd. Dat was wat ik 
wilde: een hedendaagse klank, nieuwe muziek bij mijn oud verhaal. En toch moest het ook nog Bach 
zijn, zodat de liefhebbers het zouden herkennen –  en zij die er niets van af weten nieuwsgierig zou-
den worden. Tot mijn grote vreugde zei Simon ja. Hij dook in de partituren van de Mattheüspassie 
en kwam weer boven met verrassende variaties op de bekende thema's. Wat ik altijd al vermoedde, 
werd bevestigd: Bach is van alle tijden. Maar jonge mensen die onbevangen luisteren, kunnen de 
kern uit zijn muziek halen en die omzetten naar een nieuwe taal. Zo iemand is Simon Felix. 

Van harte welkom op onze uitvoering van Een liefdeslied (naar de Mattheuspassie van Johann Sebas-
tian Bach) in de Brabantdamkerk in Gent, op zaterdag 24 maart 2018 om 20:00.

Mieke Felix
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Even voorstellen: onze 
gastpredikant 
op zondag 25 maart

Ds. Kommer Groeneveld werd geboren op 28 oktober 1946 in Werkendam. 
Van 1971 tot 1982 werkte hij als evangelist in Antwerpen-Deurne.

Vanaf 1982 tot aan zijn emeritaat op 1 mei 2014 was hij predikant van de 
christelijke gereformeerde kerk te Antwerpen-Deurne. 

Het Evangelisch Centrum Deurne behoort tot de classis Utrecht en telt 140 le-
den. Ds. Groeneveld is vanaf het begin betrokken geweest bij deze gemeente.
Als predikant-emeritus is ds. Kommer Groeneveld nog heel actief, onder meer 
als gastpredikant in tal van gemeenten.

Bron: DIGIBRON  - Kenniscentrum gereformeerde gezindte

“Een Liefdeslied”
Naar de Mattheüspassie van Johann Sebastian Bach

Met Mieke Felix (spreekstem) & Simon Felix (elektrische gitaar)

De alt is één van de stemmen die ons het lijdensverhaal van Jezus vertellen 
in Bachs beroemde Mattheüspassie. Zij is de vrouw die overal naar hem op 
zoek gaat. Ze verwoordt haar eigen pijn en wanhoop in aria's van verlangen 
en verbijstering. Niet gezongen deze keer, maar gezegd.
Een jonge muzikant liet zich inspireren door de klanken van Bachs meester-
werk en maakte er zijn eigen versie van. Herkenbare thema's klinken nieuw 
en anders. Het is Bach, natuurlijk, want zijn werk is van alle tijden. Maar het 
is muziek van nu, voor mensen van nu.

Mieke Felix volgde een theateropleiding aan het Koninklijk Conservatorium 
van Antwerpen. Meer recent studeerde ze af aan de theologische faculteit te 
Leuven. Sinds vele jaren treedt ze op als vertelster.

Simon Felix is een jonge Gentse componist, muzikant en sound designer. Hij 
componeert elektronische en orkestrale muziek en treedt ook zelf op in diver-
se bands.

Brabantdamkerk, St. Kristoffelstraat 1, 9000 Gent, op zaterdag 24 maart 2018 
om 20:00
Toegang: vrije bijdrage

“Een Liefdeslied”
zaterdag 24 maart 2018
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Op zondag 1 april, geen aprilgrap, is het Pasen. 

We wensen elkaar niet alleen een Gezegend Paasfeest maar houden ook voor 
de dienst een gezellig paasontbijt. Nu we plaats hebben wil Philippe Adams 
het ontbijt achteraan in de kerk organiseren.
We vragen een vrije bijdrage op de dag zelf maar inschrijven kan je best doen 
bij Rita Martens.

