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Rita Martens

Uitzonderlijk vroeg namelijk op woensdag 7 
maart kwamen we met de kerkenraad samen.

Nu Martine De Jonge haar taken als ouderling 
moet loslaten zijn we heel tevreden dat Louise 
van ‘t Hooft als scriba nog even aanblijft. Op die 
manier kunnen we rustig een to-do-lijst opmaken 
en de taken binnen de kerkenraad herverdelen.

We kregen bezoek van Joris van Belle die verslag 
uitbracht over het Jongerenweekend in De Pinte 
en hij uitte ook zijn bezorgdheid over de jonge 
volwassenen in de kerk: internet in de kerk; orga-
nisatie; permanentie; studeren tijdens de blok-
periode en samenwerking met de jeugd van an-
dere VPKB gemeenten. We zullen ons zeker over 
deze vragen bezinnen.

Verder bespraken we Profundo, Witte Donder-
dag, het paasontbijt en de dienst met Pasen.

De dominee heeft het proponentschap bespro-
ken met dr. Jannica de Prenter en gaf ons een 
overzicht van hun agenda.

We willen ook dit jaar opnieuw Sacrale Wervels 
met een aantal activiteiten tijdens de Gentse 
Feesten laten doorgaan. Het dossier voor subsi-
dies moet tijdig binnen zijn. Ik kan al verklappen 
dat het dit jaar een fototentoonstelling wordt. 
Meer nieuws in de volgende kerkbrief.

Op 15 april gaat de gemeentevergadering door 
en na de kerkdienst is er eerst nog de verkiezing. 
Aankondiging zie verder in dit nummer.

Het laatste Avondcontact van dit seizoen wordt 
gegeven door Aletta Rambaut en Mieke Felix. Al-
len erheen!

Traditiegetrouw geven we met Pasen aan alle 
80+ jarigen een paasbloempje maar we wijken 
door de drukke agenda daar even vanaf. Geen 
nood we vergeten jullie niet want het worden dit 
jaar Pinksterbloempjes.

Veel leesgenot en nog een Gezegend Paasfeest. 
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Terugblik

Avondcontact: 
Tim Graas: “Hoe uniek is het Gentse Avondmaalsstel?”
15 maart 2018

Tim Graas is een Nederlands kunsthistoricus die 
zich een reputatie heeft opgebouwd als kenner 
van kerkzilver. Hij leverde al een bijdrage aan ons 
gedenkboek waarin hij onze beide avondmaals-
bekers onder de loupe nam. Reden genoeg om 
hem uit te nodigen voor Avondcontact.

Een lezing van een uur samenvatten op een A4-
tje is een vrij onmogelijke taak. Daarom geef ik 
alleen de dingen die bij mij speciaal zijn blijven 
hangen. Het eerste deel van de lezing ging over 
algemene zaken in verband met de avondmaals-
viering, het tweede deel over de avondmaals-
stellen van Gent en Horebeke. 

Over de manier van vieren van het Avondmaal in 
de eerste tijden van de Kerk, is weinig bekend. Er 
zijn geen schilderijen of tekeningen bewaard en 
er zijn ook geen instructies overgeleverd.
Volgens de rooms-katholieke leer worden op het 
moment van de transsubstantie brood en wijn 

veranderd in lichaam en bloed van Christus. Het 
spreekt dus vanzelf dat de wijnkelk moet bestaan 
uit edel metaal en zeker niet uit minderwaardi-
ge of breekbare grondstoffen. In de praktijk is de 
miskelk daarom uit zilver en daarenboven aan de 
binnenzijde verguld.

Calvijn hield het veel eenvoudiger: er is een gla-
zen coupe bewaard waaruit hij regelmatig zou 
gedronken hebben zowel thuis als bij avond-
maalsvieringen. Een vrij simpel stuk drinkgerei 
zoals er talloze moeten bestaan hebben. Het is 
voldoende bekend dat Calvijn alle uiterlijk ver-
toon schuwde. In zijn Institutie wijdt hij er dan 
ook weinig woorden aan. Het uiterlijke is voor 
hem helemaal niet belangrijk en mag zeker de 
aandacht niet afleiden.

Op de vraag of men bekers van tin, zilver, glas of 
ander materiaal moet gebruiken geeft de voor-
aanstaande Nederlandse theoloog Gijsbert Voet 
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Terugblik

(17de eeuw) als antwoord: ‘Het maakt geen ver-
schil uit’. Maar geleidelijk aan gaat men ook bij 
de protestanten mooier en duurder gerief ge-
bruiken. Uit respect voor het gebeuren of om de 
katholieken na te apen?

Kelk of beker? Een kelk kun je vergelijken met 
een gewoon wijnglas: een half bolvormig bo-
vendeel waarin de vloeistof komt, een verticale 
stang en een ronde platte voet. Hij is algemeen in 
gebruik in de rooms-katholieke kerk maar ook in 
de meeste protestantse kerken buiten de Bene-
lux. De beker lijkt op een standaard pilsglas (ver-
geef mij de vergelijking met een zo ordinair voor-
werp). Het is wat gebruikt wordt in onze kerk en 
ook in de meeste calvinistische kerken in België 
en Nederland. In het verdere buitenland gebruikt 
men gewoonlijk kelken, zowel bij de lutheranen 
als bij de calvinisten. Waar kelken gebruikt wor-
den, zijn die in het algemeen groter dan in de 
katholieke kerken. Logisch, want bij de katholie-
ken drinkt alleen de pastoor van de wijn, in de 
reformatorische kerken alle deelnemers aan het 
avondmaal. Lutherse kelken zijn in de regel rij-
ker versierd dan calvinistische, Luther is immers 
dichter bij de roomse gewoontes gebleven. 

In het algemeen worden slechts één of twee be-
kers gebruikt, om het even hoeveel volk er aan-
wezig is. In de 17de en 18de eeuw zijn alleen de 
bekers van zilver, de schenkkan en de broodscha-
len zijn dan nog gewoonlijk in tin of een ander 
goedkoop materiaal. Tinnen borden waren in 
vorige eeuwen heel courant, zelfs voor dagelijks 
gebruik.

In Nederland zijn nog enkele kerken die zilveren 
bekers hebben waarvoor in beslag genomen ka-
tholieke miskelken werden omgesmolten. Je kon 
die paapse dingen toch niet zomaar gaan verder 
gebruiken!

Dat in de loop der tijden het avondmaal zowel 
staand als zittend (rond een tafel of gewoon in 
de banken) werd gevierd, dat eerst de mannen 
en daarna de vrouwen aan de beurt waren, is 
een beetje afhankelijk van het kerkgenootschap 

maar waarschijnlijk ook van de praktische moge-
lijkheden die de kerkruimte bood of nog biedt. 
Voor Calvijn zal ook dat niet belangrijk geweest 
zijn.

