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Net voor we met een aantal van de gemeente op
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We zijn vol lof over de Kerkbrief met een grote
dank aan Bea Baetens. Tevens wil ik de vele mensen bedanken die telkens opnieuw zorgen voor
de artikels in de Kerkbrief zodat jullie allen mee
kunnen genieten-leven-vieren-lezen over het reilen en zeilen in onze Brabantdamgemeente.
De Pinksterdienst is met de bevestiging van Bea
Baetens en met hemelse muziek van de conservatoriumstudenten prachtig verlopen.
Jannica de Prenter heeft in teken van haar proponentschap de bijbelavond geleid met als onderwerp: de derde zendingsreis van Paulus.
Verder is er de opening van het zomerproject. Op
zaterdag 23 juni kunnen we om 19:00 eerst naar
een concert luisteren. Daarna volgt de opening
van de fototentoonstelling van Wim Piesen en
tenslotte bieden we een kleine receptie aan op
het pleintje.
Binnenkort is het vakantie en kunnen we uitkijken naar rust, plezier en stilte. Ik las in Bond Zonder Naam het volgende: Stilte is de taal die alle
gemeenschappen, culturen en religies overstijgt.
Een zonnige groet,
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Terugblik
Reis naar Boedapest
11-14 mei 2018

4.40 uur – ik sta voor de deur, waar Tihamér me
dadelijk zal oppikken op weg naar het vliegveld.
Het is nog erg stil: een zeldzame auto, enkele
fietsers en een paar groepjes jongeren op terugtocht van de Overpoort... Even later stoppen
we bij Hans en Marijke, daarna bij Francis en An,
waar ook Herwig en Bea klaar staan. De auto zit
vol. Rudy en Sabine pikken Micheline, Rita en
haar vriendin Lieve op. Ongeveer gelijktijdig bereiken we Charleroi, waar we Nadine, vriendin
en ex-collega van Bea, ontmoeten. Onze groep is
compleet en vol verwachting stappen we enige
tijd later op het vliegtuig van Wizzair.
Nog geen anderhalf uur later staan we in het zonnetje op Hongaarse bodem. Twee taxibusjes rijden richting hotel en aangezien we onze kamers
pas na de middag kunnen innemen lunchen we
eerst op een gezellig terrasje. Heerlijk zo buiten !
Een hop-on hop-off bus is een ideale mogelijkheid om een stad zonder veel moeite in een grotere omgeving te ontdekken. We stappen vlak bij
ons hotel op en onze eerste stop is het fameuze
Heldenplein: de Millenium-triomfzuil van 1896,
de arcaden met het standbeeld van veertien
heersers en andere belangrijke personen uit de
Hongaarse geschiedenis. Micheline weet dat Istvàn Bocksai een belangrijke reformator in Transsylvanië was, het juiste antwoord op de quizvraag van Tihamér, en sleept zo de uitgeloofde
prijs, een Hongaars bier, in de wacht !
Maar... we gaan verder: vlak bij het Heldenplein
ligt het Stadspark met daarin gebouwen die de
verschillende Hongaarse bouwstijlen vertegenwoordigen. Het geheel werd eveneens ter gelegenheid van de milleniumherdenking geconcipieerd. De Vajdahunyad-burcht (vraag me niet dit
correct uit te spreken !) is naast het Parlement en
de burcht op Boeda één van de meest gefotografeerde bouwwerken van de stad. De gebouwen
geven thans onderdak aan verschillende musea.
Oude bomen zorgen voor heerlijke schaduw,
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want de temperatuur loopt ondertussen op tot
boven de 30 graden op !
Weer hop-on. We ontdekken een groot deel van
de stad : rijden over de Donaubruggen, klimmen
naar de burcht van Boeda en rijden langs de
citadel. Tijd om nog eens uit te stappen is er niet
meer. Tihamér heeft een gezellig restaurant voor
ons uitgekozen waar we kennis maken met de
lekkere maar copieuze Hongaarse keuken, vergezeld van een lokaal bier of een Hongaarse wijn.
We beginnen de volgende dag met een korte
overdenking: Tihamér leest ons voor over Jona
die door God naar Nineve gezonden wordt,
maar weigert naar de heidense stad te trekken... Met een wandeling langs de Donau en
over de beroemde Kettingbrug bereiken we de
tandradbaan die ons de klim van 70 meter naar
het burchtcomplex zal besparen. De Kettingbrug
is de oudste vaste brug over de Donau, is 375
meter lang (ja, de Donau is hier zeer breed !) en
verenigt sinds die tijd de stadjes Boeda en Pest
tot één geheel: Boedapest. Op het pleintje voor
de tandradbaan staat Km 0, het punt van waaruit alle afstanden in Hongarije berekend worden.
Prof. dr. Pàsztori Kupàn Istvàn, een studiegenoot
en goede vriend van Tihamér, vertelt ons honderduit over de geschiedenis van Hongarije en
van de burcht en leidt ons langs het 300 meter
lange paleis en de Matthias-fontein, door nauwe straatjes tot aan de Matthiaskerk en de gerestaureerde middeleeuwse verdedigingsmuren,
het zogenaamde Vissersbastion. Midden op het
plein staat een groot standbeeld van Stefan I, koning rond 1000, die het christendom in Hongarije
binnenbracht. De burchtsite werd meermaals tot
ruïne herleid, zo ook in de winter van 1944-1945.
Intense restauratiewerken deden de site herleven die thans een cultureel centrum is met diverse musea in de vroegere paleizen.
Het uitzicht op Donau met het Margarethaeiland
en het Peststadsdeel is adembenemend bij dit

Terugblik
heldere weer. Eenmaal weer beneden lopen we
langs de Donau op zoek naar een terrasje voor de
lunch. Er heerst een gezellige drukte, want op de
boulevard is de start van een wielerwedstrijd. De
wielerdrukte wordt aangevuld met standjes vol
typische Hongaarse stoofschotels en gebraden
worstjes; opgestapelde kistjes liggen vol broden
die, uitgehold, dienen om de lekkernij in te serveren. ‘s Avonds zouden we ook soep in dergelijke broden opgediend krijgen !

doen voor een drukke dag: we beginnen met een
wandeling naar het Parlement langs levendige
straten en pleinen. Dit was vroeger een grote
en belangrijke joodse wijk, maar de oorlog heeft
duidelijke sporen nagelaten, getuige waarvan
één van meerdere herinneringssites.
Zagen we gisteren het vertrek van een wielerwedstrijd, hier zien we de aankomst van een
loopwedstrijd : 14 km want Hongarije is thans 14
jaar bij de Europese Gemeenschap.