Praktisch:  Paasontbijt
                    Zondag 1 april
                   om 8:30 in de Brabantdamkerk

Paasontbijt 
1 april 2018

Stille Zaterdag
31 maart 2018

Wij kregen een uitnodiging om mee te werken aan de viering in de gevan-
genis: graag uw reacties bij onze dominee of rechtsreeks naar Eefje van der 
Linden…

Stille zaterdag in de gevangenis
Zoals elk jaar houden we in de gevangenis van Gent op Stille Zaterdag, 31 
maart,  een viering met broodmaaltijd, samen met de mannen die daar ver-
blijven. Het is een eenvoudige maaltijd maar door de aanwezigheid van men-
sen van buiten voor de mannen binnen een bijzonder gebeuren, waarvoor 
we graag hemel en aarde bewegen. Voor wie het al mocht meemaken, hou-
den we het op een beproefd recept waarbij de aanwezigen mee de dienst 
opluisteren met muziek en zang.
Wie interesse heeft om mee te gaan mag zich opgeven bij Eefje, e-mailadres: 
eef.van.der.linden@telenet.be  Hou er rekening mee dat u verwacht wordt 
om 16:30 aan de poort van de gevangenis en dat u om 20:45 weer buiten 
bent. 
Mocht u twijfelen of vragen hebben, aarzel niet deze te stellen.

Witte Donderdag
29 maart 2018

Ook dit jaar willen wij in de Protestante Kerk Brabantdam stilstaan bij de ge-
beurtenissen van Witte Donderdag. 
Jezus en zijn discipelen kwamen na zonsondergang samen in een zaal ergens 
in Jeruzalem om Pesach te vieren, ter herdenking aan de bevrijding van het 
volk Israël uit Egypte. 
Wij komen op 29 maart om 19:00 in onze kerk samen, niet alleen om naar de 
verhalen te luisteren die op deze bewuste dag plaatsvonden, maar ook om 
het avondmaal te vieren met elkaar en een sobere maaltijd te benuttigen.
Voor deze dienst is iedereen van harte welkom. Omdat de samenkomst met 
een maaltijd gepaard is, stellen de organisatoren het erg op prijs, mocht u uw 
aanwezigheid aan Rita Martens bevestigen (rita.martens@telenet.be).

Ds. Tihamér Buzogàny 
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Paascollecte
Even uw aandacht voor de speciale Paascollecte tijdens de paasdienst 
op zondag 1 april. Er zal die zondag slechts 1 collecte zijn. Opnieuw 
willen wij dokter Rik Celie (rechts op de foto) met zijn werk Doctors 
on Mission steunen. Hieronder ook enkele foto’s van zijn werk in Haïti 
en Bolivia. Hopelijk kunnen wij een mooi bedrag doorsturen en alvast 
hartelijk dank.

Rita Martens

Ik laat hem zelf even aan het woord: 

“Gedurende de laatste 27 jaar heb ik samen met mijn medische en pastorale teams met zeer beperkte 
middelen daadwerkelijke hoop en geloof te kunnen brengen aan velen. Jullie actie op deze Paaszon-
dag - bewogen door de liefde van onze opgestane Heer - helpt ons dan ook verder om onze verdrukte  
en toch wel uiterst arme en kwetsbare  broeders en zusters nieuwe hoop en geloof verder uit te zaai-
en. Hiermede wordt u ook zelf deel zijn van dit werk onder de noemer van Doctors On Mission.  
 
Ik dank jullie allen dan ook en in het bijzonder de voorganger en kerkenraad die mij uitgenodigd had-
den. Jammer genoeg kan ik er echter zelf niet zijn daar ik werkzaam zal zijn gedurende de komende 
maanden in Haïti en Bolivia. Laat ons door de liefde bewogen samen de hoop en het geloof op een 
rechtvaardiger wereld in deze gebieden verder uitdragen. Telkens wij delen met anderen zullen ook 
wijzelf gelukkige mensen zijn. Als jullie vandaag het feest van de verrijzenis vieren, laten we alzo door 
onze daden ook anderen meevieren en worden we met zijn allen gelukkiger mensen.  

Alvast hartelijke groeten en mijn dank uit het diepst van mijn hart!

Rik Celie”
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Belijdenis Guy Schrans: ‘Ik ben’
“… Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij ge-
stuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen? Toen ant-
woordde God hem: “Ik ben die er zijn zal“  ( Exodus 3, 11)

Guy Schrans is na vijftig jaar innerlijke groei tot 
het besef gekomen dat hij werkelijk de stap wilde 
zetten om protestant te worden. Op 29 decem-
ber 2017 heeft hij dan ook zijn geloof beleden 
in aanwezigheid van zijn jongste zoon David, ds. 
Tihamér Buzogàny, Marijke Schaefer en mezelf 
(als meter). 