De lezing werd opgeluisterd met talrijke dia’s. 
Alleen al daarvoor hadden de afwezigen eens te 
meer ongelijk.
Volgende keer een aantal bijzonderheden over 
het avondmaalsgerief dat bij ons in de Brabant-
dam gebruikt wordt maar ook over dat van onze 
zusterkerk in Horebeke.

Arnold De Jonge

Komende vergadering 
redactieraad
Zondag 29 april 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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Terugblik

Bijzondere Profundo-dag in Gent
18 maart 2018

Tijd voor ontmoeting, dialoog en verbinding.
De dag begon in de Lange Violettestraat bij de Sint-Michielsbeweging. Sinds 2013 gingen enkele jon-
ge mensen samenwonen in het Sint-Michielshuis, de vroegere pastorie van het Begijnhof. Zij begelei-
den jonge mensen in hun geloofsgroei als christenen en richten allerlei activiteiten en projecten in.
- Vredesklas: iedere zaterdag worden kinderen en jongeren geholpen met hun huiswerk en  
 schooltaken. Af en toe hebben ze ook met de groep een uitstapje.
- Studenten kunnen er in de blokperiode studeren met ook tijd voor gebed en zelfs een 
 broodmaaltijd.
- Liturgie en gebed op zaterdag.
- Taizé-avond op dinsdag met spaghetti.
- Tijdens de Gentse Feesten verzorgen ze optredens/festivals enzomeer…
- De fietskar: haalt overschotten van voedsel op en ze brengen het daar waar het nodig is.
- Medische en juridische bijstand.
- Mensen in nood kunnen er altijd terecht maar ook mensen met een droom, een voorstel
 worden gehoord.
Aletta Rambaut en ikzelf vonden hun manier van werken heel inspirerend.

Vervolgens brachten we de groep naar onze Protestantse kerk waar ds. Tihamér Buzogàny uitleg gaf 
over het protestantisme en over het kerkgebouw. Met koffie en thee (dank Philippe Adams) gingen 
we aan de praat met heel wat mensen.

De groep werd groter want een achttal mensen van onze kerk gingen mee naar de Herberg Macharius 
voor een lekkere maaltijd, klaargemaakt door twee Syrische mannen uit de Sint-Michielsbeweging.
Tijd voor het debat: moderator Johan Van Oost (Orbit) samen met het panel Aletta (protestant), 
Anton (St. Michielsbeweging), Demir (Islam) en John (buren van de St. Baafsabdij) bespraken het 
onderwerp: sociale engagementen van gebedsplaatsen.

Rond 14:15 gingen we naar de Grote Moskee in de Kazemattenstraat. De Eyüp Sultan is de grootste 
moskee in Gent. Een onopvallende poort in een onopvallende straat. Het is niet alleen een gebeds-
huis maar ook een ontmoetingsplek met plaats voor engagement en solidariteit. We kregen uitleg 
van Demir over de gebruiken in de moskee.

De koude dag met warme ontmoetingen eindigde in de St. Baafsabdij met muziek en zang van de 
Sihks kirtan muzikanten en Soefi muziek van de Islam. John Van Daele gaf uitleg over de site en over 
de Buren van de Abdij. Een groep buurtbewoners organiseren tal van concerten, ontmoetingen ook 
in de Herberg Macharius. Ze hebben stadstuintjes, maken eigen honing, eigen perensap, kortom een 
oud monument zorgt voor een nieuwe dynamiek in de buurt.

Tot slot, het was een dag met ontmoeting in verscheidenheid. Dank aan de organisatoren en dank aan 
Tihamér Buzogàny, Aletta Rambaut en Francis Van de Walle.

Rita Martens



7 | 



8 | 

Jeugd

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

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

Wat is ProJOP? 
ProJOP is het overlegplatform dat instaat voor het jeugdwerk van de VPKB, de Verenigde Protestant-
se Kerk België. Het bestaat uit geëngageerde gemeenteleden en pastors, die zich betrokken weten bij 
de jeugd en zich inzetten voor een levend en kwalitatief jeugdwerk.

ProJOP in 3 peilers:
.   Weten dat je niet alleen staat
.   Weten waar je voor staat
.   Zorg voor de toekomst

Mijn geloof is een geloof in God die 
je ziet in alle mooie kleine dingen 
tussen alle soorten mensen overal ter 
wereld.

Janne Keunen, 22 jaar

Orde in de Kerk
Zaterdag 17 april 2018

Kerkorde en plaatselijk reglement. Het staat voor vele gemeenteleden synoniem voor saaiheid. Toch 
wordt elk kerkenraadslid geacht op de hoogte te zijn van wat er in de Kerkorde staat om te weten wat 
te doen in vacaturetijd, bij verkiezingen en indien het plaatselijk reglement aangepast moet worden. 
Welke geest waait er door onze Kerkorde en hoe werkt de Kerkorde door in het leven van de plaat-
selijke gemeente? Vragen die we beantwoorden aan de hand van praktijkvoorbeelden. Deze avond 
biedt een basis en staat open voor kerkenraadsleden en gemeenteleden.
Het besef niet volledig te kunnen zijn, helpt het misschien wel het gesprek hierover. Veel plezier dus 
bij de bespreking.
De avond zal doorgaan in het district ABL. Hiervoor is er een e-mail uitgegaan naar alle gemeenten 
van het district. Afhankelijk van de gemeenten die belangstelling hebben, zal de plaats gekozen wor-
den. 
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Pastoraat

Wel en wee uit de Brabantdamgemeente

In de kerkbrief van maart was de titel van de over-
denking van onze predikant: De keuze is aan u! 
Heel zinvol en waar, maar soms krijgen mensen 
niet eens de kans om keuzes te maken en dat ge-
beurde in de afgelopen weken in onze gemeente. 
En op die momenten houdt een mens zijn adem 
in en weet niet hoe zoveel leed te dragen valt en 
hoe de verdere levensweg eruit zal zien.

Op 28 februari overleed Elisabeth Bruyneel na 
een zeer ongelukkige val. Elisabeth die na haar 
eerste ongeval meer dan 2 jaar geleden zo hard 
gevochten had voor het Leven en de Liefde om 
weer op te kunnen staan en de zorgen en de 
vreugde met Raf, haar man en haar kinderen 
Leon en Ella te delen als een gewoon doorsnee, 
gelukkig gezin, heeft jammer genoeg geen twee-
de kans gekregen, zij ontwaakte deze keer niet 

meer uit haar coma. Op 10 maart hebben we 
afscheid van haar kunnen nemen in een warme, 
beklijvende dienst waar zij sereen en heel per-
soonlijk werd herdacht als een warme en vrolijke 
jonge vrouw, die geloofde in het goede van het 
leven en de mens. Het verhaal van Vos en de 
boom vol herinneringen, vertelt door Tante Tine 
en Oma Etty, zal door Leon en ook door zijn klas-
genootjes niet vlug worden vergeten. 