De middag is vrij, DE oplossing om aan de verschillende interesses tegemoet te komen: bezoek aan een thermaalbad, shoppen met bezoek
aan de grote overdekte markt of, zoals onder
anderen ikzelf, een boottochtje op de Donau. De
Donau is hier zeer breed, toeristenbootjes varen
op en aan, vrachtboten doen het langzamer aan.
We varen langs de Donaupromenade met grote
luxehotels met zicht op de tegenover liggende
Boedaheuvel en langs het imposante Parlement.
Even verder splitst de Donau zich en vormt het
Margaretha-eiland, dat 2,5 km lang is en tot 500
meter breed. Het is een uniek recreatiegebied
met parken, speelpleinen, sportfaciliteiten, thermaalbaden. Aan de oeverkant verschijnen modernere gebouwen. Langs de andere Donauarm
varen we stroomafwaarts terug naar onze aanlegsteiger; door de sterke stroming varen we ongeveer drie keer sneller !
Bij het avondeten wisselen we onze ervaringen
uit. Tihamér heeft ditmaal voor een middeleeuwse maaltijd gekozen in een aangepast kader. De
rustieke schotels zijn overdadig maar heerlijk.
Meerdere keren wordt de maaltijd opgeluisterd:
een vuurdanseres, een sketch, een Ottomaanse
vuureter ...

Het Parlement is een imposant gebouw. Het duizelt ons van afmetingen en cijfers: 268 meter
lang, 118 meter breed, 27 meter hoog, een koepel van 96 meter, 29 trappenhuizen (een van de
mooiste beklimmen we tot op de vierde verdieping), 115 zalen…. Voor de versiering werd meer
dan 40 kg goud toegepast.
Onder de koepel bevinden zich de beeltenis van
Habsburgse en Hongaarse koningen alsook 4
Zevenbergse vorsten (Transsylvanie, thans Roemenië). We kijken neer op de grote Zaal van de
Volksvertegenwoordiging en leuk detail: buiten
in de gangen staan koperen sigarenhouders. Als
de pauze gedaan was, konden de parlementariërs hier hun (brandende Havana)sigaar achterlaten. Duurde de volgende sessie lang, dan was
de sigaar opgebrand, maar kon men eventueel
zeggen : de zitting was wel een Havana waard !

In de ochtendoverdenking zet Tihamér het verhaal van Jona verder: Jona vertrekt tenslotte
naar Nineve en wil de ondergang van de stad
gadeslaan. Maar God spaart de stad als de inwoners tot inkeer komen. Jona is teleurgesteld en
wordt daarvoor door God terechtgewezen. Een
verhaal uit vervlogen tijden, dat nog steeds actueel blijkt….
Het ontbijt biedt weer een ruime keus aan allerhande lekkernijen, genoeg om kracht op te

Na een fijne lunch, weer op een terrasje (!), lopen we naar de Synagoge waar een gids ons al
opwacht. Deze synagoge is de grootste van Europa en de tweede in de wereld (na New York),
ze biedt plaats aan 3000 gelovigen. Het gebouw
in moorse stijl is rijk gedecoreerd. Binnen is de
eerste indruk eerder die van een katholieke kerk:
een driebeukige ruimte, vier lange rijen banken
langs een middengang, halverwege een preekstoel, boven de ingang een orgel onder een indrukwekkend roosraam. Dit was zo gewild omdat
in het midden van de 19de eeuw toen het gebouw ontworpen werd van de joodse gemeenschap verwacht werd, dat zij zich zo goed mogelijk zou integreren; deze gemeenschap verkoos
daarom een meer liberaal standpunt in te nemen. (Naast deze synagoge bestaan er nog twee
kleinere in Boedapest, waarvan één er een veel
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Terugblik
striktere “orthodoxe” visie op na houdt.) Toch
zijn er duidelijke joodse elementen aanwezig:
Hebreeuwse inscripties, de Davidster, de Ark des
Verbonds met de Thorarollen, de Stenen Tafelen
met de Tien Geboden...
De synagoge, die uiteraard in de uitgestrekte
joodse buurt lag, maakt ook thans nog deel uit
van een groot complex. Naast de tempel ligt
een Herinneringstuin op de plaats waar eens het
Getto van Boedapest was. Duizenden Joden zijn
hier vermoord, verhongerd… Zij rusten op het
kerkhof dat hier aangelegd werd, hun namen
staan gegraveerd op de blaadjes van de zilveren
treurwilg waarvan de takken de zevenarmige
Menora symboliseren. De Tuin der Rechtvaardigen gedenkt allen, joden en niet-joden, die joden
geholpen hebben tijdens deze onmenselijke tijden…. Het is een beklijvende ervaring.
Onze laatste avond brengen we door in het
oudste restaurant van (Boeda)Pest. Het bestaat
sinds 1831. De binneninrichting doet inderdaad
zeer oud aan, maar we zitten op het overdekte
terras, genieten weer van de Hongaarse keuken
en een live-muziekje zorgt voor extra-stemming.

Gezamenlijk sluiten we de dag en ons verblijf af.
Vannacht om vier uur (ja u leest het goed !) moeten we klaarstaan en brengen de taxibusjes ons
naar het vliegveld. Na een vlotte vlucht staan we
weer op Belgische bodem en is het even wennen
aan de koudere temperatuur! We gaan richting
Gent zoals we gekomen zijn en worden voor de
deur afgezet: veel dank aan Tihamer en Rudy
voor deze uitmuntende deur-tot-deur-service !
Veel dank aan Tihamér die deze reis tot in de
puntjes organiseerde en zich als een goede reisleider ontpopte. We hebben veel gezien, maar er
is nog zo veel meer te te ontdekken. Het is als
een deur die op een kier staat: je vangt een glimp
op, maar zou verder moeten binnentreden om
alles in oogschouw te nemen: de geschiedenis
van een stad en een land waar we niet zo vertrouwd mee zijn en die zich weerspiegelt in gebouwen en standbeelden, in musea en herdenkingssites, in moderne realisaties ... Genoeg om
terug te keren !!
Louise Hanappe - van ‘t Hooft

Burcht Stadspark

Istvàn Bocksai
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Arcade Heldenpleinpark

Kettingbrug

Burchtpaleis

Terugblik

Parlement

Vanuit tandradbaan

Sigarenhouder

Synagoge

Tandradbaan

Km 0

Vanaf Boedaheuvel

Parl. trap

Synagoge buitenkant

voor bezoek synagoge

Synagoge

Tuin Synagoge
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Terugblik
Pinksteren : bevestigingsdienst
20 mei 2018

Tijdens de feestelijke Pinskterdienst werd Bea Baetens officieel als kerkenraadslid bevestigd door ds.
Tihamér Buzogàny. De dienst werd muzikaal omkaderd door verschillende studenten van het Gentse
Conservatorium o.l.v. docent Patrick Beukers inclusief de begeleiding van de liederen!

