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Na de paasvakantie was er kerkenraadsvergade-
ring en er stond weer heel wat op het program-
ma.
We kijken terug op een mooie paasdienst met de 
doop van Léon en Ella. Lief en leed liggen soms 
zo dicht bij elkaar. We hadden immers ook de be-
grafenis van de dochter van Anna Van der Vennet 
en eveneens de doop van de Dylano op 22/4/18. 
De verkiezing van de kerkenraadsleden is achter 
de rug. Met een gunstig resultaat van ja-stem-
men kunnen Francis Van De Walle, Micheline 
Morel, Aletta Rambaut en ikzelf weer aan de 
slag. Ons nieuw kerkenraadslid Bea Baetens mag 
met één onthouding onze groep versterken. We 
zijn u allen dankbaar voor het vertrouwen.
Op de gemeentevergadering werd het verslag 
over de activiteiten van de verschillende werk-
groepen binnen de gemeente overlopen en er 
kwamen telkens heel wat vragen. Tussendoor 
kregen de aanwezigen lekkere soep en broodjes, 
waarvoor alweer dank aan Philippe Adams. Met 
de nodige aandacht behandelen we jullie vragen 
in de komende maanden.
Begin juli houden we ons conclaaf (= een dag 
kerkenraadsvergadering) en daar bekijken en 
verdelen we de taken binnen de kerkenraad.
Op Pinksteren mogen we ons verheugen op de 
bevestiging van Bea Baetens als nieuw kerken-
raadslid.
Het proponentschap loopt met Jannica de Pren-
ter nog steeds goed. Ze had een zinvolle samen-
komst met de jeugd over het thema verslaving.
Verder doen we dit jaar terug mee met Open 
Kerkendag op 2 en 3 juni in onze kerk.
De opening van Sacrale Wervels zal met een foto-
tentoonstelling van Wim Piesen (zoon van Karel 
Piesen) en een concert doorgaan op zaterdag 23 
juni.

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

Bekers, bekers en nog een beker

Ik had u nog een vervolg beloofd op het verslag 
van de lezing door de heer Graas over ons avond-
maalszilver.
Over de bekers van onze Brabantdamkerk hebt 
u al heel wat kunnen lezen in het gedenkboek 
Geloof en Vrijheid (hebt u uw exemplaar nog 
niet besteld bij Aletta Rambaut?). Ik vat samen: 
ons oudste stuk is de beker Claeyssens (Figuur 
A), een schenking van een verder onbekend ie-
mand uit het verre verleden. Uit de ijkmerken 
op de onderzijde valt af te leiden dat de beker 
gemaakt werd in 1623 door Jan van Ossevoort 
uit Dordrecht. De eerste eigenaar liet zijn initia-
len aanbrengen: A.W.B. en T.H (een echtpaar?). 
De volgende was ACI en daarmee weten we nog 

niets. En hoe kwam Jacobus Claeyssens daarna in 
het bezit van het kunstwerk? Wanneer en waar-
om schonk hij de beker aan de gereformeerde 
gemeente der stadt Gent? Allemaal mysteries.
De beker is versierd met kunstig graveerwerk 
waarin we de symbolen voor geloof, hoop en lief-
de herkennen. Vogels en bloemenkransen vullen 
het geheel aan. Deze verfijnde versieringen staan 
in schril contrast met de opdracht van Claeyssens 
die nogal slordig is aangebracht. Er staat zelfs een 
verbeterde spelfout in.
We onthouden nog dat deze beker van 1719 tot 
1816 bewaard werd in Sas van Gent. In balling-
schap uit veiligheidsoverwegingen want de wei-
nige overgebleven Gentse protestanten hadden 

Figuur A Figuur B
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totaal geen rechten of vrijheden zoals u weet en 
moesten geregeld onderduiken.

Dan komen we tot de beker van Koning Willem 
(Figuur B), door Zijne Majesteit geschonken in 
1816. Ongeveer dezelfde vorm en afmetingen 
als de voorgaande maar heel wat steviger uit-
gevoerd. Behalve de uitgebreide opdracht is de 
beker glad, dus zonder versieringen. Hij komt uit 
het Gentse atelier van Lieven de Bast en is niet 
gedateerd door stempeling. Maar het jaartal 
1816 uit de opdracht is duidelijk genoeg. Nog te 
vermelden dat dit de enige (bekende) beker ter 
wereld is, die de naam van Willem draagt.
U zou een en ander uitgebreid kunnen bekijken 
tijdens de volgende avondmaalsviering, maar 
houd er dan wel rekening mee dat er nog ver-
schillende wachtenden zijn op de bank naast u. 
Wacht dus liever tot na de dienst, de koster zal u 
wel ter wille zijn.
De tinnen borden en de tinnen schenkkan zijn ui-
teraard veel minder indrukwekkend. Het is maar 

tin, maar in calvinistische kringen was en is dat 
even goed. Afkomstig uit het atelier van Jean 
Louis Peuty te Brussel, in bedrijf eind 18de en 
eerste helft 19de eeuw. Mogelijk zijn deze voor-
werpen aangekocht door ds. Goedkoop.
Tussen de aankomst van dominee Goedkoop in 
het voorjaar van 1815 en de terugkomst van de 
beker Claeyssens en de schenking van de koning 
in 1816, is bij ons (ten stadhuize!) meerdere ke-
ren avondmaal gevierd. En daarvoor werd het 
nagtmaals-zilver van Horebeke geleend. 
Tim Graas heeft samen met mij een en ander uit-
gezocht en we kwamen tot het volgende:
Horebeke beschikt over twee stellen: een tinnen 
ensemble (met kelken in plaats van bekers) dat 
volgens de plaatselijke overlevering uit de 17de 
eeuw zou dateren en destijds gebruikt werd door 
het kleine groepje protestanten in Etikhove (7 
km ten ZW van Horebeke). Onze specialist denkt 
eerder aan de 18de eeuw. Laten ze dat in Hore-
beke niet horen! Na de verkoop in 1913 van het 
leegstaande kerkzaaltje kwam het stel in Horebe-