Verdriet ook om het onverwacht heengaan op 
7 maart van Roger Dehainaut, echtgenoot van 
Liliane Blommaert, de jongere zus van Nelly 
Kint-Blommaert. Hij was misschien niet zo ge-
kend als een regelmatige bezoeker in onze dien-
sten, maar kwam toch op hoogdagen en speciale 
gelegenheden graag in ons midden. Zijn verzeke-
ringskantoor had hij al enige jaren overgelaten 
aan zijn zoon Frank, maar hij stapte er nog re-
gelmatig binnen en daar kreeg hij een hartaan-
val waar hij uiteindelijk enkele dagen later aan is 
overleden. Op 17 maart had de afscheidsplech-
tigheid plaats in Lochristi en op 22 maart volgde 
de bijzetting van de urne op het kerkhof van Ho-
rebeke.

Terwijl ik deze rubriek aan het schrijven ben, 
kreeg ik het bericht van overlijden van Wim 
Pesch, echtgenoot van Ina. Zij waren sinds vele 
jaren trouwe leden van onze gemeente, voor zij 
naar Nederland verhuisden. Zij woonden sinds 
een aantal jaren in zorgcentrum De Vliedberg 
in Ouddorp en daar is hij woensdag 21 maart 
overleden in de leeftijd van 84 jaar. Dit heen-
gaan zal voor Ina een hele schok zijn en een 
zware last om te dragen. Als wij aan hen bei-
den denken, komen direct de herinneringen 
boven van het grote gastvrije huis in Wachte-
beke, waar we altijd welkom waren voor verga-
deringen, gespreksavonden of startzondagen. 
Wij konden altijd beroep op hen doen voor 
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hulp of medewerking en jarenlang verzorgde 
Ina de verzending van de verjaardagskaartjes 
die we allen zo stipt op tijd in onze bus vonden. 

Wij denken tevens aan Cees en Marleen Van 
Leeuwen die op 9 maart afscheid moesten ne-
men van de moeder van Marleen.

Ons medeleven en innige deelneming willen wij 
langs deze weg nogmaals doorgeven aan allen 
die daar nood aan hebben en wij bidden u toe 
dat de Heer u nabij mag zijn om u te dragen en 
te steunen in deze dagen van rouw en verdriet.

Ghislaine Verschueren is ondertussen al weer 
een tijdje opgenomen in WZC De Zilvermolen, 
Heerweg Zuid 126 te Zwijnaarde, Kamer 24. Zij 
zal hier tot eind april verblijven en daarna voor 
kortverblijf naar De Zonnebloem, eveneens in 
Zwijnaarde, gaan. Zij kijkt uit naar bezoek en is 
blij als iemand van de gemeente langs komt voor 
een praatje. Net zoals zo velen die wij hier niet 
elke keer willen noemen, maar die door een be-
zoekje of een telefoontje hun eentonig patroon 
van alledag zien doorbroken worden en daar 
weer kracht uit putten om niet op te geven.

Evie Jacques heeft haar hand lelijk gekwetst en 
moest een tijd op haar werk verstek geven. We 
wensen je een goed algeheel herstel toe, want 
onze handen hebben we toch zo nodig.

Martine van Belle-De Jonge wacht na haar eerste 
spoedoperatie nog een tweede zware ingreep. 
Momenteel mag zij thuis op eigen tempo her-
stellen tot zij rond 20 april opnieuw geopereerd 
zal worden. Wij wensen het operatieteam een 
vaste hand toe en bidden dat Gods Zegen op je 
mag rusten en je de kracht en het geduld mag 
geven om na de ingreep je lange revalidatie op 
te pakken. 

Toch ook hoopgevend nieuws voor Etty Bruy-
neel-Deelstra toen zij te horen kreeg dat zij zeer 
goed heeft gereageerd op de behandeling, die al 
een tijdje thuis toegediend kan worden in plaats 
van in het UZ. Dit op zich werkt al genezend, om-
dat zij zo in eigen huiselijke kring kan blijven bij 

haar gezin en de kleinkinderen, allen dicht bij 
haar, door hun warmte worden haar batterijen 
extra opgeladen. Het ziet ernaar uit dat zij na de 
Paasdagen fit genoeg zal zijn om een derde che-
mokuur te ondergaan. Wij wensen je weer even-
veel moed en volharding toe als de vorige keren, 
want die kuren vragen het uiterste van je lichaam 
en geest. Moge je kracht vinden door de liefde-
volle zorgen van Wim en zo vele anderen en door 
je eigen positieve instelling voor alles wat er op 
je weg komt. Velen zouden eronder bezwijken.

En nu een heel heugelijke gebeurtenis om naar 
uit te kijken: op zondag 22 april zal in de dienst 
Dylano gedoopt worden, het zoontje van Kaiya 
Frans en kleinzoon van Gwenda Stevens. Hij zag 
vorig jaar op 11 augustus het levenslicht en is het 
hartendiefje van heel de familie. 

Ik schrijf dit ver van jullie weg hoog op onze alm 
omringt door stralend witte bergtoppen, aan het 
begin van de Stille Week. U zal dit lezen als de 
vieringen van Witte Donderdag en Pasen alweer 
tot het verleden behoren. 

Spontaan komt er dan een liedje van Hanna Lam 
in me op, dat wij in vervlogen tijden met de kin-
deren zongen in de kinderkerk en de Paasdienst. 
Die kinderen zijn ondertussen al weer veertigers 
en vaak ouders van een nieuwe generatie jon-
gens en meisjes. Het ging zo:
 ’t Is Pasen Jezus is opgestaan
 ’t Is tijd om samen op weg te gaan…

Laten wij dat nu ook doen, samen op weg, zin-
gend en vol vertrouwen een onbekende toe-
komst tegemoet, want de Heer is opgestaan en 
gaat met ons mee.

Marijke Schaefer
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Even voorstellen

Mijn naam is Jannica de Pren-
ter. Ik ben geboren in Terneuzen 
(Zeeuws-Vlaanderen) en ben dus 
letterlijk uit de Zeeuwse klei ge-
trokken. Ik ben opgegroeid in 
een warm gezin, waar het ker-
kelijke leven een belangrijke rol 
speelde. Omdat mijn ouders een 
verschillende religieuze achter-
grond hebben, groeide ik op met 