Tijdens zijn middelbareschooltijd op het Gentse 
Sint-Barbaracollege kreeg hij meermaals niet de 
antwoorden op de door hem gestelde existen-
tiële vragen. Eén van die herinneringen betrof 
het gegeven antwoord van de Jezuïet leerkracht 
godsdienst op de vraag om het bestaan van God 
te bewijzen. De leerkracht bewees het bestaan 
van God aan de hand van zestien stellingen. Guy 
vond dat één antwoord toch voldoende was om 
het zijn van God te bewijzen! Hij zocht en vond 
toen al antwoorden op de vraag of er verbindin-
gen kunnen gemaakt worden tussen alle levende 
wezens en iets hogers.

Rationaliteit is een constante in zijn leven. Als 
kind was hij al geboeid door de Gentse geschie-
denis. Van thuis uit werd hij gestimuleerd om een 
ander diploma te halen want je zou toch niet je 
hele leven lesgeven! Na zijn studies rechten werd 
hij een internationaal erkende autoriteit op het 
vlak van Europees recht en doceerde hij in die 
hoedanigheid aan de UGent en aan vele ander 
universiteiten. Maar Guy’s naam is ook verbon-
den aan tal van publicaties over de Gentse ge-
schiedenis die hij na zijn emeritaat publiceerde 
(Zelfdenkers in profiel. Merkstenen van het vrije 
denken te Gent (1200-1900)(2012) en Frederic & 
co. een geslacht in licht en schaduw (2014)). 

Zijn contact met de protestanten gaat terug tot 
zijn kindertijd en tot het begin van zijn loop-
baan. Bij zijn tante Maria Morraye die achter-
eenvolgens gehuwd was met Vanderstichelen en 

Charles Gellens, beiden lid van onze kerk, hoorde 
hij al vele gesprekken o.a. met onze toenmalige 
predikant ds. Pichal. Als jong advocaat werkte hij 
samen met Louis Fredericq, gemeentelid van de 
Brabantdamkerk, waardoor hij ook via deze weg 
in nauw contact kwam met het protestantse ge-
dachtegoed. Guy stelde er zich voor open.

Zijn overtuiging om protestant te worden uit hij 
in de eenheidsgedachte dat God één is. De twee 
woorden ‘Ik ben’ komen tal van keren terug in 
de Bijbel, zowel in het Oude Testament als in het 
Nieuwe. Voor Guy zijn ze de essentie van het we-
zen van God, de Allerhoogste. Guy drukte zijn be-
lijdenis uit met de twee worden: ‘Ik ben’.

Guy, welkom in onze gemeente en we wensen u 
Gods Zegen toe!

Aletta Rambaut 
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Nieuws uit de Gaspard: 
Droevig nieuws en ontwerp voor de verbouwingen van de school

Het nieuwe jaar is op school droevig begonnen. Mevrouw Marijke Schop 
die de naschoolse opvang op woensdag sinds een aantal jaren deed, is on-
wel geworden op school. Ze onderging in spoed een hartoperatie die goed 
verliep. Een week later kreeg ze een in het ziekenhuis een hartstilstand. 
Het verdriet en ontreddering bij de kinderen en het personeel was groot. 
Op een waardige manier is afscheid genomen met de kinderen die haar 
het beste kenden. Elke klas heeft met woord of met beeld iets gemaakt 

dat dan meegenomen werd naar de uitvaartplechtigheid. Het was ontroerend mooi om te zien hoe 
alle kinderen meeleefden met de familie van Marijke Schop. 

Maar er is ook heuglijk nieuws. Op 9 februari kregen we de ontwerpplannen voor de verbouwing 
van de Gaspard tot een moderne school waarbij enkele klaslokalen bijgebouwd zullen worden en 
de reeds beschikbare ruimtes zullen geoptimaliseerd. Ondertussen vond de Algemene Vergadering 
plaats op 1 maart ll. en zijn de plannen aan de aanwezigen voorgelegd. Architect Dries Vens ver-
schafte bijkomende uitleg. We willen met deze werkzaamheden de school klaar maken voor de 21ste 
eeuw. In grote lijnen zal het volgende worden gerealiseerd:
 A - paviljoen: bouw van twee kleuterklassen ter hoogte van de kleuterspeelplaats
 B - voorzien van een leraarskamer die visueel uitgeeft op de speelplaats
 C - creëren van een multifunctionele ruimte waardoor er op het gelijkvloers twee grote 
  ruimtes ontstaan; enerzijds aan de voorzijde een ruimte om te eten/
  gemeenschappelijk lessen te organiseren/vergaderruimte/bibliotheek/
  computerklas/enz. + keuken
 D - turnzaal
 E - ruimte om te delen met twee aanpalende klaslokalen
 F - ZORG-lokaal
 G - huis: peuterklas op gelijkvloers
 H - klaslokaal op 1ste verdieping 
 I - twee klaslokalen op 2de verdieping
 J - toiletblok
 K - toiletten LS
 L - directie en secretariaat