Figuur C Figuur D



6 | 

Terugblik
ke waar het nu de avondmaalstafel siert.
Daarnaast is er het stel dat bij de vieringen wordt 
gebruikt. Het belangrijkst zijn de beide zilveren 
bekers en de bijhorende grote broodschaal. Vol-
gens de merken zijn deze voorwerpen gemaakt 
door Le Febvre, een familie van zilversmeden uit 
Doornik die er werkte eind 17de, eerste kwart 
18de eeuw. Gingen de Horebekers hun zilver-
werk in Doornik aankopen? Waren Oudenaarde 
of Gent niet makkelijker te bereiken? Het verhaal 
is wel anders.
Deze drie stukken dragen een gegraveerd wa-
pen. Geen christelijke symbolen zoals de ge-
loof-hoop-liefde van de beker Claeyssens maar 
een leeuw (Figuur C). Niet de leeuw van Juda, 
ook niet de Vlaamse leeuw maar wel die van de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 
Hoe kwam die in Doornik verzeild?
Toen ons land in 1713 uit de handen van het uit-
gestorven Spaanse koningshuis overging naar de 
Oostenrijkers, werd op Europees niveau (toen 
al!) beslist dat er een gordel van versterkingen 
moest worden aangelegd tegen de grens met 
Frankrijk, het land dat onder Louis XIV altijd 
maar weer probeerde om ons land te veroveren. 
In die versterkte steden kwamen garnizoenen uit 
de Noordelijke Nederlanden en een van die ste-
den was Doornik. Dit was het zogenaamde Bar-
rière-traktaat. Die Hollanders brachten ook hun 
calvinistische praktijken mee. In het kader van de 

overeenkomst mocht dat binnen het garnizoen, 
zolang er maar geen inwoners van ons land bij 
betrokken werden. (Dat er al eens een van hun 
dominees kindjes uit Horebeke heeft gedoopt, 
wisten zelfs de katholieken!) Blijkbaar heeft het 
garnizoen geen avondmaalsgerief uit het Noor-
den meegebracht maar gewoon de plaatselijke 
leverancier Le Febvre gecontacteerd en hem 
duidelijk gemaakt hoe zulke bekers er moesten 
uitzien.
Het Barrière-traktaat eindigde in 1781 en de 
Nederlandse troepen moesten naar huis. Als 
afscheidsgeschenk schonken ze twee bekers en 
een broodschaal aan de kerkgemeenschap in Ho-
rebeke. Met de leeuw, de kanonnen, de sabels en 
de vaandels. In zijn Geschiedenis van de Oudste 
Protestantsche Kerk in België uit 1885 bevestigt 
de toenmalige Horebeekse dominee Wagener 
het hele verhaal in twee korte zinnen.

Tot slot nog een beker (Figuur D). Na al het vorige 
moet het ons niet verwonderen dat (volgens het 
door de heer Graas geraadpleegde onvolprezen 
internet) onze zustergemeente VPKB Doornik 
over een identieke Barrière-beker beschikt. Dus 
ook zij kregen een afscheidscadeautje! De details 
daarvan (hebben zij nog meer?) wil ik deze zo-
mer eens ter plaatse gaan navragen.

Arnold De Jonge

Het Laatste Avondmaal
Wanneer heeft het plaats gehad? Op donderdag of op woensdag? Op donderdag, beweren wij. Neen, 
vertelt Professor Colin Humphreys van de Universiteit van Cambridge in zijn boek The Mystery of the 
Last Supper, het ging door op woensdag 1 april van het jaar ’33. Hij heeft daarover veel opzoekingen 
gedaan en dat was zijn conclusie. Dat zou de verschillen in de differente Evangelies kunnen verklaren.
Wij hebben het in elk geval gevierd op Witte Donderdag (29 maart 2018). Eén lange, tafel gedekt met 
een wit linnen tafelkleed nodigde ons uit om het laatste avondmaal van Christus met zijn apostels te 
herdenken. Het brood en de wijn werden aangereikt. Mooie teksten en muziek werden met Power- 
Point op een scherm geprojecteerd. Iedereen was onder de indruk  van het gebeuren. 

./...
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Paasontbijt
Op Pasen (1 april 2018) werden wij onthaald op een lekker ontbijt. Het is  heerlijk om te ontbijten met geloofsgenoten. 
Philippe Adams was weer druk in de weer geweest om lekkers op tafel te toveren. In de mandjes lagen frisse, knap-
perige broodjes, de koffie maakte ons wakker en er waren eitjes voor de liefhebbers.
Prachtig initiatief !  Dank aan Philippe en de vele medewerkers.
Huguette Spatz

Paas-doop-dienst
Na het opruimen van Paasontbijt, gingen we dan over in een drukbezochte Paasdienst, opgeluisterd door het 
blaasensemble Matthias en door William Vanderbauwhede aan de viool. Tijdens deze dienst vierde de gemeente de 
doop van twee van de kleinkinderen van Etty Deelstra en Wim Buyneel, Leon en Ella. Dank zij de spontaneïteit van 
Leon,  de wensen van meter en peter en de vlotte omgang van de dominee met de kinderen, werd dit een familiaal 
gebeuren in gemeentekring, waaraan we hele mooie herinneringen overhouden.

Foto’s: Robbe Adams
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Dankwoord van Doctors on Mission - Belgie
Herinnert u zich, dat we tijdens de Paasdienst gecollecteerd hebben voor Doctos on Mission? 
Hierover volgende e-mailcorrespondentie, die u zal interesseren:

Dag Rik,
Deze morgen een mooie paasdienst gehad in onze Protestantse kerk. Ik las je getuigenis nog 
eens voor en we hebben het mooie bedrag van 560 euro opgehaald. De penningmeester 
stuurt het door naar het nummer zie hieronder. Hopelijk is dit bedrag een steuntje voor je 
mooi werk in Haïti en/of Bolivia. Het ga je goed... Nog een gezegend paasfeest en een har-
telijke groet,
Rita Martens

Beste Rita,
Eerst en vooral een Zalig en Gezegend Paasfeest toegewenst! Wat een enorme zegen dat 
jullie zo een mooi bedrag bij mekaar kon krijgen. Dank a.u.b. de voorganger, kerkenraad en 
gemeenteleden voor deze grote zegen! Nog de hartelijke groeten, nu vanuit de Andes!