zowel de katholieke als de protestantse traditie. 
Voor de open en oecumenische opvoeding die zij 
me hebben meegegeven, ben ik hen ontzettend 
dankbaar. 
 Mijn passie voor theologie en pastoraal 
werk is eigenlijk in de zorg ontstaan, waarin ik 
gewerkt heb als begeleider en verzorgende in de 
ouderen- en verstandelijk gehandicaptenzorg. Al 
vrij jong werd ik geraakt door de levensvragen van 
mensen en begon het te prikkelen: ik wilde theo-
logie gaan studeren en ik wilde alles leren over 
het geloof. Dat deed ik aan de Katholieke Univer-
siteit van Tilburg en de KU Leuven. Daar ontdekte 
ik al snel dat mijn interesses vooral lagen op het 
gebied van de exegese en de Bijbelwetenschap-
pen. Ik wilde alles weten over de Bijbelse talen, 
de joodse geschiedenis en de oud-oosterse cul-
tuur waarin de Bijbel ontstaan is. Het was voor 
mij dan ook vanzelfsprekend om Bijbelweten-
schappen als specialisatie te kiezen. Ik besloot om 
mijn master-scriptie te schrijven over Jozua 2, het 
prachtige verhaal over Rachab, een sterke vrouw 
die ondanks haar Kanaänitische achtergrond de 
HEER belijdt als heerser van “de hemel boven” en 
“de aarde beneden” (Joz. 2:11). Vanaf toen heeft 
het boek Jozua me niet meer losgelaten. Want 
hoe moeten wij vandaag de dag de gewelddadige 
verhalen over de verovering van het heilige land 
verstaan? Ik wijdde mijn proefschrift aan dit on-
derwerp en bestudeerde de gewelddadige oor-
logsverhalen in Joz. 9-11 vanuit het hedendaagse 
onderzoek in de taal- en letterkunde naar ideo-
logisch en gewelddadig taalgebruik. Zo maakte 
ik van mijn hobby mijn beroep en werd ik zoals 
academici het wel eens gekscherend zeggen een 
vak-idioot. 
 Naast deze honger naar kennis, was er 
de laatste jaren toch ook een innerlijke zoektocht 

gaande. Meer en meer, begon ik mij minder op 
mijn plaats te voelen in de Rooms-Katholieke 
Kerk. Deze zoektocht mondde uiteindelijk uit in 
de keuze om heel bewust te kiezen voor de Pro-
testantse Kerk. Dit was voor mij zowel pijnlijk als 
mooi. Het viel mij zwaar om afscheid te nemen 
van de warme gemeenschap waar ik opgroeide. 
Tegelijkertijd was de belijdenis die ik aflegde tij-
dens de Pinksterviering op 4 juni 2017 in de Pro-
testantse gemeente in Axel ook een bevrijding, 
een nieuw begin. Heel toepasselijk was het dan 
ook dat mijn belijdenistekst is genomen uit Mc. 
8:35 “want ieder die zijn leven wil behouden, zal 
het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille 
van mij en het evangelie, zal het behouden”. Mijn 
katholieke wortels, blijf ik wel met mij meedra-
gen. Ik ben oecumenisch in hart en nieren en zal 
mij dus ook, zoals ik plechtig beloofde in mijn be-
lijdenis, blijven inzetten voor de oecumene.
 Deze keuze hield natuurlijk ook in dat ik 
moest omscholen. Dat heb ik gedaan aan de Fa-
culteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brus-
sel. Dit studietraject is inmiddels afgerond. Een 
nieuwe uitdaging dient zich dus weer aan: het 
proponentschap, dat ik moet doorlopen als voor-
bereiding op een beroep als gemeentepredikant. 
Het proponentschap bestaat uit twee gedeelten. 
Het eerste gedeelte is vanaf 1 maart van start 
gegaan in uw gemeente en heeft eigenlijk het ka-
rakter van een stage. Een aantal vergaderingen 
meemaken, pastorale gesprekken voeren, een 
Bijbelstudie meemaken, een jongerenavond orga-
niseren en voorgaan in de eredienst op 10 juni en 
1 juli. Het hoort allemaal bij het proponentschap, 
dat mij zal helpen om de volle breedte van het ge-
meentewerk te ontdekken. 
 Vanaf 1 augustus zal het tweede gedeel-
te van het proponentschap starten in de protes-
tantse kerk Brugge, waar ik al het werk zal doen 
dat gedaan moet worden door de predikant. Het 
zal een periode zijn waarin ik veel zal leren over 
de VPKB: haar structuur, de mentaliteiten en de 
gemeenten. Ik zie er vooral naar uit om uw ge-
meente beter te leren kennen en kijk uit naar een 
mooie samenwerking in de komende maanden.

Jannica de Prenter
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Het scheppingsverhaal in Genesis 1:1-2:4a
Scheppingsverhalen in het Oude Midden-Oosten en in Israël
Zaterdag 14 april om 14:00

Het Hebreeuwse scheppingsverhaal is niet het enige dat in de wereldgeschie-
denis het licht heeft gezien. Elk continent heeft zo zijn eigen teksten die over 
het ontstaan van de wereld vertellen. 
Of het nu gaat om de mythen van de Noord-Amerikaanse indianen over de 
schepping van de raaf, de mens of van de zon en de maan of men het Fin-
se Kalevala heldenepos erop naslaat of men het scheppingsverhaal uit de 
droomtijd van de Aboriginals tot zich laat doordringen of men zich verdiept 
in de Indiase heldendaden van Vishnu of het Griekse verhaal van Prometheus 
bewondert, het Israëlitische relaas blijkt onder de scheppingsverhalen in het 
Oude Midden-Oosten een bijzondere uitstraling te bezitten. De lezer van nu 
kan net zomin als de lezer van toen om zijn verkondigende kracht heen.
Rudy Van Moere is een bekende spreker die we ook al mochten ontmoeten 
op een Algemene Kerkvergadering enkele jaren geleden.
Zaal van de Adventkerk, Kortrijksepoortstraat 158 – Gent
Vrije toegang

Gemeentevergadering
Zondag 15 april 2018

De kerkenraad belegt een gemeentevergadering op zondag, 15 april 2018.
Na de dienst, dit wil zeggen omstreeks 11:00, wordt overgegaan tot de verkie-
zing van vijf kerkenraadsleden.

Zijn uittredend en herkiesbaar : 
. mevrouw Rita Martens
. mevrouw Micheline Morel
. mevrouw Aletta Rambaut
. de heer Francis Van De Walle

Wordt door de kerkenraad als bijkomend lid voorgesteld :
. mevrouw Bea Baetens

Na de koffie willen we gezamenlijk het gemeenteleven in het afgelopen jaar 
(april 2017-maart 2018) bespreken. De bespreking wordt onderbroken voor 
een gezamenlijke broodmaaltijd.
De gemeentevergadering is het belangrijkste orgaan binnen de gemeente en 
we hopen dan ook dat velen aanwezig zullen zijn om samen met leden van 
de kerkenraad en van de bestuursraad na te denken over het wel en wee van 
onze gemeente, ideeën aan te brengen, vragen te stellen, kortom de discussie 
rond onze gemeente aan te gaan.
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Avondcontact

Donderdag 19 april 2018 om 19:30
De dom van Erfurt: geschiedenis, controverse en kunst
Mieke Felix en Aletta Rambaut

Alvorens naar Wittenberg te vertrekken, verblijft 
Maarten Luther van 1501 tot 1511 in Erfurt. De ge-
beurtenissen van 1517 kennen ook daar hun weer-
klank. Erfurt wordt een stad met twee waarheden: 
naast kerken die aan de nieuwe eredienst worden toe-
gewijd, zijn er een aantal die het oude rooms-katholie-
ke geloof trouw blijven. Eén daarvan, de Marienkirche 
of dom is een schitterend gotisch bouwwerk met in 
het koor een indrukwekkende reeks laatmiddeleeuw-
se glasramen. Acht opvallende pilaarschilderijen in 
het schip getuigen nog vandaag over de controverses 
van toen.