Pinkstermaandag : Cydonia Barocca

21 mei 2018
werken van Bach, Telemann en Graupner o.l.v. Florian Heyerick
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Terugblik
Hoofdkantoor VPKB op bezoek in Brussels Airport
24 mei 2018

Op donderdag 24 mei jl. trok het personeel van het synodebureau naar de luchthaven in Zaventem.
Opgewacht door (van links naar rechts) prof. dr. Willy Willems, zijn dochter Helfriede Willems en
ds. Edwin Delen, kreeg het personeel een kijkje achter de schermen van de luchthaven (tot in het
Operation Center) en een beeld van de werking van de aalmoezeniers. Elke erkende eredienst heeft
in één gang een kleine ruimte voor stilte en gebed op de luchthaven (vandaar smalend de bijnaam
Kapellekensbaan voor deze gang). Hierboven ziet u een foto van de protestantse kapel.
U zult zich herinneren, dat enkele maanden geleden in de Brabantdamkerk gecollecteerd werd voor
dit aalmoezenierswerk.

Sluitingsdatum zomernummer Kerkbrief
Vrijdag 22 juni 2018

De redactie verzoekt u vriendelijk tot uiterlijk vrijdagavond 22 juni a.s. bijdragen in te
zenden, zodat de redactieraad kan bespreken welke artikels voorhanden zijn en welke er
geplaatst kunnen worden.
Dank bij voorbaat voor uw begrip.
Adres : kerkbrief@protestantsekerk-gent-centrum.be
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Jeugd
Protestants Jeugd Overleg Platform (ProJOP)
Jeugdkamp voor 18+ jongeren in Hongarije
1 tot 10 augustus 2018

ProJOP organiseert dit jaar een jeugdkamp voor 18+ jongeren in Hongarije.
Het kamp zal gehouden worden van 1 t/m 10 augustus in een klein dorp in het
Noordoosten van Hongarije: Vámosújfalu. Het is een mooi, klein dorp in een
prachtige, heuvelachtige omgeving, niet ver van de grens met Slowakije.
In de omgeving zijn allerlei plaatsen waar iets te doen is.
In dat dorp heeft een vriendin van ons jaren geleden een tehuis opgericht voor jongeren met een
visuele handicap. Zoals jullie misschien weten, ben ik ooit in Hongarije predikant geweest voor blinden en slechtzienden; in die tijd onderhielden we nauwe contacten. We waren elkaar tot steun. De
vriendin in kwestie is bovendien altijd een zeer betrokken lid van de hervormde (református) kerk
geweest.
Door de jaren heen is haar centrum groter geworden; het heeft nu ook een afdeling waar jeugdgroepen kunnen logeren. Ik heb daar vorig jaar een bezoek
aan gebracht, en het ziet er goed uit.
De zuster van onze vriendin is, samen met haar echtgenoot, verbonden aan de hervormde (református) kerk
van de stad Cegléd.
We hebben daarom besloten om een kamp te organiseren voor zowel de bewoners van het tehuis, voor de
Hongaarse jongeren van de kerk in Cegléd, als voor de
jongeren van de VPKB en van ProJOP.
We hebben uit onze Hongaarse jaren enige ervaring
daarmee, en we vertrouwen erop dat het een goede
combinatie is.
Hongaarse en Vlaamse/Nederlandse jongeren kunnen
het over het algemeen gemakkelijk vinden met elkaar,
en zijn toch verschillend genoeg om met elkaar in gesprek te willen komen.
Het verblijf wordt afgesloten met een paar dagen in
Boedapest. Ik hoef niet uit te leggen dat ook daar het
één en ander te zien is.
18+ jongeren kunnen zich opgeven voor dit kamp.
De mensen van ProJOP en ikzelf zullen ons uiterste best
doen om er een succesvol en zinvol kamp van te maken.
Het zou een nieuw element in het bestaan van ProJOP
kunnen betekenen.
Hartelijke groeten aan jullie allen
ds. Douwe Boelens
Protestantse Kerk Brussel
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Volwassenenvorming

Wilt u over een bepaald onderwerp meer informatie, neem contact op met de
vormingsverantwoordelijke:
ds. Eefje van der Linden
E-mail: vorming@vpkb.be
GSM: 0485/743 411
Bereikbaar: dinsdag, woensdag, donderdagvoormiddag
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Vooruitblik
Collecte voor vzw De Hoop
Zondag 17 juni 2018

De Hoop is een kleinschalige huiselijke voorziening
die zorg op maat biedt aan
volwassenen met een beperking of Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH). De Hoop vierde vorig jaar haar 10-jarig bestaan.
Niet aangeboren hersenletsel of NAH, wat is dat?
Dit zijn mensen die vroeger een gewoon leven geleid hebben: studeerden, werkten, hobby’s uitoefenden en een belangrijke rol binnen hun eigen gezin vervulden.
Door het hersenletsel, plots opgelopen ten gevolge van b.v. zware verkeersongevallen, hersenbloedingen of infarcten, hersentumoren, zuurstoftekort, degeneratieve ziekte… valt dit vroegere leven
eensklaps uit elkaar. Vele mensen moeten na een langdurige periode van coma alles van voren af aan
leren. Na een lange revalidatie, wonende meeste gebruikers nu terug thuis – mits de nodige begeleiding – en komen zij naar De Hoop voor een zinvolle dagbesteding.
In De Hoop is de begeleiding aangepast aan deze specifieke stoornissen ten gevolge het NAH. Belangrijk is dat cliënten zich goed voelen in De Hoop, er als het ware een beetje thuiskomen, er terug wat
zin in het leven vinden en hun sociaal isolement ten gevolge de handicap doorbreken.
“Onze dochter Barbara Meuleman, 38 jaar, kreeg ongeveer 13 jaar geleden een zeer zeldzame, ongeneeslijke ziekte.
Sinds vorig jaar vonden wij voor haar een dagcentrum in Zottegem, vzw De Hoop voor mensen met NAH (een niet aangeboren hersenaandoening).
Voor haar partner en voor ons is dat een enorme hulp, te meer omdat ze daar heel graag
naar toe gaat. Ze krijgt daar logo, ergo, kine… en ontmoet daar lotgenoten.
Vzw De Hoop is heel kleinschalig. Naast de jonge directrice en de psycholoog is er slechts
een 10-tal begeleiders dat zich heel individueel met de cliënten (ze gebruiken bewust niet
de naam patiënten) bezighouden. Ze gaan b.v. naar de markt, ze hebben een paar aangepaste fietsen, ze knutselen, werken in het tuintje en de serre, organiseren een daguitstap,
gaan zwemmen, spreken over de actualiteit… koken samen…. alles gebeurt er met heel veel
geduld, niets hoeft er maar veel kan.
Wij kwamen heel toevallig met dit centrum in contact doordat haar partner, die onze dochter leerde kennen toen er nog van haar ziekte geen sprake was, er ongeveer anderhalf jaar
geleden onderuit ging en zijn huisdokter hem aanraadde naar een dagbesteding voor Barbara uit te kijken.
Dit centrum ligt niet zo ver van Horebeke. Onze dochter is daarom tijdens de week bij ons
en gaat van hieruit naar Zottegem. Tijdens het weekend zorgt hij dan voor haar en hebben
wij ademruimte.
Het zou me dan ook een heel groot plezier doen mocht u ons op een op andere manier willen steunen. 1000x dank daarvoor.”
Familie Meuleman-Karas zijn in Horebeke buren van Aletta en Philippe Adams-Rambaut
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Vooruitblik
Het scheppingsverhaal in Genesis 1:1-2:4a