Rik Celie
VZW Doctors on Mission
BELFIUS  bank 552-3280600-11
IBAN : BE30-5523-2806-0011
BIC (SWIFT code) : GKCCBEBB
(Fiscale attesten verkrijgbaar)

Avondcontact
De Dom van Erfurt (Beatae Mariae Virginis)

Op 19 april jl. had de laatste voordracht van Avondcontact van dit seizoen plaats. Mieke Felix en Alet-
ta Rambaut rondden de reeks af met een lezing over het kunstpatrimonium van de Dom van Erfurt. 
Dit riep bij velen onder ons herinneringen op aan de Lutherreis, die we vorig jaar ondernamen.

Van laatromaans tot gothiek
Mieke en Aletta gaven ons een boeiend relaas over de bouwgeschiedenis van de kerk. In de 8ste  
eeuw riep paus Gregorius II op om hier een huis te bouwen voor missionaris Bonifatius. In 752 werd 
hiermee gestart. In 1170 was het gebedshuis zo goed als voltooid. In de 13de eeuw was de kerk te 
klein geworden en men bouwde een nieuw koor. In de 14de eeuw volgde wederom de bouw van een 
nieuw koor; daarvoor moest een architecturale ingreep gebeuren want het gebouw bevond zich op 
een heuvel waar te weinig ruimte was; er werd  een onderbouw opgericht waarin zich uitsparingen 
bevonden. Die ruimte noemde men kavaten (van het Latijn CAVARE, uithollen). De kavaten waren 
bewoond tot in de 19de eeuw. Befaamd is de aanval op de kerk in 1579 (KAVATENSTURM).
Aletta vertelde over de prachtige glasramen die zich in de kerk bevinden en vergeleek deze met wer-
ken van bij ons. Ze gaf een informatieve commentaar over glas. De Erfurter glasgalerij is te dateren 
tussen 1370 en 1420.

Zuilen (Pfeilerbilder)
Mieke vertelde over de acht zuilen die deel uitmaken van een uitzonderlijk kunstpatrimonium. Voor 
de pijlers staan gebogen beschilderde panelen. De schilderijen vertellen o.a. over de tenhemelop-
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Doopdienst
22 april 2018

Op zondag 22 april jl. mochten we opnieuw een doopdienst meevieren namelijk van Dylano, het zoontje van 
Kaiya Frans en Timothy en het kleinkind van Gwenda Stevens en Anton Renting. Ook deze dienst was een hoog-
tepunt in aanwezigheid van familie en vrienden.

neming van Maria (1534/37), de Gregoriusmis (1506), de eucharistische molen (1534) en de boom van Jesse 
(1513). Het zijn duidelijk reacties op protestantse ideeën en bevestigingen van de katholieke geloofspunten. De 
Pfeilerbilder zijn merkwaardig en uniek.
Mooie afsluiter van Avond Contact.

Huguette Spatz
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Jeugd
Protestants Jeugd Overleg Platform (ProJOP)

VACATURE Jeugdwerkondersteuner (m/v)

ProJOP is de Nederlandstalige jeugdwerking van de Verenigde Protestantse 
Kerk in België. Meer info vind je op www.projop.be of www.protestant.link of 
op de ProJOP Facebook.

Taakomschrijving

Beleid
Als jeugdwerker ben je zo breed mogelijk in de kerk vertegenwoordigd om te zorgen dat je   
de belangen van kinderen en jongeren agendeert en stimuleert.
Je geeft vorm aan een participatief jeugdbeleid in de VPKB en houdt vinger aan de pols bij   
kinderen en jongeren m.b.t. wat zij denken over geloof en kerk.  
Je volgt ontwikkelingen rond christelijk jeugdwerk en weet deze te vertalen naar de context   
van de VPKB.

Media
Je coördineert de communicatie van ProJOP via de diverse media (social media, nieuwsbrief, enz.). 
Je coacht vrijwilligers en volgt inhoudelijk op.   

Activiteiten
Je ziet erop toe dat bovenplaatselijke activiteiten door lokale kerken als peter/meter en in samen-
werking met (jonge) vrijwilligers georganiseerd worden. 
Je bewaakt de randvoorwaarden voor inhoudelijke en organisatorische kwaliteit.

Lokale ondersteuning
Je ondersteunt en initieert projectmatig en opbouwend jeugdwerk van lokale kerken.
Je bent vraagbaak voor inhoudelijk materiaal en vorming.

Administratie
Je verzorgt de administratie en financiën van de ProJOP-werking.

Profiel
Je kunt goed organiseren, je bent een initiatiefnemer en je kunt goed zelfstandig werken.
Je hebt een groot hart voor kinderen en jongeren en je kunt hen uitdagen om bezig te zijn met (vra-
gen rond) geloof en zingeving. 
Je kunt een visie op kerkelijk jeugdwerk ontwikkelen en je kunt die zowel mondeling als schriftelijk 
overbrengen. 
Je hebt affiniteit en ervaring met (kerkelijk) jeugdwerk.
Je kunt goed omgaan met mensen en hun verschillen in levensbeschouwelijke overtuigingen, cultu-
rele achtergrond, generatie, etc.   
Je hebt een christelijke levensvisie en je bent meelevend lid van een lokale VPKB-gemeente of je bent 
bereid dat te worden.
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Je hebt een diploma hoger onderwijs in een sociale of theologische richting.
Je kunt vlot werken met de courante softwaretoepassingen.
Je hebt minstens een basiskennis Frans en Engels.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en bij voorkeur een auto. 
Je bent bereid tot regelmatig avond- en weekendwerk. 

We bieden
Een boeiende, afwisselende job (32 uur) in een Kerk die middenin de maatschappij wil staan. Je 
hebt een stuurgroep die jou ondersteunt en aan wie jij verantwoording aflegt. Verloning volgens 
barema bedienaar van de eredienst. Vergoeding voor GSM en verplaatsingen. Flexibele werkuren. Je 
hebt een bureau vlakbij station Brussel-Zuid tot je beschikking. Je bent regelmatig op verplaatsing in 
Vlaanderen, maar kunt ook van thuis uit werken.
Je start 1 september 2018. 

Je sollicitatie met motivatiebrief en CV stuur je voor 1 juni a.s. naar ds. Lianne de Oude, voorzitter van 
de ProJOP-stuurgroep: lianne.deoude@scarlet.be
Gesprekken vinden plaats op maandag 18 juni a.s. Geselecteerde kandidaten worden verwittigd over 
het tijdstip.    