Nu worden de plannen in detail uitgewerkt en wordt de raming (kostprijs) opgesteld. Voor het ge-
deelte van de capaciteitsuitbreiding is het dossier in Brussel al voorbereid. Sinds enkele jaren staat 
daar een bedrag van € 325.000 voor de school gereserveerd. Voor de renovatie van het huis zal het 
dossier voor Agion (Brussel) opgemaakt waardoor de werkzaamheden dan in één beweging zullen 
uitgevoerd kunnen worden. De volgende stap is de plannen voor te leggen aan de stedelijke overhe-
den. De brandweer, stedenbouw en de dienst monumentenzorg buigen zich op dit moment over de 
plannen.

We durven hopen op een vlotte behandeling van dit dossier. We hadden de afgelopen jaren immers 
talrijke keren overleg ivm de toegestane werkzaamheden.
We houden u vanzelfsprekend op de hoogte! 

website: www.mijnschool.be
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De Veertigdagen tijd en de 
Matthäus-Passion van 
Johann Sebastian Bach
De lijdenstijd waarin we het lijden van Christus gedenken, is 
nauw verbonden met de uitvoering van Bachs Matthäus-Pas-
sion. Het is een andere manier om de lijdensgeschiedenis 
mee te beleven.
Traditiegetrouw wordt deze vooral in Duitsland en Nederland 
- en dit al eeuwen - in talloze kerken en concertzalen uitge-

voerd. In België is deze traditie minder sterk. Feit is, dat deze muziek zowel gelovigen als niet-ge-
lovigen diep kan raken en ontroeren.
Er is een traditie, waarin deze passie wel het 5de Evangelie wordt genoemd. Ook de filosoof 
Nietzsche heeft verklaard: “Wie het christendom volledig ontleerd is, die hoort het in de passie, 
werkelijk als een evangelie.”

De eerste uitvoering van de Passion vond op Goede Vrijdag 15 april 1729 plaats tijdens de 
vesperdienst in de Thomaskerk te Leipzig onder Bachs leiding. De herwerking van de passie in 
1749 met toevoeging van het grote dubbelkorige openingskoor is de bekende versie geworden.
Bach is componist, schilder, architect, psycholoog en pastor in één. Zoals een kathedraal een 
theologie van steen is, zo is zijn werk een klinkende theologie waarbij elke noot op zijn plek staat 
en het hart van de luisteraar weet te treffen.
De tekst van de Matthaüs-Passion bestaat uit de hoofdstukken 26 en 27 van dit evangelie dat 
door de evangelist-tenor in recitatieven wordt verklankt, in afwisseling met de bas die de Chris-
tuspartij vertolkt. Voor de aanvullende teksten maakte Bach gebruik van de gedichten van zijn 
vriend Christian Friedrich Henrici bijgenaamd Picander. Deze passages worden afwisselend ge-
zongen door de diverse solisten en het dubbele koor.
Verder werden er bekende koralen in verwerkt zoals “O Hoofd vol bloed en wonden”. 
Als geen ander was Bach ook vertrouwd met de affectenleer, zo kenmerkend voor de barokmu-
ziek. Met zuiver muzikale middelen geeft hij vorm aan de meest uiteenlopende menselijke ge-
voelens van verdriet, angst, agressie, vertwijfeling, zekerheid, vrede en harmonie. Het zou me te 
ver voeren om daar nader op in te gaan, slechts een paar voorbeelden: de verloochening van Je-
zus door Petrus, waarbij in de muziek het kraaien van de haan weer-klinkt (nr. 46), de agressieve 
oproep van het volk, Jezus te laten kruisigen, dubbelkorig gezongen (nr. 54) en de onderprezen 
alt-aria waarin ze God om erbarming smeekt (nr. 47).

Drieëndertig jaar lang mocht ik de Matthäus-Passion meezingen en meebeleven. Ik kan dan ook 
iedereen aanbevelen om minstens éénmaal, life, dit magistrale muziekstuk bij te wonen.