Scheppingsverhalen in het Oude Midden-Oosten en in Israël door prof. dr. R. Van Moere
Zaterdag 23 juni om 14 uur tot ong. 16:30 met korte pauze
Deskundigen, politici, wetenschappers, computerspecialisten, bedrijfsleiders,
verzekeringsmaatschappijen en bankiers maakten zich grote zorgen over de
computerbug. In de computerwereld had men immers geen rekening gehouden met het jaar 2000. Volgens ingewijden zou er een regelrechte catastrofe volgen. Over de hele wereld zouden op 31 december 1999 om 24:00 alle
computersystemen op 1 januari 1900 overspringen! Als men zulke gigantische
problemen het hoofd moet bieden, heeft het dan zin om na te denken over
de bedenkingen van een bijbelschrijver uit het Oude Israël met betrekking tot
het ontstaan van de wereld? Neemt de schrijver van deze hoofdstukken zijn
lezers serieus als hij betoogt dat dit oeroude scheppingsverhaal nog bijzonder
relevant is aan het begin van de 21ste eeuw?
Zaal van de Adventkerk, Kortrijksepoortstraat 158 – Gent
De Adventskerk (Kortrtijksepoortstraat 158) 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

Activiteitenkalender juni 2018
Zaterdag 02.06		
13:00-18:00
Openkerkendag met om 16 uur toelichting ds.
					Buzogàny
Zondag 03.06		
13:00-18:00
Openkerkendag met om 16 uur een concert van Igor
					
Sirotinsky
Woendag 13.06
14:00		
Dans in de Melac
19:00		
kerkenraadsvergadering bij ds. Buzogàny
Woensdag 20.06
14:00		
Dans in de Melac
Zaterdag 23.06		
14:30-16:30
Laatste lezing van prof.em.Rudy Van Moere over 		
					
Beresjiet, Genesis in de Adventskerk, 			
					Kortrijksesteenweg 158 Gent
Zaterdag 23.06		
19:00		
Sacrale Wervels met concert en opening fototentoon					stelling in ons kerkgebouw
Zondag 24.06		
15:00		
Afscheidsdienst van stadspredikant ds. Ina Koeman in
					kerkgebouw Antwerpen (Lange Winkelstraat)
Zondag 24.06		
14:00-17:00
kerkgebouw open voor Fototentoonstelling
Zaterdag 30.06		
14:00-17:00
kerkgebouw open voor Fototentoonstelling
Zondag 01.07		
14:00-17:00
kerkgebouw open voor Fototentoonstelling
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12de Editie van Sacrale Wervels voor de
175ste Editie van de Gentse Feesten
23 juni – 25 juli 2018

Concert met intieme klanken
van de jonge klassieke gitarist en luitist Igor Sirotinsky
Dit jaar wil de Gentse Protestantse kerkgemeenschap het kerkgebouw aan de Brabantdam opnieuw openstellen voor het grote publiek met inmiddels al een 12de editie van Sacrale Wervels. Ook
met deze editie van Sacrale Wervels wil de Brabantdamkerkgemeenschap opnieuw bijdragen aan de veelzijdigheid van de Gentse
Feesten 2018 met een origineel multimediaal kunstenproject.
Op zaterdagavond 23 juni zal daartoe in het open kerkgebouw om
19 uur het muzikale startschot gegeven worden met een heel bijzonder concert met intieme klanken van de jonge klassieke gitarist
en luitist Igor Sirotinsky (hiernaast).
Hij werd geboren in de stad Ufa (Wit-Rusland). Daar studeerde hij
aan het Republikeins muziekcollege. Later kwam hij naar Gent om
hier zijn luit- en gitaarstudies te vervolmaken aan het Koninklijk
Muziekconservatorium.
Igor Sirotinsky heeft al vele prijzen gewonnen op diverse gitaarfestivals en al vele muzikale optredens gedaan in Oost-, Centraal- en West-Europa.
In 2014 heeft hij zijn debuutalbum opgenomen met luit- en gitaarmuziek van Wit-Russiche componisten uit de 16de tot de 21ste eeuw. Zo wil hij deze muziek uit zijn geboorteland meer internationale
bekendheid geven.
Zijn openingsconcert is getiteld : Moving Music: World's Great Soundtracks met muziek van Riyuchi
Sakamoto, Joe Hisaishi, Mikael Tariverdiev, Leo Brouwer, Eric Clapton, Stanley Myers, Hanz Zimmer
en Henry Mancini.
Aansluitend bij dit bijzondere openingsconcert volgt dan omstreeks 20:00 met enkele toespraken de
officiële opening van de twaalfde editie van Sacrale Wervels, dit jaar met een sociaal getinte en originele fototentoonstelling van Wim Piesen, een bijzonder getalenteerde fotograaf uit eigen streek die
we op deze 175ste editie van de Gentse Feesten in de kijker willen plaatsen en zo meer bekendheid
in het Gentse willen geven.
Het thema van zijn fotografie-tentoonstelling is: Het menselijk oordeel door ‘hokjes-denken’.
Van zondag 25 juni tot en met zondag 22 juli 2018 zal de kerk aan de Brabantdam gedurende 5 weken
het decorum zijn van deze heel aparte fototentoonstelling waarin de mens steeds centraal staat.
En ‘last but not least’: deze officiële opening op 23 juni zal worden besloten met een receptie.
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Fotografie-tentoonstelling van Wim Piesen
Het menselijk oordeel door ‘hokjes-denken’

Wim Piesen studeerde in 2013 af aan de Gentse Academie
voor Beeldende Kunst (richting fotokunst).
Wim viel daar op door zijn eigenzinnige kijk op dingen, door
niet mooie zoete foto’s te maken, maar net door heel misleidende beelden te maken die, eens de kijker door heeft
wat ze zijn, een heel andere benadering teweeg brengen.
Hij nam reeds deel aan tentoonstellingen in de Toverdoos
Gent, aan de muur te Merelbeke, expo met het Lambda 1
collectief te Gent, en een tentoonstelling te Munte.
Volgens Wim is fotografie een middel om mensen aan het
denken te zetten. “Het maken van het beeld is de laatste
stap van een creatief proces dat meestal begint met een
gebeurtenis die me aangrijpt of een evolutie in de maatschappij.” Wim fotografeert zowel in zwart-wit als in kleur.
De foto’s van deze fototentoonstelling zijn gegroepeerd in
drie clusters:
.
Ongewenst (unwanted)
.
Iedereen is fantastisch (everybody is fab)
.
Dubbele identiteit (double identity)

Zelfportret
Wim Piesen

Deze tentoonstelling zal open zijn :
.
tijdens de weekends van 30 juni en 1 juli en van 7 en 8 juli, telkens van 14 tot 18 uur
.
dagelijks tijdens de Gentse Feesten van zondag 15 juli tot en met zondag 22 juli, telkens
van 14 tot 18 uur.
Bovendien zal ds. Tihamér Buzogány, de predikant van de Brabantdamkerk, van 15 tot en met 22 juli
iedere dag om 15 uur een uiteenzetting geven over het protestantisme en het verband met de voormalige kloosterkerk van de Kapucijnen.