Activiteitenkalender mei 2018 
Dinsdag 2 mei   14:00 Dans in de Melac
Woensdag 9 mei  19:00 Kerkenraadsvergadering bij Rita Martens 
Donderdag 10 mei 10:00 Hagepreek in Horebeke 
Vrijdag 11 tot 14 mei  Gemeentereis naar Boedapest
Zaterdag 12 mei 14:00 Lezing over het Scheppingsverhaal in de Adventskerk, 
    Kortrijksepoortstraat te Gent
Woensdag 16 mei 14:00 Dans in de Melac 
Woensdag 16 mei 19:30 Pinkstertocht, start aan de Rabotkerk
Maandag 21 mei 16:00 Concert Cydonia Barocca in de Brabantdamkerk
Dinsdag 22 mei  19:30 Bijbel aan huis o.l.v. Jannica de Prenter bij Francis en An 
    Van De Walle in De Pinte
Woensdag 23 mei 14:30  Bijbel aan huis o.l.v. ds. Tihamér Buzogàny in het PCC Gent
Woensdag 30 mei  14:00 Dans in de Melac 
Woensdag 30 mei 11:30 Minisymposium Meedoen maakt het leven mooi m.m.v. Jannica  
    de Prenter in de Vredeskerk te Goes (NL)
Zaterdag 2 juni  14:00 Schoolfeest Gaspard de Coligny-school
Zaterdag 2 juni  16:00 Open Kerkendag met voordracht van ds. Tihamér Buzogàny
Zondag 3 juni    16:00 Open Kerkendag met concert van Igor Sirotinsky
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Het scheppingsverhaal in Genesis 1:1-2:4a
Scheppingsverhalen in het Oude Midden-Oosten en in Israël
Zaterdag 12 mei om 14 uur tot ong. 16:30 met korte pauze

Hendrik Conscience schreef historische verhalen, zoals de Leeuw van Vlaan-
deren en bepaalde daarmee zijn Vlaamse lezers bij hun wortels. Door de 
roemrijke daden van hun voorvaderen te vertellen, herinnerde hij hen aan 
hun identiteit. Zo leerde hij zijn volk niet alleen zijn lezen in een door het Frans 
overheerste samenleving, maar hij gaf hen ook hun trots terug. Het boek Ge-
nesis staat aan het begin van Israëls literair erfgoed en verhaalt over het prille 
begin van haar volk en over het leven van haar stamvaders. Waarom leidt 
de schrijver van deze epische hoogte- en dieptepunten van Israël in met de 
schepping van de wereld? Wat betekent dat voor Israëls plaats onder de vol-
keren en in de wereld die door haar God is geschapen? 

Zaal van de Adventkerk, Kortrijksepoortstraat 158 – 9000 Gent
De Adventskerk is vlot te bereiken met tram 1, halte Verloren Kost. Vanaf die 
tramhalte is het nog zo’n 200 m te voet tot aan de kerk.
Vrije toegang

Van Pasen naar Pinksteren : Genesis (beReshit) lezen

Op zaterdagnamiddag 14 april ben ik de tweede namiddag van 4 voordrachten (of lessen) over het 
boek Genesis (Beresjiet in het Hebreeuws) van prof. Rudy Van Moere in de Adventskerk (Kortrijkse-
poortstraat 158) gaan bijwonen. Er waren zo'n kleine dertig toehoorders, maar onder hen zag ik toen 
niemand anders van de Gentse VPKB-kerken. Ik vond dat wel jammer, want het onderwerp vind ik 
heel boeiend gebracht en bovendien leerrijk. Rudy laat bovendien vlot ruimte om vragen te stellen, 
zolang ze maar met het gebrachte onderwerp te maken hebben.
Alle deelnemers kregen een aantal losse blaadjes waarop de essentie van zijn vele powerpoint slides 
is weergegeven. 
Rudy maakte ons op een heel rustige maar boeiende manier en heel deskundig vertrouwd met de 
Oosterse en Joodse denkwijze, waarmee een boek als Genesis/Beresjiet (of 'beReshit'), veel beter 
kan begrepen worden. Hij verklaart de bijzondere en meervoudige structuur van dit boek.

Ook de betekenis van de Hebreeuwse woorden verduidelijkte hij ons. Eén klein voorbeeldje.
Zo onthulde hij ons - en zeker mij die het Hebreeuws niet machtig ben - dat de vertaling over de 
zogenaamde rib van Adam waaruit Eva zou gemaakt zijn, eigenlijk niet klopt. Het woord rib bestond 
immers niet in het Hebreeuws van toen, zei hij. De vertalers zijn dus wel heel creatief te werk gegaan, 
maar brachten zo de juiste betekenis niet zo goed over. De juiste vertaling zou moeten zijn dat God 
Eva maakte uit de flank van Adam, zoals de flank, de zijkant van een schip. Man en vrouw zijn dus 
door God gemaakt om elkaar te flankeren :o)) .

Rudy kondigde ons op het einde nog aan dat hij van plan is om in de loop van dit jaar een eigen web-
site op te starten, waar onder meer zijn analyse van dit bijzondere boek Genesis aan bod zal komen.
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Vooruitblik
In afwachting daarvan gaf hij ons alvast de volgende tip: ga eens een kijkje nemen op de Nederlandse 
website : https://www.joods-christelijke-dialoog.nl/ 
Als we in de rechter kolom op de homepage klikken op Genesis 11 : 1 - 9, dan vinden we daar een 
analyserend essay van Rudy Van Moere over de toren van Babel met als titel: De bevolking van de 
aarde. Ook deze tekst vind ik op zich al zeer de moeite waard om te lezen.

Francis Van De Walle

Pinkstertocht 
Start Rabotkerk

woensdag 16 mei om 19:30
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Vooruitblik
Gent Kleurt Goud
CYDONIA BAROCCA, 
Muziekfestival
19 - 20 - 21 mei 2018

Elk Pinksterweekend kan je in de Gentse binnenstad genieten van een ba-
rokfestival, vol muziek van de drie grootmeesters uit de Duitse barok: Bach, 
Telemann en Graupner.