Els Maassen



23 | 

Varia

Activiteitenkalender maart 2018
Maandag 05 maart  20:00 Lopend vuur
Dinsdag 06 maart 19:30 Tegendraads gelovig
Woensdag 07 maart  14:00  Gemeenschapsdans, Melac, Dorpstraat, Zwijnaarde
                                                Kerkenraadsvergadering ten huize van Louise Hanappe
Vrijdag 09 maart 18:00  Kaas en Breughelavond in de Gaspard de Colignyschool
Maandag 12 maart 19:30 Tegendraads gelovig
Donderdag 15 maart 19:30  Avondcontact met Tim Graas, “Hoe uniek is het Gentse   
    Avondmaalstel”
Zondag 18 maart   11:00   Publieksdag Profundo (zie ook affiche)
Maandag 19 maart  19:30 Lopend vuur
Dinsdag 20 maart   9-12:00 Scholendag Profundo
Woensdag 21 maart   14:00  Gemeenschapsdans, Melac, Dorpstraat, Zwijnaarde
                                        14:30   Bijbel aan Huis in het PCC
Donderdag 22 maart 9-12:00 Scholendag Profundo 
                           20:00  Vergadering Budapestreis
Vrijdag 23 maart  19:30 Bijbel aan Huis in De Pinte bij An en Francis Van de Walle
Zaterdag 24 maart  20:00   Mieke Felix en… met “Een Liefdeslied” in de kerk
Zondag 25 maart  11:00 Redactieraad in de kerk
Dinsdag 27 maart    Scholendag Profundo
Donderdag 29 maart  19:00  Witte Donderdagviering met Heilig Avondmaal in de kerk
Zondag 01 april  08:30 Paasontbijt in de kerk
   10:00  Feestelijke Paasdienst

Kernuitstap België
Einde februari 2018 stond de kernuitstap opnieuw in de actualiteit, meer 
bepaald de kostprijs van de sluiting van alle Belgische kerncentrales in 2025.

Eén week daarvoor zond de voorzitter van de Synodale Raad in samen-
spraak met de werkgroep Kerk in de Samenleving een brief aan Eerste Mi-
nister Charles Michel aangaande de kernuitstap. 
De VPKB, aangespoord door verwante Kerken in de ons omringende landen 
wil inderdaad haar grote zorg uiten omtrent de situatie van sommige van de 
kernreactoren in België.
Al geruime tijd verschijnen er berichten in de pers waaruit valt op te maken 
dat ernstige vragen gesteld kunnen worden met betrekking tot de veiligheidsituatie van met name de 
kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 en met het openhouden van de reactoren lopen burgers onaanvaard-
bare risico's. 
Omdat de VPKB zich zeer inzet voor het behoud van Gods schepping, voor het beschermen van het mili-
eu en het beperken van de opwarming van de aarde werkt zij vanuit haar christelijke inspiratie intensief 
aan de bewustwording binnen onze Kerk en haar leden. Veel van onze plaatselijke gemeenten hebben al 
maatregelen genomen om klimaatneutraal te opereren en veel kerkleden proberen hun levensstijl aan te 
passen om hun ecologische voetafdruk te verminderen zodat wij aan toekomstige generaties een leefbare 
aarde kunnen doorgeven.
In deze context doet de VPKB dringend beroep op de regering om in het belang van de publieke veiligheid 
de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 zo snel mogelijk te sluiten.
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Bijbel aan huis
Woensdag 21 maart 
Vrijdag 23 maart

Op reis met Paulus

In februari hebben wij Saulus niet alleen van 
Tarsus naar Jeruzalem gevolgd, maar ook op zijn 
weg naar Damascus waar hij een Godservaring 
had, die gepaard ging met een verblindend licht en een stem. Omdat hij na deze ervaring niet 
meer kon zien, werd hij naar een huis gebracht in een straat die de rechte noemt, waar Ananias 
hem na drie dagen genas van zijn blindheid. Aansluitend wordt Saulus gedoopt en “ging onmid-
dellijk in de synagogen verkondigen dat Jezus de Zoon van God is” (Hand. 9, 20). De drie jaar die 
Paulus na zijn doop in Damascus heeft doorbracht, zijn bepalend geweest voor zijn verdere leven. 