Concerten en voordrachten tijdens de Gentse Feesten 2018
Aanvullend bij de fototentoonstelling is er tijdens de periode van de Gentse Feesten, van 15 tot 22
juli, een afwisselend programma met een zondagse eredienst in het Gents, concerten en voordrachten.
.
Zondag 15 juli, 10 uur: zondagse eredienst in het Gents met als gastvoorganger ds. dr.
Johan Temmerman, met de medewerking van muzikanten.
.
Zondag 15 juli, 17 uur: Gitaar- en luitconcert door Igor Sirotinsky.
.
Woensdag 18 juli, 17 uur: Pelgrimsmuziek door Mar van der Veer, op piano en orgel, met
teksten gebracht door Josée van der Putte
.
Zaterdag 21 juli, 17 uur: Pianoconcert met improvisaties van en door Rudy De Sutter
.
Zondag 22 juli, 17 uur: Maria, un libretto d’amore – Over Maria Magdalena, gebracht op
haar naamdag 22 juli, door Mieke Felix.
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15de Geuzenfeest in Horebeke
Vandaag kiezen voor morgen
19 augustus 2018

Zondag 19 augustus 2018 viert onze zustergemeente in Horebeke een jubileumuitgave van het Geuzenfeest. Het is immers
al het 15de jaar op rij! Dit jaar is het thema: Vandaag kiezen
voor morgen
Hier is al een voorproefje van het programma.
Voormiddag
09:00-10:00
10:00-11:15
		
		
11:15-12:30

onthaal met koffie en thee
oecumenisch samenzijn met voorgangers ds. Simon van der Linden en pastoor
Patrick Derde m.m.v. gospelband ‘Marhaba’
kinderanimatie met ‘Benjamin’s kindershow’
koffie- en aperitiefpauze met klein concert door ‘Marhaba’

Middag
12:30-14:30
Middagmaal, naar keuze :
		
1. feestelijke barbecue
		
2. vegetarisch gerecht
		
3. kindermenu
		
		
solo-optreden door ‘Weekend Stranger’
N.B.: kaarten voor het eetfestijn moeten vóór 10 augustus besteld én betaald worden op IBAN-rekeningnummer BE75 0014 0572 9151 (vzw Geuzenhoek) met vermelding van naam / keuze menu /
aantal.
Tarief: volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: € 17 / kind vanaf 6 t/m 11 jaar € 8,5 / kind tot 6 jaar
gratis.
Namiddag
14:00-17:00
kinderanimatie door ‘Miekemies Vertelateljee’
		springkasteel
		
optreden van ‘Les invités’
15:00-16:30
VANDAAG KIEZEN VOOR MORGEN:
		
Journalist, schrijver en wetenschapper Dirk Draulans wordt over het thema
		
geïnterviewd door Piet Piryns
17:00-18:30
concert door ‘Arto Mundo’
Late namiddag en avond
18:00-19:30
foodtruck met diverse broodjes
21:00		
kampvuur met muziek en samenzang met Rein De Vos
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Vooraankondiging:

zondag 19 augustus met z’n allen naar het 15de Geuzenfeest in
Horebeke !
Op de kerkenraad van mei werd afgesproken om aan al onze kerkgangers voor te stellen om
- naar analogie met een aantal andere kerken - dit jaar op zondag 19 augustus geen eredienst
te houden in eigen kerkgebouw (voor ons: Brabantdam), maar om er voor de verandering
eens samen op uit te trekken naar Horebeke.
Daar kunnen we dan om 10 uur met z’n allen deelnemen aan de oecumenische eredienst
van het 15de Geuzenfeest.
De kerkgangers die graag mee willen naar Horebeke en met de auto van iemand anders willen
meerijden, mogen dit nu al kenbaar maken aan Francis Van De Walle (GSM: 0474 471 856,
e-mail: fjvdwalle@gmail.com).
Samen met enkele andere gemeenteleden zal hij dan zorgen voor gezamenlijk vervoer.
Voor het tijdstip van de terugreis zal in de mate van het haalbare rekening gehouden worden
met de wensen van de deelnemers.
15de Geuzenfeest op zondag 19 augustus: Vrijwilligers gevraagd !
Hierbij een oproep aan enkele vrijwilligers van de Brabantdamgemeente:
het comité van het Geuzenfeest zou het heel fijn vinden indien er tijdens het Geuzenfeest
op zondag 19 augustus ook enkele vrijwilligers van de Brabantdamgemeente zouden willen
meehelpen, b.v. bij de catering. Vele handen maken immers licht werk.
Wil je graag meehelpen ?
Mail dit dan graag meteen aan Karen De Bleeckere: karen.debleeckere@ond.vlaanderen.be
Francis Van De Walle

Jarig in juni
11 juni:
13 juni:
18 juni:
18 juni:
22 juni:
23 juni:
24 juni:
29 juni:
01 juli:
02 juli:
02 juli:
02 juli:

Louise van ’t Hooft
Hidde Parlevliet
Nelly Parlevliet
Hannelore Bytebier
Patricia Poelaert
Margaretha Zerfass
Etty Deelstra
Fien De Beun
Yan-Michel lutke Schipholt
Philippe Adams
Annemarie Laruelle
Cilou Van den Hende
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Bijeenkomst van het Belgisch-Duits Convent 2018
26 tot 29 augustus

De verhouding tussen Christendom en Jodendom
Zoals u al is meegedeeld, vindt onze conferentie
plaats in vormingscentrum Elstal, Berlijn:
https://www.servicedienste-elstal.de
We hopen erop, dat u aan onze conferentie kunt
deelnemen! Wat de kosten betreft, die we gelukkig gelijk konden houden aan de voorgaande jaren:
Eenpersoonskamer:		
€ 200,00
Tweepersoonskamer:		
€180,00 per persoon, samen: €360.
U kunt het betreffende bedrag storten of overboeken naar deze bankrekening:
Konvent-Convent-Convention
IBAN: BE61 3770 6557 0017
BIC:
BBRUBEBB
Uw aanmelding zien we graag tegemoet vóór zondag 1 juli.
Voor nadere inlichtingen sta ik graag tot uw beschikking!
Ds . Jelle Brouwer
Mechelsveldstraat 46 - 2800 Mechelen
Tel. 015/20.51.54
e-mail: jhbrouwer@protestant.com