Florian Heyerick, al zijn hele leven lang op de bres voor min-
der evidente muzikale ontdekkingen, nodigt tijdens Cydonia 
Barocca specialisten uit binnen- en buitenland uit rond één 
specifiek instrument. In 2018 is dat de viola (d'amore). 

Wat staat er op het menu?
Verwacht je aan een hele resem concerten met cantates, 
orkestwerken en kamermuziek, maar ook aan een open po-
dium, lezingen, een tentoonstelling, kinderatelier, wereld- en jazzmuziek…
Cydonia Barocca staat voor bekende en minder bekende meesterwerken, 
uitgevoerd door een plejade aan topmusici op verschillende aantrekkelijke 
locaties in de Gentse binnenstad.

En die kweepeer dan?
De kweepeer (Latijn: cydonia) staat voor de fruitgeworden schoonheid van 
vergeten tradities. Met haar gouden kleur leidt ze je tijdens het festival van 
de ene naar de andere culinaire ontdekking. Cydonia smaakt, ruikt en klinkt 
als kunst en cultuur...

CYDONIA BAROCCA OOK IN DE PROTESTANTSE KERK GENT-BRABANTDAM
OP MAANDAG 21 MEI 16:00

werken van Bach, Telemann en Graupner: 
aria’s, concerti en cantates met violetta

Tickets: 5 cbu (10 - 15€)

KNIP ONDERSTAANDE KWEEPEER UIT EN BRENG DEZE MEE NAAR HET 
CONCERT VOOR 20% KORTING!

Alle informatie: programma, reservaties, tickets: 
www.cydonia-barocca.org  - een initiatief van 
Florian Heyerick
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Vooruitblik

Bijbel aan huis
Dinsdag 22 mei om 19:30

Woensdag 23 mei om 14:30 Op reis met Paulus
Derde zendingsreis 

De volgende samenkomst in het kader van Bijbel aan huis zal uitzonderlijk 
plaatsvinden op dinsdag in plaats van op vrijdag ten huize van An en Francis 
Van De Walle. Dit heeft te maken met de agenda van dr. Jannica de Prenter, 
die de presentatie van deze derde zendingsreis zal leiden. 
De woensdagsamenkomst blijft zoals gepland. 

Even voorstellen: 
gastvoorganger 

Henk Dikker Hupkes
zondag 27 mei 2018

Op 27 mei, zondag Trinitatis, hoop ik in de Brabantdamkerk voor te gaan. De 
keuze van uw kerkenraad om mij uit te nodigen ligt op het oog niet erg voor 
de hand, omdat Weerselo waar ik woon en werk ruim 300 km noordooste-
lijk van Gent gesitueerd is. De aanleiding is een reünie van de Schaefer-fami-
lie in Gent eind mei. Mijn moeder was een Schaefer en mijn grootvader V.E. 
Schaefer, geboren in 1876 te Luxemburg, was 37 jaar predikant in Losser nabij 
Enschede aan de Duitse grens, nog geen 20 km van mijn huidige woon- en 
werkplaats. 

Het is dus niet toevallig dat ik al jong een roeping voelde om dominee te 
worden. Maar ach, hoe gaat dat: het tijdsgewricht (jaren ’60), tegenvallende 
schoolresultaten en andere verlokkingen weerhielden me ervan. Ouder en 
wijzer besloot ik alsnog de mogelijkheid te verkennen. In 2001 begon ik in 
deeltijd aan de studie theologie (in Kampen en Leiden). In de masterfase deed 
ik ook de predikantsopleiding en in 2010 studeerde ik af. Een lange studie die 
ik in al die jaren naast mijn werk met plezier gedaan heb en mij verrijkt heeft. 

Voor iemand die in 1948 is geboren, ligt het niet voor de hand om zo laat nog 
een beroep te krijgen. Toch gebeurde dat: sinds begin 2012 ben ik werkzaam 
in Weerselo en woon ik op het Stift, een oud kloostercomplex, tegenover de 
800 jaar oude Stiftskerk. Deze zomer neem ik afscheid van mijn gemeente en 
het domineesbestaan, want de regels van de Protestantse Kerk Nederland 
schrijven voor dat een predikant ten hoogste tot zijn 70ste een gemeente 
mag dienen. Ik leg me daar graag bij neer. Tenslotte heb ik ook nog een lieve 
vrouw, kinderen, kleinkinderen en een huis in Amersfoort. En stapels ongele-
zen boeken.

Maar voor het zover is zal Deo volente graag een keer uw dienaar des Woords 
zijn. Extra verheugd ben ik dat mijn neef Niels Schaefer uit Duitsland tijdens 
de dienst het orgel zal bespelen. 
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Vooruitblik
Mini-symposium
Meedoen maakt het leven 
mooi
30 mei 2018 vanaf 11:30

Heb je zelf een beperking? Ben je familie, vrijwilliger of begeleider of ben je 
op een andere manier betrokken? Voel je dan welkom op dit mini-symposi-
um! 
Met onder andere: persoonlijke verhalen, muziek, workshops, een lezing van 
Marinus van den Berg over meedoen, kwaliteit van leven en kwetsbaarheid 
en met medewerking van dr. Jannica de Prenter.
Er is muzikale ondersteuning door Theo van Teijlingen en de Zeeuwse Muzi-
kanten.
Wil je meedoen aan het symposium of een onderdeel? Vraag een inschrij-
vingsformulier bij Jannica de Prenter en geef je dan uiterlijk 22 mei op.

Plaats: 
Vredeskerk Goes 
Ds. W.C. van der Vegtplein 2 

Concert 
luitist Igor Sirotinsky 
zondag 3 juni om 15:00

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 3 juni om 16:00 een 
concert met op het programma:
- J.S.Bach: Works for Lute
-  Arrangements for the classical guitar of the major Bach’s lute works:  
 Partita c-moll BWV 997, Prelude, Fuga & Allegro Es-dur BWV 998,   
 Suite e-moll BWV 996
- Lute Partita c-moll BWV 997
-  Prelude, Fugue & Allegro Es-dur BWV 998
-  Chorale Preludes (arr. for guitar D.Russell/I.Sirotinsky)
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
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Pastoraat

Wel en wee uit de Brabantdamgemeente

De afgelopen maand heeft weer vreugde en ver-
driet gebracht in onze gemeente. 