Deze maand beginnen wij een reis die ongeveer 7.000 km lang zal zijn. Tijdens zijn drie zendings-
reizen heeft Paulus (in 25 jaar) vele mensen in contact gebracht met de leer van Jezus en dat ging 
niet altijd zonder hindernissen. In maart staat de eerste zendingsreis op het programma en die 
wordt vervolgd door de tweede en derde zendingsreis in april respectievelijk in mei.                                                                                                                                   

De deur staat nog altijd open, niet alleen voor oude maar ook voor eventuele nieuwe Bijbel-
studievrienden die iets meer willen weten over deze bekende man uit het Nieuwe testament die 
ook wel de apostel van de heidenen wordt genoemd. 
Vanwege omstandigheden lukt het niet altijd de Bijbelstudies op de laatste woensdag en vrijdag 
van de maand door te laten gaan, daarom is het belangrijk dat u de Kerkbrief volgt waar de data 
(bijna) altijd juist vermeld staan. 

Niet iedereen kan altijd deelnemen aan deze samenkomsten, maar het is altijd fijn als jullie dat 
laten weten. Bij deze wil ik al degenen danken die mij in de voorbije maanden verwittigd hebben 
als ze niet aanwezig konden zijn.   

Ds. Tihamér Buzogàny

Proponent
De Synodale Raad heeft zich in zijn vergadering van 21 februari 2018 akkoord verklaard met de 
opzet van het proponentschap voor dr. Jannica de Prenter. Voor ons als protestante gemeente 
Gent-Brabantdam betekent dit, dat wij vanaf 1 maart nader kennis zullen maken met Jannica 
omdat de beoogde gemeente waar het eerste gedeelte van het proponentschap zal doorgaan 
onze gemeente is. Vanaf 1 augustus 2018 begint het tweede gedeelte van het proponentschap in 
de VPKB-gemeente Brugge. 
Op maandag 26.02 heeft de kerkenraad Jannica al ontmoet en haar na een kennismakingsgesprek 
van harte welkom geheten in ons midden. 

Ds. Tihamér Buzogàny
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De keuze is aan u! 
“Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog” (Psalm 32, 8) 

Het was fijn om gastgemeente te zijn voor het 
ProJOP-weekend, van 16 tot 18 februari. Het 
gekozen thema voor dit weekend, is meer dan 
passend, zeker voor de jongeren tussen 18-25 
jaar die in de komende jaren belangrijke beslis-
singen zullen moeten nemen. 

Keuze is er genoeg, maar wat is de juiste keu-
ze? Wat moet de volgende stap in het leven 
van onze jongeren zijn? Naar wie moeten ze 
luisteren? Zijn wij het als ouders die de koers 
voor onze kinderen bepalen, de leerkracht(en), 
vrienden, de maatschappij of toch zijzelf? De 
goede raadgevingen die onze jongeren krijgen, 
zijn soms tegenstrijdig en de vraag blijft ko-
men: naar wie moeten ze luisteren? 

De gelovige mens heeft een groot voorrecht, 
namelijk dat hij ook zijn God kan raadplegen 
die niet alleen het verleden en het heden, 
maar ook de toekomst kent. Maar hoe sterk is 
het geloof van de jeugd van tegenwoordig? 
In psalm 32 belooft God inzicht, raad en be-
scherming. Wat heeft een mens meer dan dit 
in zijn leven nodig? Een wijs persoon die in-
zicht heeft, drijft niet met de massa mee, maar 
hij denkt na, kijkt naar zijn Heer en neemt een 
beslissing. 
Bijna dagelijks moeten wij mensen beslissin-
gen nemen en toch is de ene beslissing de 
andere niet. Bij jongeren is het kiezen van een 
passende partner het meest interessante en 
een spannende keuze. God belooft aan de da-
genraad van de schepping al dat Hij een hel-
per voor de mens gaat maken die bij hem past. 
Maar wie past bij wie? Zou een beenhouwer 
de beste keuze zijn voor een veganist? Kan ge-
loof een rol spelen in dit soort belangrijke be-
slissingen of zetten wij hierbij onze Heer liever 
opzij omdat wij zelf de stuurman van ons eigen 
leven willen zijn.  