Studiedagen Pionieren
6 oktober 2018 en 9 februari 2019

Op de eerste dag wordt het thema bepaald door de
hoofdvraag wat wij als VPKB van een pionier en van
een pioniersplaats verwachten.
De tweede studiedag gaat meer over de vraag hoe
we deze vorm van kerkzijn structuur geven en welk kader wij nodig hebben om dit binnen onze Belgische context te laten slagen.
Deze beide dagen richten zich tot predikanten, pioniers, proponenten, districtsbesturen, kerkenraadsleden en staan open voor iedereen die belangstelling heeft en mee wil denken.
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging en studiemateriaal. Wij verzoeken alle belangstellenden nu
reeds om deze data in hun agenda hiervoor vrij te houden.
Ds. Steven H. Fuite
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Pastoraat
Wel en wee uit de Brabantdamgemeente
Met de laatste klanken van Bach’s Aria, gezongen
tijdens de inspirerende Pinksterdienst nog in de
oren, geef ik jullie het laatste nieuws over menselijke zorgen en vreugden, hoop en verwachting
van de afgelopen maand door, voor zover dit mij
bekend is natuurlijk. We kunnen dankbaar zijn
dat de balans deze keer naar de vreugdevolle kant
door slaat.
We zijn ondertussen op pad gegaan met de Pinksterbloemengroet aan onze 80-plussers, altijd
een fijn moment om te delen met diegenen die
wij niet zo vaak meer ontmoeten vanwege hun
hoge leeftijd, maar die in vroegere jaren heel vaak
zeer actieve leden van onze gemeente waren. Dat
zijn we niet vergeten en het is het goed te merken dat we elkaar nog steeds heel wat te vertellen
hebben en zo proberen we de band met elkaar
levendig te houden.
Goede berichten kregen we
ook van onze
vrienden Nina
en Herman in
Zuid Afrika, die
gelukkig zijn nu
weer zo veel
dichter bij hun
kinderen
en
kleinkinderen
te zijn, dat is
ook wel te zien
op de foto waar
zij trots poseren met één
van hun schatten, de muts en de warme anoraks wijzen erop
dat daar de winter nadert. Met vreugde denken
zij terug aan hun studieopdracht aan de Gentse
Universiteit en de fijne contacten met onze gemeente en die verbondenheid is wederzijds en
als gemeente wensen we jullie ook nu weer alle
goeds toe en veel lieve groeten.

Met Martine De Jonge gaat het gelukkig langzaam
maar zeker vooruit. Na haar operatie is zij nu al
een paar weken thuis om aan te sterken en sinds
kort mag zij met aangepaste revalidatie zelf aan
haar herstel werken en zo de draad met het gewone leven weer op pakken. Dat valt niet mee na
alweer 3 maanden rustig aan en voorzichtigjes als
goede raad te horen en dan nu ineens wel te moeten fietsen en allerlei oefeningen af te werken.
Daarom wensen we je in plaats van bloemen een
mooie beker vol geduld en doorzettingvermogen
toe, ingepakt in zacht fluweel om je te verwennen. Geniet van de vrolijke zonnige uren die ons
aan het begin van de zomertijd aangeboden worden.
Etty Bruyneel-Deelstra is opnieuw opgenomen in
het UZ, zij is genoeg aangesterkt om een volgende
behandeling aan te kunnen, waarvoor zij echter
wel in isolatie moet worden gehouden. Dit betekent gelukkig niet dat er geen bezoek mag komen,
maar hieraan zijn wel een paar extra maatregelen
gekoppeld. Dus beter eerst even navragen of bezoek op dat moment mogelijk is. Brieven en kaartjes kunnen altijd gestuurd worden, maar bloemen
zijn dan weer niet toegestaan. De dagen zijn lang,
Etty voelt zich nog steeds goed en is blij met wat
afleiding en een bezoekje, dus ga gerust, behalve
als je iets onder de leden hebt en haar aan zou
kunnen steken.
Andréa Bruijnooghe-Bral voelt zich al helemaal
thuis in haar nieuwe service flat. Leuk ingericht
met haar eigen spulletjes en van alle moderne
gemakken voorzien. Nog steeds hetzelfde adres
Refuge Bijlokevest 16, maar nu SF 1106. Altijd fijn
bij haar op bezoek te gaan.
Huguette Spatz telt ook af naar haar verhuis naar
een service flat, waar zij begin juli in kan trekken.
Maar eerst is het nog opruimen en sorteren geblazen in haar flat in het Begijnhof en dat is ingrijpender dan ze vermoedde, zeker nu haar gezondheid haar een beetje in de steek laat. Veel sterkte

19 |

Pastoraat
Christa Beirnaert heeft het moeilijker om zich in
haar situatie te schikken, ondanks de goede zorgen van Carine blijft zij somber en wantrouwig
tegen haar naaste omgeving. Wij wensen je Gods
geborgenheid toe die je troost en warmte geeft
en je angsten van je afneemt.
Nu wij Pinksteren zo vreugdevol hebben mogen
vieren met elkaar, wensen wij onze studenten toe
dat zij de rust vinden om zich volop op hun examens te concentreren en dat met een positief
resultaat. Eigenlijk is het voor jullie een goede periode van het jaar, ook al mopperen jullie om ter
meest, waarin jullie de kans krijgen om te tonen
waartoe jullie in staat zijn en daarmee verder te
bouwen aan jullie dromen en verwachtingen voor
de toekomst.
met alle voorbereidingen en binnenkort zal je in
het Seniohotel in de Hofstraat wat beter omringd
zijn door professionele hulp en veel dichterbij
winkels en openbaar vervoer zitten.
Er wordt nogal verhuisd nu de koude en donkere
tijd achter ons ligt want ook Ghislaine Verschueren is uit het ziekenhuis mogen vertrekken en
heeft haar intrek genomen in de Zonnebloem te
Zwijnaarde, het gaat haar beter, haar arm geneest
langzaam maar zeker en het eten smaakt haar
weer, waardoor zij hopelijk lichamelijk ook wat
aan kan sterken.

Op onze trip naar Budapest kwam ik op één van
de wandelingen een mooi beeld tegen en ik moest
spontaan aan Psalm 23 denken. Dit beeld wil ik
jullie meegeven als bemoediging en zekerheid dat
wij in goede en kwade momenten altijd kunnen
vertrouwen dat de Heer over ons waakt en ons de
gemoedsrust schenkt die wij in het jachtige leven
van alle dag wel eens kwijt dreigen te raken.
Marijke Schaefer

Overlijden ds. Willem Douwes
Met pijn in het hart moeten wij u het droevige nieuws melden van het overlijden van ds.