Aletta Rambaut en Mieke Felix hebben allebei een 
kunsthistorische opleiding achter de rug, wat heel 
wat gedeelde interesses oplevert. Zo zijn ze allebei 
gefascineerd door 16de-eeuwse kunst die de toenma-
lige controverses tussen katholieken en protestanten 

oproept. Elk leggen ze nochtans hun eigen accenten. Mieke is vooral op zoek 
naar het verhaal dat deze beelden ons vertellen, naar hun Bijbelse en legen-
darische achtergrond. Aletta (specialiste gebrandschilderd historisch glas) zal 
ons binnenleiden in het totaalkunstwerk dat de dom van Erfurt is.
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Concert 
luitist Igor Sirotinsky 
zondag 22 april om 15:00

Enkele maanden geleden werden we gecontacteerd door een masterstudent 
van het Gentse conservatorium met de vraag in het kader van zijn afstudeer-
project een concert te mogen geven in onze kerk. In het kader van zijn mas-
teropleiding organiseert hij in het voorjaar van 2018 nog een deel van de 
reeks van 13 concerten onder de noemer L’art de la guitare. Focus ligt op de 
diversiteit van muziek voor luit en klassieke gitaar en dat door de eeuwen 
heen. 

Igor Sirotinsky is een Russisch klassiek gitarist, luitist, arrangeur en compo-
nist. Hij studeerde aan het Republican Gimnasium-College of Music (Belarus) 
en aan het Koninklijk Conservatorium van Gent. Tijdens zijn studies won hij 
verschillende prijzen, nationaal en international met inbegrip van de Interna-
tional Guitar Festival and Competition “Guitar Virtuosos”, Grand Prix at the 
first all-russian contest for young musicians, 2nd prize at the contest “Moscow 
meets friends” organized by Vladimir Spivakov’s Charitable Foundation, 2nd 
prize at the 3rd Baltic guitar competition, 1st prize at the Guitar Art Festival 
in Belgrad (Serbia). 
Igor Sirotinsky trad op in Rusland, Belarus, Ukraïne, België, Duitsland, Zwit-
serland, Frankrijk, Litouwen, Servië, Montenegro en Roemenië. In 2016 
kwam zijn debuutalbum uit met muziek van witrussiche componisten  van de 
16de-21ste eeuw.

In de Brabantdamkerk verzorgt hij op zondagnamiddag 22 april om 15:00 een 
concert met als thema de renaissance luitmuziek. De titel luidt Renaissan-
ce Favourites. Music by the greatest masters of renaissance lute from Italy, 
Spain, France, Germany, Poland-Lithuania, Hungary.
U bent allen van harte welkom want het belooft een verfrissende kijk te wor-
den op de luit/gitaar muziek uit Europa.
website: http://theartoftheguitar.strikingly.com
Inkom: vrije bijdrage.

Aletta Rambaut

Bijbel aan huis
Woensdag 25 april om 14:30 
Vrijdag 27 april om 19:30

Op reis met Paulus
Tweede zendingsreis 
Deze reis wordt ons beschreven in Hand. 15: 35 - Hand. 18 en wordt visueel 
aan de hand van een DVD. Ook deze keer licht ds. T. Buzogàny deze reis toe. 
In mei komt de derde zendingsreis aan de beurt, geleid door proponente dr. 
Jannica de Prenter. 
De deur staat nog altijd open, niet alleen voor oude maar ook voor eventue-
le nieuwe Bijbel-studievrienden die iets meer willen weten over deze beken-
de man uit het Nieuwe testament die ook wel de apostel van de heidenen 
wordt genoemd. 
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Even voorstellen : 

onze gastvoorganger 

zondag 29 april 2018
Marian Knetemann is communicatieverantwoordelijke van de VPKB en 
hoopt binnenkort haar bachelor theologie aan de UFPG (Universitaire Fa-
culteit Protestantse Godgeleerdheid) te Brussel af te ronden.
Haar levenswerk is niet enkel het opvoeden van haar drie kinderen, ze 
gaat ook voluit voor haar werk.
Marian woont in Deurne/Antwerpen.

Belgisch-Duits Convent
26 tot 29 augustus 2018

Dit jaar komt het Belgisch-Duits Convent (Broederraad) samen in de de nabij-
heid van Berlijn in het vormingscentrum Elstal, een instelling van het Verbond 
van Vrije Evangelische Gemeenten in Duitsland. We ontmoeten elkaar van 
zondag 26 tot woensdag 29 augustus. Nadere inlichtingen over de plaats van 
samenkomst vindt u onder: http://www.servicedienste-elstal.de. Ons thema 
luidt dit jaar: De verhouding tussen Christendom en Jodendom.
We zouden het bijzonder op prijs stellen als U deze data vast wilt noteren.

Als u het programma en het aanmeldingsformulier na Pasen per e-mail wilt 
ontvangen, maar nog niet via e-mail met ons hebt gecorrespondeerd, stuur 
dan alstublieft even een berichtje aan jhbrouwer@protestant.com. Dat 
spaart porto.

Uit naam van de voorbereidingsgroep
ds. Jelle Brouwer - Tel. 015/20.51.54 - e-mail: jhbrouwer@protestant.com

PROFEST 2019
Donderdag 30 mei 2019

De tweejaarlijkse AKV is verleden tijd. Het betreft immers geen Algemene 
Vergadering waar teksten en budgetten besproken worden en besluiten ge-
nomen, maar een protestants festival voor jong en oud. Daarom krijgt de AKV 
een nieuwe naam: PROFEST.
Het district Oost- en West-Vlaanderen kreeg de taak toevertrouwd om dit 
feest op 30 mei 2019 te organiseren en koos een ruime en familiale locatie in 
Gent als verzamelplaats.  Met als motto veelkleurigheid en meerstemmigheid 
zullen alle aspecten van het samen kerk zijn er aan bod komen.
Een werkgroep met ds. Marc Loos als coördinator en ondergetekende als con-
tactpersoon heeft de eerste krijtlijnen alvast uitgetekend. Niet enkel Gent, 
maar ook uit Brugge, Menen, Aalst en Geraardsbergen zijn in de werkgroep 
vertegenwoordigd. En ons district organiseert PROFEST niet voor zichzelf, 
maar voor de hele Kerk. Daarom wordt in elke gemeente uit beide landsge-
deelten een contactpersoon gezocht, die o.a. een foto moet aanleveren van 
de lokale kerkgemeenschap. Op een grote wand kan zo de veelkleurigheid 
van de VPKB in beeld worden gebracht.
Natuurlijk zal de meerstemmigheid ook weerklinken in veel gezang en mu-
ziek. Ieder voorstel daartoe is welkom. 