In spreuken lezen wij het volgende: “Een mens 
kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg, 
de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.” 
(Spreuken 16:2) en de nadruk ligt hier op het 
tweede deel van deze zin: de HEER toetst wat 
hem innerlijk beweegt. Wat beweegt u inner-
lijk als u een beslissing neemt? 
Onze Heer wil niet dat wij gevaar lopen, Hij 
wil onze wachter zijn, een schaduw aan onze 
rechterhand, maar de keuzes moeten wijzelf 
nemen en dat is niet altijd evident omdat ie-
dereen weet dat onze keuzes, onze toekomst 
bepalen.

Ik ben God dankbaar dat Hij geen robots, maar 
wel mensen heeft geschapen die zelf keuzes 
kunnen maken. De keuze is aan u! Niemand 
kan in uw plaats een keuze of beslissing ne-
men. Het feit dat wij zelf keuzes kunnen ma-
ken, is juist wat ons mens maakt.

Ds. Tihamér Buzogany



26 | 

Varia
Typografisch gedicht,
ingezonden door Robbe AdamsDe bloemen van de kerk waren in de 

maand februari voor...

04 februari 2018:        
Lorraine Liagre ter bemoediging

11 februari 2018:       
Janneke van Heest als dank voor haar inzet bij 
de kinderkerkleiding

18 februari 2018:      
Amy Nicole voor haar bezielende leiding bij 
het Jongerenweekend ProJOP in De Pinte

25 februari 2018: 
Martine De Jonge ter bemoediging
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Dienstenrooster

Zondag, 4 maart

Zondag, 11 maart

Zondag, 18 maart 

Zondag, 25 maart

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

Voorganger   ds. Tihamér Buzogàny
Collectes   Kerkenwerk  / Diaconie
Kerkenraadsleden van  dienst Martine  De Jonge / Rita Martens
Organist(e)   Arnold De Jonge
Kinderkerk   Wilma Buzogany

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

Voorganger   ds. Kommer Groeneveld
Kerkenraadsleden van  dienst Martine De Jonge /  Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Aletta Rambaut
Kinderkerk 

Donderdag, 29 maart – 19.00 uur             WITTE DONDERDAG – Avondmaal

Voorganger Ds. Tihamér Buzogàny

Zondag, 1 april          PASEN

Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Aletta Rambaut / Rita Martens
Collectes   Werk dr. Rik Celie
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 

 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 
maandag 5 maart  Jozua 2:1-14  Op de wallen van Jericho 
dinsdag  6 maart  Jozua 2:15-24  De rode draad 
woensdag 7 maart  Jozua 3:1-17  Stilstaand water 
donderdag 8 maart  Jozua 4:1-14  Een steen bijdragen 
vrijdag  9 maart  Jozua 4:15–5:1  Vertel het aan de kinderen 
zaterdag 10 maart Jozua 5:2-12  Inhaalslag 
zondag  11 maart Psalm 6   Gebed om genade 
maandag 12 maart Jozua 5:13-6:14  Omlopen 
dinsdag  13 maart Jozua 6:15-27  De muur valt 
woensdag 14 maart Jozua 7:1-15  Wat ging er fout? 
donderdag 15 maart Jozua 7:16-26  Straf op de zonde 
vrijdag  16 maart Jozua 8:1-13a  List 
zaterdag 17 maart Jozua 8:13b-29  Overwinning 
zondag  18 maart Jozua 8:30-35  Voorleesdag 
maandag 19 maart Jozua 9:1-15  Misleid 
dinsdag  20 maart Jozua 9:16-27  De eed blijft geldig 
woensdag 21 maart Jozua 10:1-15  De zon blijft schijnen 
donderdag 22 maart Jozua 10:16-28  Verslagen koningen 
vrijdag  23 maart Jozua 10:29-43  Veldslagen 
zaterdag 24 maart Jozua 11:1-15  In opdracht van God 
zondag  25 maart Marcus 11:1-11  Hooggespannen verwachting 
maandag 26 maart Marcus 11:12-25(26) De kracht van het gebed 
dinsdag  27 maart Psalm 7   Tegenstellingen 
woensdag 28 maart Marcus 14:1-11  Weet je wel wat dat kost! 
donderdag 29 maart Marcus 14:12-52 Maaltijd en meer 
vrijdag  30 maart Marcus 14:53–15:47 Gods Zoon lijdt Goede Vrijdag
zaterdag 31 maart Genesis 1:1–2:4a Dagwerk 

 April
 
zondag  1 april  Marcus 16:1-8  De eerste getuigen 