Willem Bernhard Douwes. Hij was achtereenvolgens predikant in Nederland en in België, waar hij
de gemeente te Denderleeuw van 01.09.1997 tot 30.05.2006 bediende.
Zijn echtgenote Jacomien Gijsbers en hijzelf waren ook na zijn pensionering in 2006 nog verscheidene jaren zeer actief in de Kerk, op plaatselijk zowel als op regionaal en nationaal vlak.
Na een hersenbloeding moest ds. Douwes omwille van zware fysieke beperkingen opgenomen
worden in een gespecialiseerd verzorgingstehuis in Vlezenbeek en daarna in Geraardsbergen, waar
zijn echtgenote hem dagelijks zo goed mogelijk bijstond in de contacten met bezoekers en met het
voorlezen van boeken en kranten.
Om dichter bij de familie te zijn, verhuisde het echtpaar een tweetal jaar geleden naar Oegstgeest
(Nederland) waar ds. Douwes opnieuw opgenomen werd in een verzorgingstehuis.
Een tweede hersenbloeding werd hem fataal. Hij geraakte in een coma en overleed kort daarna op
27 april jl. De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op zaterdag 5 mei jl.
We bieden zijn echtgenote en hun kinderen en kleinkinderen onze innige deelneming aan en
bidden hen de nabijheid van onze Heer toe.
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Uw bijzondere aandacht voor
Geweld in de Bijbel: hoe moet je daarmee omgaan?
Velen van u hebben mij inmiddels leren kennen als proponente in de Brabantdamkerk. In deze
bijdrage mag ik u vertellen over mijn proefschrift, dat ik op vrijdag 17 juni 2016 in Leuven mocht
verdedigen. Het is een datum die ik niet snel zal vergeten, want op deze dag, kwam na jarenlange
studie een einde aan mijn onderzoek naar de oorlogsverhalen in het boek Jozua.
genoemd wordt, Rachab degene is die dingen
in beweging zet. Van alle actieve werkwoorden
in het verhaal, is Rachab de agens, degene die
de actie uitvoert, terwijl de verspieders volledig
passief blijven. Een sterke vrouw dus die bepaalt
wat er gebeurt!

Rachab en het scharlaken koord
Waar het allemaal mee begon: Jozua 2 en het
verhaal van Rachab van Jericho
Als kind was ik altijd al gefascineerd door het
boek Jozua. Vooral de wonderbaarlijke inname
van Jericho, met haar ondoordringbare muren,
die voor de ogen van de Israëlieten, ineenstorten
(Joz 6), en het verhaal van Rachab en het scharlaken koord (Joz 2) spraken me bijzonder aan. Als
kind al, vond ik vooral het verhaal van Rachab
erg spannend. Toen ik theologie ging studeren,
kwam ik er al snel achter hoe bijzonder het verhaal in Jozua 2 eigenlijk is. Hoewel er in de Bijbel
zeker positieve beelden van vrouwen bestaan,
zoals bijvoorbeeld het loflied op de wijze vrouw
in Spreuken 31, wordt vrouwelijkheid vaak negatief gewaardeerd, denk bijvoorbeeld aan de
ongehoorzaamheid van Eva in het scheppingsverhaal, of aan de manier waarop Israël in het
boek Hosea wordt beschreven als een ontrouwe, ‘overspelige vrouw’ (Hos 1-2). In Jozua 2 is
dat anders. In mijn masterscriptie, voerde ik een
narratieve analyse uit van het Rachab-verhaal,
en kwam ik erachter dat, hoewel zij prostituee

Oorlogsverhalen
In mijn master-na-master en mijn doctoraatsopleiding besloot ik verder te gaan met het boek
Jozua en legde ik de focus op de oorlogsverhalen
in Jozua 6, 8 en 10-11. Deze oorlogsverhalen zijn
wat betreft retoriek één van de meest gewelddadige teksten die in de Bijbel te vinden zijn. Op
gruwelijke wijze wordt beschreven hoe de hele
Kanaänitische bevolking gedood wordt. De rillingen lopen soms over je rug als je dat zo leest: “Zo
veroverde Jozua het volgende gebied: het bergland, de Negev, het heuvelland en de streek van
de rotskloven. Hij liet geen enkele koning in leven, hij bracht iedereen die er woonde om, zoals
de Heer, de God van Israël, had opgedragen” (Joz
10:40). Dit vers roept bij mensen van vandaag
veel vragen op. Hoe moet je deze gewelddadige
taal lezen? Zijn al die verhalen werkelijk gebeurd,
en is het wel mogelijk om zulke verhalen toe te
passen op het dagelijkse leven?
Wegkijken of blijven lezen?
Het zijn hoofdbrekens waar menig gelovige over
struikelt. In veel gemeenschappen, wordt Jozua
nauwelijks gelezen omdat het boek in ethisch opzicht zo moeilijk te begrijpen is. Door de vele terroristische aanslagen, is zo’n houding van ‘wegkijken’ steeds minder houdbaar geworden. Voor
velen zullen de aanslagen in Brussel op 22 mei
2016, nog vers in het geheugen staan. De relatie
tussen geweld en religie is in onze samenleving
een probleem geworden. Het zou echter van een
zeer eenzijdige blik getuigen, wanneer christelij-
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ke gemeenschappen concluderen dat geweld in
het christendom geen probleem is. Onze eigen
christelijke Bijbel staat vol met gewelddadig taalgebruik, en het boek Jozua is daar misschien wel
het duidelijkste voorbeeld van. Wie denkt, dat
gewelddadige oudtestamentische teksten uitgespeeld kunnen worden tegenover een evangelie
van ‘liefde’, wijs ik graag op Matt 10:34 “denk
niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te
brengen; ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard”.
Het grootste probleem met Jozua is misschien
wel dat ze duidelijk en onbetwistbaar tot de
Joods-christelijke canonieke boeken behoort.
Voor bepaalde fundamentalistische groeperingen in Israël, fungeert een boek als Jozua, dan
ook als inspiratiebron om Palestijnse gebieden
te claimen en bezet te houden. Het is daarom
belangrijk om het boek Jozua kritisch te blijven
lezen, juist omdat een onkritische lezing voor
zoveel problemen kan zorgen wanneer ze lukraak op het hedendaagse Palestijns-Israëlische
conflict wordt toegepast. De bloedige protesten
in de Gazastrook, afgelopen mei, toonden maar
weer eens aan, hoe ingewikkeld de situatie in het
beloofde land werkelijk is, en hoe makkelijk ontvlambaar het geweld is.
Onderzoek naar ideologisch taalgebruik
In mijn proefschrift ging ik aan de slag met zo’n
kritische lezing van het boek Jozua. Gaandeweg
raakte ik er meer en meer van overtuigd dat het
boek Jozua ‘ideologie’ is. Sinds het Marxisme,
heeft het woord ‘ideologie’ voor velen een negatieve bijklank gekregen. Toch is dat niet nodig.