Rudy Liagre
vpkb.distict.owv@gmail.com
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‘Er is nog zoveel goeds te doen’ 
Interview met synodevoorzitter ds. Steven H. Fuite

Europa worstelt met de grote aantallen mensen die op de vlucht 
zijn voor oorlog, armoede, hongersnood, … en aanspoelen aan 
de grenzen of - bijvoorbeeld - neerstrijken in het Maximiliaan-
park in Brussel. Regeringen schipperen tussen humaniteit en 
strikte toepassing van de wet terwijl burgers, als reactie op een 
in hun ogen onbarmhartig opererende overheid, vastgelopen mi-
granten een warm onthaal bieden in hun eigen huis.

Wat is de positie van de kerk in dit verhaal?
Ds. Fuite: ‘De Kerk heeft een natuurlijke verbondenheid met 
mensen in nood. De Bijbel, met als centrale notie de zoektocht 
naar het land van belofte of nieuwtestamentisch ‘het Koninkrijk 

van God’, is in zekere zin één groot vluchtverhaal. De VPKB heeft zich in het kader van het project 
‘Humanitaire Corridors’ geëngageerd  voor de opvang van twee Syrische gezinnen. Het eerste gezin 
kwam op 22 december vorig jaar aan op luchthaven Zaventem en wordt opgevangen door twee van 
onze Waalse kerk gemeenten. Deze lente mochten we een tweede gezin begroeten, dat onder de 
hoede komt van een Nederlandstalige kerk.’

Wat betekent dit voor de plaatselijke kerken?
‘Ik zie dat kerkgemeenschappen die al jaren aan den lijve ervaren dat ze steeds minder voor elkaar 
krijgen zich herpakken nu zich een concreet doel aandient. Weet je, het omgaan met de vluchteling 
verandert je kijk op de wereld, waardoor je ook zelf verandert. Kerken lijken te worden wakker ge-
schud: er is nog zoveel goeds te doen!’

Zegt u daarmee dat de vluchteling in wezen de redding van de Kerk is?
‘Het brengt de Kerk in elk geval terug tot haar essentie: dienend in de wereld staan. Het beroep dat 
de vluchteling op ons doet is sterk geworteld in het Bijbelse verhaal. Elk mens is door God geschapen. 
Als een medemens in nood een appèl op ons doet, is daarin de stem van God te horen. Ook in de 
meest in slaap gesukkelde kerk blijkt nog een diepe liefde voor God en de naaste te wonen.’

Bestaat door het opzetten van zo’n humanitaire corridor niet het risico van een aanzuigende werking?
‘Dat is een politieke kwestie waaraan je een concreet mens niet kunt opofferen. Je helpt wie bij jou 
op de stoep staat en jou in de ogen kijkt.’

Geldt dat dan niet voor de transmigranten van het Maximiliaanpark? Zij hoeven niet speciaal naar 
België gehaald te worden. Ze staan al bij ons op de stoep.
‘We kiezen ervoor mensen via een veilige route naar België te laten komen en werken niet mee aan 
de instandhouding van mensonterende smokkelroutes. De humanitaire corridors maken structurele 
legale opvang door (kerkelijke) instanties mogelijk. Maar ik erken tegelijkertijd dat dit een ongemak-
kelijk antwoord is.’

Interview: Annet Sinnema-Buurman
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Nu de Heer is opgestaan 
Lied 202

1. Nu de Heer is opgestaan
Loopt alom het leven uit,
Breekt de nieuwe lente aan,
Roert zich in het groene kruid.
Heel de aarde die ontwaakt,
Looft Hem die haar heeft gemaakt
Met een jubelend geluid.

2. Helder wordt de hemel weer,
Stralend open overal,
En een zachte zon ziet neer
In ons liefelijke dag,
Dat in prille schoonheid blinkt.
Overal in ’t rond weerklinkt
Vogellied en lofgeschal.

3. Koning van de koude dood,
Trotse vorst, al was weleer
Uw geweld ook nog zo groot,
Al waart gij der wereld heer,
Nu heeft uit uw bar beleid,
Heerst uw ongerechtigheid
Over ons geslacht niet meer.

4. Nu de dood verslagen is,
En vergoed teniet gedaan,
Wordt vervuld het lang gemis
Breekt het volle leven aan,
En de mens mag, God zij prijs,
Het verloren paradijs
Onbekommerd binnengaan.

5. Jezus Christus gaat vooraan
In zijn konings heerschappij;
Die de dood is doorgegaan
Maakt ons allen waarlijk vrij.
Aan de Vader, Zoon en Geest
Is de zegen, het is feest.
Van zijn liefde zingen wij.
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Protestantse Solidariteit op bezoek in de Gaspard

Op dinsdag 20 maart was Protestantse Solidari-
teit te gast bij de leerlingen van klas 5 en 6 van de 
School met de Bijbel in Gent voor een informatie-
ve les over Onderwijs in Burundi.

Een groep van 38 leerlingen luisterde aandachtig 
naar de uiteenzetting. Ze leerden dat er in Burun-
di een minderheid leeft, de Batwa’s (pygmeeën in 
de volksmond), die zwaar gediscrimineerd wordt 
en waarvan de kinderen vaak geen eten hebben 
en niet naar school kunnen.  Maar ook leerden ze 
dat Protestantse Solidariteit hier iets wil aan doen 
door die kinderen te helpen om naar school te 

gaan. Het fonds dat daarvoor werd opgericht zorgt niet enkel voor de schoolkosten, maar voor-
ziet ook in een maandelijks voedselpakket en medische begeleiding.

Voor de speeltijd hebben alle kinderen nog een brief geschreven naar Naomi, een Batwa-meisje 
dat dankzij dit fonds naar school kan gaan.

Wil ook jij hier meer over meer weten of het fonds “Batwa” steunen? 
Meer info vind je op www.protestantsesolidariteit.be of via het telefoonnummer 02-510 61 80.

Lies Gernaey
Uitvoerend secretaris 

Tel. +32 (0) 2 510 61 80  
E-mail: info@protestantsesolidariteit.be  
Adres: Brogniezstraat 46, B-1070 Brussels  
Rekeningnummer : BE37 0680 6690 1028
    GKCCBEBB (Belfius)  
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Liefde in tijd van angst 

Na de bomaanslag van 22 maart 2016 is het 
leven niet meer hetzelfde. De Brusselaars zeg-
gen dat ze wantrouwiger zijn geworden. Een 
kwart van de Brusselaars zegt plekken te ver-
mijden waar veel mensen samenkomen. Een 
op vijf vermijdt het openbaar vervoer. Wie 
toch het openbaar vervoer neemt, kijkt altijd 
goed rond: wie zit er nog op deze tram of me-
tro? 