Verdriet om het afscheid van Guy Schrans, elders 
in het blad vindt u een in memoriam van de hand 
van Aletta. Wij bieden als gemeente onze innige 
deelneming aan de kinderen en kleinkinderen en 
verdere familie aan, die nu zonder hem hun le-
vensweg moeten voort zetten.

Groot verdriet ook voor Anna Van der Vennet 
toen zij te horen kreeg dat één van haar drie 
dochters, Saskia, onverwacht dodelijk veronge-
lukt was. Onnoemelijk leed voor een moeder, 
maar zoals jijzelf me vertelde, Anna, vind je 
troost en kracht bij je Heer, ondanks alle verdriet. 
Wij bidden je toe dat je uit die troost en kracht 
ook je andere twee dochters en je kleinzoon tot 
steun zal kunnen zijn om verder te kunnen en het 
leven weer opnemen als de tijd daar rijp voor is, 
hoewel niets meer zal zijn als voorheen. Onze 
christelijke deelneming voor jou en al je dierba-
ren.

Martine De Jonge leefde de afgelopen maand 
toe naar haar 2de ingrijpende operatie, die in-
middels achter de rug is en de chirurgen zijn 
tevreden met het behaalde resultaat. Dit is een 
goed begin van je reis naar genezing, maar nu 
zal er nog een lange revalidatie volgen en daarbij 
wensen we je heel veel doorzettingsvermogen 
en geduld toe. Weet dat struikelstenen op je weg 
liggen om er voorzichtigjes omheen te gaan en 
naast al onze zorg en goede wensen voor beter-
schap zal je wanneer nodig die steun ontvangen 
die je in staat stelt om stap voor stap vooruit te 
komen. Hopelijk mag je ziekenhuis vlug weer 
verlaten om in eigen omgeving aan te sterken. 
Doe het rustig aan en wij hopen je binnenkort 
weer in ons midden te ontmoeten.

Isabelle Leyman is na een korte opname in het 
Jan Palfijn ziekenhuis weer terug naar haar ver-

trouwde omgeving in Lemberge, waar zij altijd 
heel blij is met een bezoekje.

Ghislaine Verschueren is eind april weer opgeno-
men met gezondheidsproblemen in Maria Mid-
delares. Zij is herhaalde malen gevallen en dat 
bezorgt haar veel ongemak. Het ziet er naar uit 
dat zij begin mei voor onbepaalde tijd naar de 
RVT De Zonnebloem in Zwijnaarde zal kunnen, 
nu alleen thuis zijn ondanks veel hulp niet mo-
gelijk is.

Andrea Bruynooghe-Bral is eind april verhuisd 
naar een assistentiewoning bij de Refuge K 106. 
Wij wensen je alle goeds toe op je nieuwe plekje 
met eigen spulletjes om je heen, je bent er via de 
dagopvang, die je nu al meer dan een jaar daar 
bezoekt ook al heel goed ingeburgerd tot vaste 
waarde van het huis.  

Etty Deelstra kreeg toch wel goed nieuws te ho-
ren in haar lange ziekteproces. Het was voor ons 
fijn je de laatste tijd toch en paar keer op zondag 
in de dienst te zien en zeker op Pasen bij de doop 
van je twee kleinkinderen Léon en Ella, waar-
door de Paasdienst nog meer glans kreeg. De 
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weg naar genezing is lang en verloopt met veel 
onverwachte kronkels, we bewonderen je geduld 
en vastberadenheid om te aanvaarden wat er je 
op die weg te wachten staat.

Allen die erbij waren denken met veel vreugde 
terug aan de doopdienst van 22 april. Het werd 
een feestelijk en jong gebeuren: dopeling Dyla-
no bracht met zijn neefjes en nichtjes heel wat 
leven in de kerk en wij wensen hem, zijn ouders, 
Kaiya en Thimothy, evenals de grootouders een 
mooie toekomst toe. Je naam staat geschreven 
in de palm van Gods hand. We hopen je gauw 
nog eens te zien Dylano, als je meekomt met 
Oma Gwenda.

Onze studenten zijn begonnen aan de eindsprint 
van het school- en academiejaar, eindwerken, 

groepsopdrachten, examens en taken moeten nu  
jullie volle aandacht krijgen en wij wensen jullie 
hierbij veel moed en doorzettingsvermogen toe 
om je planning te volgen naar een resultaat om 
trots op te zijn.
Het feest van Pinksteren is vurig en met die geest 
en verwachting mogen wij voortgaan, elkaar dra-
gend en steunend en troostend en ons verblijden 
met de goede momenten die we met elkaar mo-
gen beleven. 

De Boedapest-reizigers wensen we een mooie 
trip toe en een behouden reis weer terug naar 
huis. 

Marijke Schaefer

Saskia Deconinck

We moeten u het droevige nieuws meedelen van 
het overlijden van Saskia Deconinck. Zij is één van 
de drie dochters van Anna Van der Vennet en Daniël 
Deconinck. Op 10 april jl. kwam zij om in een drama-
tisch verkeersongeval.
De begrafenisplechtigheid, die geleid werd door ds. 
Tihamér Buzogàny, vond plaats op 17 april jl. in de rooms-katholieke kerk te Laarne, waar 
Saskia woonde. Mede door haar functie als vertegenwoordigster had Saskia een zeer grote 
vrienden- en kennissenkring, waardoor de grootte van de kerk te Laarne beter geschikt leek 
dan onze protestantse kerk aan de Brabantdam. 
Saskia was een goede moeder voor haar zoon Mathieu en een fijne zus voor Monique en 
Veronique. Ook bij haar ouders laat zij een enorme leegte na. 
Wij hopen dat ondanks hun verdriet, ondanks deze leegte haar naaste gezins- en familiele-
den de ogen omhoog kunnen heffen en samen de woorden van Anna kunnen uitspreken, dat 
het niet aan ons is om te vragen waarom, maar dat we dankbaar moeten zijn voor elke dag 
die ons gegeven wordt.