De wereld is niet meer hetzelfde, we leven met 
meer angst. Er zijn twee fundamentele krach-
ten in ons leven: ANGST en LIEFDE. Als je bang 
bent, trek je je terug uit het leven. Je isoleert 
je van anderen. Als je liefhebt, sta je open voor 
wie de ander is. Angst is een negatieve kracht 
die mensen kapot kan maken. Het liefhebben 
wordt dan moeilijk, soms zelfs onmogelijk. 
Angst is een kracht die jammer genoeg onze 
samenleving beïnvloedt en overheerst. 

Tegenover ANGST staat LIEFDE. Niet liefde 
zoals die wordt verkocht in televisieprogram-
ma’s. Liefde is daar een product geworden. 
Een partner vinden is zoals naar de supermarkt 
gaan om chips te kopen. Als daar niet de chips 
zijn met de smaak die je wenst, ga je gewoon 
naar een andere supermarkt. Maar liefde is 
geen product, liefde mag niet egocentrisch 
zijn, het is veel méér dan dat. Liefde vraagt om 
keuzes.  Het is dan ook geen gevoel maar voor-
al een respectvolle houding die zoekt naar ver-
binding. Zo bouw je een familie, een gemeen-
schap, zo bouw je een samenleving.

Paulus wijst ons de weg naar de LIEFDE in 1 Ko-
rinthe 13.
1. Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je 
woorden zinloos. Zelfs al laat de heilige Geest 
je alle talen van de wereld spreken en ook nog 
de taal van de engelen. 

2. Als je geen liefde hebt voor anderen, bete-
ken je niets. Zelfs al laat God je zijn boodschap 
bekendmaken en krijg je van hem al zijn gehei-
me kennis. En zelfs al heb je zo’n groot geloof 
dat je bergen kunt verplaatsen. 
3. Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is 
alles wat je doet, zinloos. Zelfs al verkoop je je 
bezit en geef je het geld aan de armen. Zelfs al 
sterf je in het vuur, omdat je je leven geeft voor 
de goede zaak.
4. Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde 
is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je 
bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een 
ander. 
5. Liefde is: een ander niet beledigen, niet al-
leen aan jezelf denken, geen ruzie maken en 
geen wraak willen nemen. 
6. Liefde is: blij worden van het goede, en een 
hekel hebben aan het kwaad. 
7. Door de liefde verdraag je alles wat er met 
je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en 
vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd vol-
houden.

Deze tekst van Paulus wordt in veel huwe-
lijksdiensten gebruikt maar is niet geschreven 
voor een verliefd koppel. Het is de wegwijzer 
naar een gemeenschap waar geldt ‘Jullie moe-
ten jezelf niet beter vinden dan een ander, of 
opscheppen over jezelf. Nee, jullie moeten be-
scheiden zijn, en  een ander belangrijker vinden 
dan jezelf. Denk niet alleen aan jezelf, maar 
zorg juist voor elkaar.’ (Filippenzen 2)

./...
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Activiteitenkalender april 2018 

Zaterdag 14 april 14:30-17:30 Adventkerk, Kortrijksepoortstraat 158, Gent: 
      prof. Rudy Van Moere over Beresjiet 

Zondag 15 april 11:00     Verkiezingen en gemeentevergadering

Woensdag 18 april 14:00  Gemeenschapsdans in Melac Zwijnaarde
   19:30    Kerkenraadsvergadering bij Micheline Morel

Donderdag 19 april 19:30   Avondcontact met Aletta Rambaut en Mieke Felix

Zondag 22 april  15:00   Concert luitist Igor Sirotinsky 

Dinsdag 24 april 19:00  Bestuursvergadering DVO bij ds. Tihamér Buzogàny

Woensdag 25 april 14:00   Gemeenschapsdans in Melac Zwijnaarde 
   14:30   Bijbel aan huis in het PCC

Vrijdag 27 april 19:30   Bijbel aan huis bij Francis en An Van de Walle

De wereld is niet meer dezelfde als vroeger. 
Angst grijpt ons naar de keel en het liefst wil-
len we ons terugtrekken; ieder voor zichzelf. 
De enige uitweg uit die beklemming is de Lief-
de, die ons laat bloeien en groeien en ons sa-
menbrengt. Liefde heeft net zoals een boom, 
stevige wortels nodig: in gezinnen, onderwijs, 

de kerk. Het is de enige weg naar spiritualiteit, 
een leerproces voor jezelf. En het wijst ons de 
weg naar een liefdessamenleving. Broodnodig 
in tijden van angst.

Ds. Saskia Ketelaar

Warm aanbevolen: Liefde in tijden van angst van Bleri Lleshi.
De Bijbelteksten komen uit de Bijbel in Gewone Taal.
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Ter overdenking
Kleuren, kleuren allemaal kleuren

In de voorbije maanden mochten wij ineens heel 
veel schoolkinderen verwelkomen in onze kerk, 
wat zeker onze tijd en aandacht verdient. Wat ik 
dit keer eigenaardig vond, was hun interesse in de 
liturgische kleuren. Bijna elke jongere was geïnte-
resseerd in de kleuren die in onze kerk mode zijn.  
Het zal niet de eerste keer zijn dat jullie over de 
liturgische kleuren lezen, toch voel ik het nu een 
beetje als mijn plicht om op dit onderwerp terug 
te komen, want wie weet, misschien leest ook de 
vragende partij onze kerkbrief. 
 “Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal 
het teken zijn van het verbond tussen mij en de 
aarde” (Gen. 9, 13) - de woorden van God aan No-
ach klinken bekend in onze oren en wij zijn dank-
baar dat het verbond tussen mens en God nog 
steeds geldig is. De boog, het teken van verbond 
tussen mens en de eeuwige, die wij regenboog 
noemen, heeft zeven kleuren en dat is meer dan 
de middeleeuwse religieuze schilders suggereren, 
die een regenboog vaak met slechts drie kleuren 
neerzetten. Het heilige getal drie stond symbool 
voor de gevoelens van pracht en volmaaktheid die 
de regenboog oproept. Zeven is een ander heilig 
getal, dat is het getal van de volheid, de volledig-
heid en elke kleur heeft zijn betekenis.
Rood is de kleur van de liefde. Daarover praten wij 
vaak en veel, in het teken van liefde handelen wij 
ook. De liefde, natuurlijk, daar begint alles mee. 
De liefde van God, die wij dagelijks mogen ont-
vangen. De liefde die wij vervolgens aan elkaar 
mogen doorgeven, ieder op zijn manier. 
Blauw, de kleur van het geloof. Daarmee hebben 
veel mensen het moeilijk, ze geloven niet meer in 
God en beschouwen geloof niet meer als basis in 
hun leven. Ik begrijp hun redenering en respec-
teer dat. Waarom? De geschiedenis leert ons van 
mensen die vervolgd werden om hun geloof en 
zo gauw ze zelf aan de macht kwamen, weer an-
deren vervolgden en dat in Gods naam. De voor-
beelden van vandaag zijn ook niet beter, iedere 
kerkelijke gemeenschap probeert te bewijzen dat 
bij haar het ware geloof schuilt. Persoonlijk heb ik 
daar moeite mee. 
Groen is de kleur van hoop. Na liefde en geloof 
volgt nu de hoop, een belangrijk element in ons 