 De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u  
	 genadig;	de	HERE	verheffe	Zijn	aangezicht	over	u	en	geve	u	vrede.	(Numeri 6:24-26)

Bea Baetens
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In memoriam
Guy Schrans 1937-2018

Op dinsdag 27 maart overleed  Guy Schrans, als belijdend lid toegetreden tot onze kerk op 28 decem-
ber 2017. En wanneer je de bergtop hebt bereikt, zul je beginnen met klimmen (Kahlil Gebran) stond 
op de overlijdensaankondiging. Tijdens zijn actieve leven was hij professor aan de UGent, assessor 
bij de Raad van State, volksvertegenwoordiger, gemeenteraadslid Gent en advocaat bij de balies van 
Brussel en Gent. 

De teksten die onze predikant tijdens de vele bezoeken met Guy besprak vormden de rode draad 
tijdens de uitvaartdienst. Zoals Guy het op prijs stelde werden liederen met de aanwezigen gezongen 
(Blijf mij nabij, en aan het slot Nader, mijn God, bij U). Ook zijn belijdenistekst Ik ben die er zijn zal! 
werd geanalyseerd. In dit vers zit verleden, heden en toekomst vervat. Het is die God die is en altijd 
zal zijn, die Guy aanvaardde. Ik ben was de essentie van het wezen van God. De dominee sprak over 
Guy als een groot man met een groot hart. Zijn overtuiging was dan ook dat men alleen met een 
vrolijk hart op deze aarde kan leven. Hij was ook verzekerd  dat niets ons van de Liefde van God kan 
scheiden (Romeinenbrief). Hij heeft deze tekst veel gelezen en daarin naar de waarheid gezocht. 
Guy genoot van het leven. De dood scheidt ons van de medemens maar ook van zaken die we niet 
graag hebben. Hij had het moeilijk om de lichamelijke aftakeling te ervaren. Hij hield van het leven 
en daarom vieren we vandaag het leven: het leven dat de dood overwint! Paulus: leven is gevaar om 
ons van God te scheiden. leven soms ondraagbaar. Waarom God? Maar deze vraag heeft Guy nooit 
gesteld! 
Guy ontving steeds kracht om verder te gaan. Dat kunnen we lezen in Jesaja 40: jonge strijders wor-
den niet moe want wie hoopt op de Heer krijgt kracht! Waar is de vrijheid? Waar de geest is, daar is 
de vrijheid! 
Aangrijpende getuigenissen werden uitgesproken door dochter Magali, kleinzoon Nicolas en jongste 
zoon David. Zijn hingen een beeld op van een zoekende man die het spirituele steeds voorop stelde. 
Als kerkgemeenschap bieden we de familie onze christelijke deelneming aan en wensen hen veel 
sterkte met elkaar om verder te leven met behoud van mooie herinneringen aan hun vader.

Aletta Rambaut

Jaap Houtman

Wij vernamen het overlijden van de heer Jaap Houtman, gewezen nationaal coördinator Kerk 
en Wereld.
Hij werd geboren in  Jutphaas (NL) op 31 maart 1940 en overleed op 22 april 
2018.
Diep bedroefd maar dankbaar voor zijn grote inzet voor zijn plaatselijke 
gemeente te Brussel, voor de Kerk en voor hetgeen hij ook op persoonlijk 
vlak mocht betekenen, moeten wij afscheid nemen. Hij laat een grote leegte 
na voor zijn echtgenote Greet Heslinga en zijn kinderen. Nog geen week was 
hij thuis uit het ziekenhuis na de 5de ziekenhuisopname vanaf januari van dit 
jaar.
Hij heeft wel geleden, maar hij had geen pijn. Jaap Houtman heeft zijn ziekte 
op een bewonderenswaardige manier gedragen.



20 | 

Nieuws uit de Gaspard

Komende vergadering redactieraad
Vrijdag (uitzonderlijk) 25 mei 2018

De redactie verzoekt u vriendelijk, artikels tot één dag van tevoren in te zenden, zodat de 
redactieraad op dag zelf kan bespreken welke artikels voorhanden zijn en welke er geplaatst 
kunnen worden.

Dank bij voorbaat voor uw begrip.
Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gent-centrum.be

Op 1 maart vond de Algemene 
vergadering van de Vereniging 
ter Bevordering van het Christe-
lijk Onderwijs te Gent plaats. Het 
was een memorabele vergade-
ring omdat de verbouwplannen 
uitgebreid werden besproken. 
Architect Dries Vens gaf aan de 
hand van de plannen en een heu-
se maquette een presentatie van 
hoe de school er binnen enkele 

jaren kan/zal uitzien. Er was ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Tijdens dezelfde vergadering 
werden twee bestuursleden herkiesbaar gesteld: m.n. Jonathan Van Kesteren en ikzelf. Wij werden 
beiden opnieuw verkozen. Ondertussen zijn de mandaten in het bestuur opnieuw besproken en is 
er beslist om dezelfde functies nog verder te zetten, dus Jonathan als penningmeester en ikzelf als 
voorzitter. Het worden drukke tijden omdat nu het dossier door de architecten wordt gefinaliseerd, 
de ramingen worden opgemaakt en we aan de hand van een presentatie onze bouwplannen kunnen 
kenbaar maken. Dit zal zowel in de buurt, in Gent, als buiten de stadsgrenzen moeten gebeuren. We 
hopen om met een goed gestoffeerd dossier naar verschillende kerken en gemeenschappen in het 
buitenland te kunnen gaan. Maar daar zullen we u zeker van op de hoogte houden.
Meer informatie van de vorderingen en activiteiten kunt u volgen op de website van de school: 
www.mijnschool.be

Aletta Rambaut

Vraagje van Jasper Adams

Dag iedereen,
In de kerk, zoals jullie al gezien hebben, staan er ook planten. Voor deze planten hebben we nog 
bloempotten nodig. Misschien hebben jullie bloempotten over? Zo ja, spreek me er graag over 
aan in de kerk of geef me een seintje op mijn GSM-nummer 0470/33 34 08
Alvast veel dank! Groetjes. 

Jasper
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Ter overdenking

De belofte 
„Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jul-
lie terug” (Joh 14, 18) 

Met Pinksteren herdenken wij ook dit jaar de neer-
daling van de Heilige Geest over de apostelen en 
het ontstaan van de Christelijke kerk. 

Het feest dat wij in 2018 op 20 mei vieren, kiemt 
uit het Joodse Wekenfeest dat zeven weken na het 
feest van het Ongedesemde brood gevierd werd. 
Veel later is dit feest het feest van de vijftigste dag geworden. Vijftig (in het Grieks “pentekosthe”, 
waarvan de benoeming Pinksteren komt, betekent vijftig) dagen na Pasen wordt werkelijkheid wat 
Jezus op Hemelvaart aan zijn discipelen beloofde: “Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader 
aan jullie wordt ingelost” (Luc. 24, 19) 
  
In het Nieuwe Testament krijgt Pinksteren een andere betekenis, namelijk het feest van de uitstorting 
van de Heilige Geest. Over de discipelen lezen wij: “toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, ze al-
len bij elkaar waren” en dat ze de eerste waren die het wonder en de belofte van hun Heer mochten 
zien. 

Vuurtongen en tongentaal zijn attributen van Pinksteren, maar het belangrijkste is de reactie van de 
discipelen die opeens niet bang meer zijn om met hun verhaal naar buiten te komen en de menigte 
toe te spreken. Na de toespraak van Petrus, waren de toehoorders “diep getroffen“ en “op die dag 
breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend” (Hand. 2).
De boodschap van Pinksteren 2018 kan ook niet anders zijn als de boodschap van meer dan 2000 jaar 
geleden, wees dus niet bang en durf met je verhaal naar voren te komen!
Wees niet bang om te vertellen dat Jezus opgestaan is en dat Hij leeft. Wees niet bang om te vertellen 
dat Hij naar de hemelen gevaren is “en aan de rechterhand van God zit”.

Durf geloven in de nabijheid van de Geest en luister ook vandaag naar de stem van de wind “die waait 
waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat”. 
(Joh. 3, 8) 

Ds. Tihamér Buzogàny
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Varia
De bloemen van de kerk waren 
in de maand april voor... 
08 april 2018:       de verjaardag van dominee Tihamér Buzogàny
15 april 2018:       Ghislaine Verscheuren ter bemoediging      
22 april 2018:       de doopouders Kaiya en Thimoty             
29 april 2018:       Simonne Vereecken ter bemoediging

Jarig in mei !!!
5 mei   : An Van der Haeghen
7 mei   : Jos Keymis
11 mei : Jan Van Bree
12 mei : Kjelle Frans
15 mei : Sierra Schaefer
15 mei : Joris van Belle
15 mei : Jantine Thijn

21 mei : Nap Van Zuuren
21 mei : Aletta Rambaut
22 mei : Agnes Hoste
23 mei : Sebastien Bytebier
24 mei : Daniël Van Belzen
25 mei : Thibaut Van De Walle
27 mei : Thomas Bettens
28 mei : Janny Geluk
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Dienstenrooster

Zondag, 6 mei

Zondag, 13 mei

Zondag, 20 mei     PINKSTEREN met bevestiging van Bea Baetens 

Zondag, 27 mei

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

Voorganger     mevr. Els Maassen 
Kerkenraadsleden van dienst   Aletta Rambaut 
Collectes     Kerkenwerk / Bloemen 
Organist(e)     Ko van Heest
Kinderkerk

Voorganger     ds. Tihamér Buzogàny 
Kerkenraadsleden van dienst   Francis Van De Walle / Micheline Morel 
Collectes     Opvangcentrum 
Organist(e)     studenten conservatorium (Thema Jesu meine Freude)
Kinderkerk  

Voorganger     ds. Henk Dikker Hupkes
Kerkenraadsleden van dienst   Marijke Schaefer / Rita Martens 
Collectes     Kerkenwerk / Kerkbrief 
Organist(e)     Niels Schaefer 
Kinderkerk 

Zondag, 3 juni

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

Mei
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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 

 Mei
dinsdag  01 mei  Spreuken 28:1-16 Tegenstellingen 
woensdag 02 mei  Spreuken 28:17-28 Van rijkdom word je niet wijzer 
donderdag 03 mei  Spreuken 29:1-14 Wijsheid duurt het langst 
vrijdag  04 mei  Spreuken 29:15-27 Opvoedkunde 
zaterdag 05 mei  Spreuken 30:1-9  Wijs en bescheiden 1 
zondag  06 mei  Genesis 8:1-14  Drooglegging 
maandag 07 mei  Genesis 8:15-22  Buitenlucht! 
dinsdag  08 mei  Spreuken 30:10-14 Wijs en bescheiden 2 
woensdag 09 mei  Spreuken 30:15-33 Dierkundeles 
donderdag 10 mei  Psalm 93  Hemelvaart   Hemelvaart
vrijdag  11 mei  Genesis 9:1-7  Tegen bloedvergieten 
zaterdag 12 mei  Genesis 9:8-17  Regenboogcoalitie 
zondag  13 mei  Genesis 9:18-28  De mantel der liefde 
maandag 14 mei  Spreuken 31:1-9  Moeders wijsheid 
dinsdag  15 mei  Joël 2:18-27  Het komt goed 
woensdag 16 mei  Joël 3:1-5  Pinksteren 
donderdag 17 mei  Joël 4:1-8  Straf voor Israëls vijanden 
vrijdag  18 mei  Joël 4:9-21  Oordeel 
zaterdag 19 mei  Genesis 10:1-32  Op de kaart gezet 
zondag  20 mei  Genesis 11:1-9  Babylonische spraakverwarring Pinksteren
maandag 21 mei  Spreuken 31:10-31 Leve de actieve vrouw 
dinsdag  22 mei  Jozua 23:1-16  Toespraak van Jozua 
woensdag 23 mei  Jozua 24:1-13  Geschiedenisles 
donderdag 24 mei  Jozua 24:14-28  Maak een keuze 
vrijdag  25 mei  Jozua 24:29-33  Eindelijk begraven 
zaterdag 26 mei  Romeinen 12:1-8 Gaaf! 
zondag  27 mei  Romeinen 12:9-21 Wees een medemens 
maandag 28 mei  Romeinen 13:1-7 Goed burgerschap 
dinsdag  29 mei  Romeinen 13:8-14 Naastenliefde 
woensdag 30 mei  Psalm 11  Veiligheid en justitie 
donderdag 31 mei  Marcus 2:1-12  Een gat in het dak 
 
 Juni
vrijdag  01 juni  Marcus 2:13-22  Eten en vasten 
zaterdag 02 juni  Marcus 2:23–3:6  Goed werk op sabbat 
zondag  03 juni  Job 1:1-12  Strijd achter de schermen