menselijke leven. Zon-
der hoop zal het leven 
moeilijker zijn. Er kan in 
het leven heel veel tegen 
zitten. Dan stellen wij de 
vraag: hoe moet ik ver-
der? Of moet ik nog ver-
der? Waarom altijd ik? U 
kent al die vragen, groen vertelt ons, dat we altijd 
mogen hopen, ook bij moeilijkheden. 
Paars spreekt over vergeving en herinnert ons 
eraan dat wij in ons leven veel dingen verkeerd 
doen en verkeerd gedaan hebben. Misschien on-
bewust, maar soms schieten we tekort, het le-
ven loopt niet altijd gesmeerd. Wij kwetsen niet 
alleen God maar ook elkaar. Gelukkig dat er ook 
vergeving bestaat. God heeft ons vergeven, kun-
nen wij elkaar ook vergeven? 
Geel is de kleur van het licht. Zonder licht zal ons 
leven zeker anders zijn. Zonder licht kunnen wij 
niet genieten van alle mooie dingen die in het le-
ven zijn. Ons grote probleem is dat wij soms geen 
tijd hebben om te genieten, ons leven is veel te 
druk. Zal dat ooit veranderen? Zullen wij ooit 
meer tijd hebben om te genieten in het licht dat 
God aan ons mensen geeft?
Oranje is niet alleen de kleur van de Nederlan-
ders, maar ook de kleur van overwinning. De 
overwinning over de zonde en de overwinning op 
alle pijn en het verdriet dat in ons leven is. Ik weet 
niet hoeveel pijn en verdriet er op ons pad komt, 
maar ik weet dat er Iemand is die eeuwig leeft en 
Hij is degene die alles overwint, ook de pijn en het 
verdriet van ons leven. Dat is de boodschap van 
de kleur oranje. 
De laatste kleur is violet en die verklapt de be-
tekenis van de regenboog, trouw. De trouw van 
God voor ons mensen, maar ook de trouw die 
wij mensen voor elkaar moeten hebben. Als wij 
na een bui de regenboog zien, weten wij dat God 
trouw is en dat Hij trouw blijft. Dat heeft Hij zelf 
beloofd: „wanneer ik wolken samendrijf boven de 
aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, 
zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met 
al wat leeft…” (Genesis 9, 14-15/a)

Ds. Tihamér Buzogàny
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Varia

De bloemen van de kerk waren 
in de maand maart voor... 
04 maart 2018: Sara Blommaert ter bemoediging
11 maart 2018: Ds. Tihamér en Wilma Buzonàny voor 
    hun 20ste huwelijksverjaardag     
18 maart 2018: een kroonjaar voor Erika Görzel
25 maart 2018: een kroonjaar voor Huguette Spatz
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Dienstenrooster

Zondag, 8 april

Zondag, 15 april

Zondag, 22 april  

Zondag, 29 april

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/ Rita Martens
Collectes   Kerkenwerk  / Diaconie
Organist(e)   Arnold De Jonge
Kinderkerk   Wilma Meijerink

Voorganger   ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer / Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Baby Nest
Organist(e)   Aletta Rambaut
Kinderkerk  

Voorganger   Marian Knetemann
Kerkenraadsleden van  dienst Francis Van de Walle /  Micheline Morel
Collectes   Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)   Ko van Heest
Kinderkerk 

Zondag, 6 mei

Voorganger   Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van  dienst Marijke Schaefer/ Aletta Rambaut
Collectes   Kerkenwerk / Diaconie
Organist(e)   Ko van Heest
Kinderkerk   

April
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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. 

 April

zondag  1 april Marcus 16:1-8  De eerste getuigen  Eerste Paasdag
maandag 2 april Sefanja 1:1-13  Waarschuwing 
dinsdag  3 april Sefanja 1:14–2:3  Oproep 
woensdag 4 april Sefanja 2:4-15  Vijanden gestraft 
donderdag 5 april Sefanja 3:1-8  Recht voor een onrechtvaardige stad 
vrijdag  6 april Sefanja 3:9-20  Barmhartigheid voor een onbarmhartige stad 
zaterdag 7 april Genesis 2:4b-17  Paradijselijk 
zondag  8 april Genesis 2:18-25  Schaamteloos gelukkig 
maandag 9 april Genesis 3:1-24  Gevallen 
dinsdag  10 april Spreuken 22:17-29 Raadgevingen 
woensdag 11 april Spreuken 23:1-14 Anti-materialisme 
donderdag 12 april Spreuken 23:15-25 Laat je onderwijzen 
vrijdag  13 april Spreuken 23:26-35 De kater komt later 
zaterdag 14 april Psalm 4   Slaaplied 
zondag  15 april Genesis 4:1-16  Het leven gaat (niet) verder 
maandag 16 april Genesis 4:17-26  Wie is de sterkste? 
dinsdag  17 april Spreuken 24:1-9  Wijsheid boven alles 
woensdag 18 april Spreuken 24:10-22 Zoete woorden? 
donderdag 19 april Spreuken 24:23-34 Eerlijkheid en vlijt 
vrijdag  20 april Psalm 10  Sterkte voor zwakken 
zaterdag 21 april Genesis 5:1-24  Leeftijden 
zondag  22 april Genesis 5:25–6:4 Gemengde gevoelens 
maandag 23 april Spreuken 25:1-15 Spreken is zilver en Spreuken is goud 
dinsdag  24 april Spreuken 25:16-28 Over maat houden en maten houden 
woensdag 25 april Spreuken 26:1-12 Doe niet zo dwaas 
donderdag 26 april Spreuken 26:13-28 Vergelijkenderwijs 
vrijdag  27 april Spreuken 27:1-11 Het is een vriend die mij mijn feilen toont 
zaterdag 28 april Spreuken 27:12-27 Omgangswijsheid 
zondag  29 april Genesis 6:5-22  Scheepsbouw 
maandag 30 april Genesis 7:1-24  Bootvluchtelingen 

 Mei

dinsdag  1 mei Spreuken 28:1-16 Tegenstellingen 
woensdag 2 mei Spreuken 28:17-28 Van rijkdom word je niet wijzer 
donderdag 3 mei Spreuken 29:1-14 Wijsheid duurt het langst 
vrijdag  4 mei Spreuken 29:15-27 Opvoedkunde 
zaterdag 5 mei Spreuken 30:1-9  Wijs en bescheiden 1 
zondag  6 mei Genesis 8:1-14  Drooglegging 