Opluchting na een succesvolle verdediging
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In de taalkunde heeft ideologie te maken met de
manier waarop mensen naar de werkelijkheid
kijken. Ideologie zegt dus iets over het wereldbeeld dat je hebt, de lens waarmee je naar de
wereld kijkt. In die zin kun je ideologie zien als
een kader van begrippen, ideeën, normen en
waarden die niet alleen bepalen hoe je de wereld
ziet, maar ook je eigen identiteit. In mijn proefschrift besloot ik te werken met ‘Critical Discourse Analysis’, een stroming binnen de taalkunde
die onderzoekt hoe ideologie wordt uitgedrukt in
taalstructuur.
Ik ging aan de slag met o.a. metaforen, achtergrond- en voorgrondinformatie, deixis en modaliteit. Ik zal u verder niet vermoeien met de technische details. Toch is het beeld dat uit de analyse
komt wel erg interessant. Na alle taalstructuren
in Jozua 9-11 te hebben geanalyseerd, kwam ik
tot de conclusie dat Joz 9-11 gezien moet worden
als een identiteitsverhaal, waarbij Israëlitische
identiteit sterk verbonden wordt aan een Godgegeven thuisland, en een zelf-verstaan in termen
van uitverkiezing. Metaforen waarbij God als
strijder wordt gezien, of legitimatiestrategieën
die buitenstaanders zoals de Gibeonieten (Joz
9) of de vijandige koningen, neerzetten als onbetrouwbaar of gevaarlijk, zijn daar uitdrukking
van. Dit sluit aan bij eerder onderzoek naar het
boek Jozua, waarbij Bijbelwetenschappers aantoonden dat de oorlogsverhalen in Jozua sterk
beïnvloed zijn door de oorlogswetten in Deut 7
en 20, waar Israëls unieke positie onder de volken naar voren komt. In beide teksten heeft de
inname van Kanaän alles te maken met de polytheïstische gebruiken van de oorspronkelijke
bewoners van het beloofde land. Het geweld in
Jozua is dus gefundeerd in het eerste gebod:
Vereer naast mij geen andere goden; maak geen
godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets
dat in de hemel hier boven is of van iets beneden
op aarde of in het water onder de aarde. Kniel
voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want
ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden
naast mij (Deut 5:7-9).

Uw bijzondere aandacht voor
Geroepen om kritisch te lezen
Het belangrijkste onderdeel van mijn proefschrift
was misschien nog wel het laatste hoofdstuk, dat
helemaal in teken staat van de prangende vraag
hoe we als lezers van vandaag om moeten gaan
met het geweld in het boek Jozua. Ik vond daarbij inspiratie bij het vroeg Rabbijnse Jodendom.
Net als wij vandaag, worstelden de Rabbijnen
met het gewelddadige karakter van de oorlogsverhalen in Jozua. In de Mishna en Talmudische
geschriften ontwikkelden zij een radicale pacifistische lezing van Jozua, en stelden zij dat de
oorlogswetten in Deut 7 en 20 niet langer toegepast kunnen worden: na de veroveringen van
Sanherib, raakte het Joodse volk verspreid over
de aarde, en vermengden zij zich met andere volken (M Yad 4:4; T Qid 5:4; bT Ber 28a). Daardoor,
zo stellen de rabbi’s, is het Bijbelse onderscheid
tussen ‘Israël’ en de ‘omringende volken’ niet
langer te maken. De rabbi’s typeren de oorlogen
in het boek Jozua verder als ‘milḥęmęṯ miṣwâ’,
een categorie oorlogsvoering die alleen geldig
is ten tijde van Israëls vestiging in het beloofde
land onder leiding van Jozua. Hiermee maakten
de rabbi’s duidelijk dat oorlogen, zoals die ten
tijde van Jozua, en waarbij de volledige bevolking van steden werd gedood, nooit meer herhaald mogen worden. Vrede is diepgeworteld in
de Joodse spiritualiteit. Deze kritische stem van
de rabbi’s, die oproept tot voorzichtigheid is een
voorbeeld hoe je op kritische wijze om kunt gaan
met gewelddadige teksten. Moge zij een baken
van hoop zijn voor alle mensen – Joden en Palestijnen – die leven moeten in het huidige politieke
klimaat van Israël.
Niet alleen maar geweld
Toch is het boek Jozua niet alleen maar gewelddadig. In Jozua kun je soms ook een diepe spiritualiteit rond het Woord ontdekken. Zo’n vers
is voor mij Joz 1:9: “Laat de boekrol met dit
onderricht zich niet verwijderen van je mond:
overpeins hem dag en nacht, opdat je waakzaam
bent om te doen naar al wat daarin is geschreven; want dan laat je je wegen gelukken, dan
heb je voorspoed” (Naardense Bijbelvertaling).
Dit is een Bijbelvers dat mij blijft raken, omdat
het de kerntaak van de predikant zo mooi ver-

woordt: een leven van studie en meditatie, en de
opdracht om steeds met de Bijbel onderweg te
gaan, en ze te vertalen naar deze tijd, hoe moeilijk dat Woord ook moge zijn.
Jannica de Prenter

Publicaties van Jannica over Jozua
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. de Prenter, J. (2016). Language, Ideology and
Cognition: A Critical Discourse Approach to the
Concept of Divine Warfare in Josh 9–11 (Dissertatie). Katholieke Universiteit Leuven.
. de Prenter, J. (2012). The Contrastive Polysemous Meaning of cherem in the Book of Joshua:
A Cognitive-Linguistic Approach. In Noort, E.
(ed.), The Book of Joshua (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, vol: 250).
Leuven: Peeters. 473-488.
. de Prenter, J. (2010). Brutaal geweld in het boek
Jozua. Ezra 41 (3): 65-75.
. de Prenter, J. (2009). Jozua 7 en 8 en het appel
tot verantwoordelijkheid in de oorlog om het beloofde land: een exegetische en hermeneutische
studie naar de betekenis van Jozua 7 en 8 (MA
thesis). Katholieke Universiteit Leuven.
. de Prenter, J. (2008). Rachab van Jericho: een
ongemakkelijke Kanaänitische profetie. Een onderzoek naar Jozua 2:1-24 vanuit diachrone en
synchrone perspectieven (MA thesis). Katholieke
Universiteit Leuven.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?
U kunt terecht bij Jannica: j.a.deprenter@gmail.
com.
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Bijbel-aan-huis
Welke onderwerp vanaf september ?
geen argwaan, ijzig zwijgen, schamper lachen,
maar zingen, een nieuw lied, de oude psalmen.
Ik, felle vrome, van mijn paard geworpen,
met open ogen blinde, zag een licht
dat ik nooit eerder zag, en werd een ander.

Na een schitterende uiteenzetting van onze proponent dr. Jannica de Prenter over de derde zendingsreis van Paulus sluiten wij de eerste Bijbelstudiesessie van 2018 af.
In de voorbije maanden hebben wij niet alleen
nader kennis gemaakt met de apostel van heidenen, maar ook met een aantal mensen van zijn
tijd en met een hoeveelheid van plaatsen waar
Paulus soms tegen een muur van onbegrijpelijkheid botste.
Toen wij Paulus aan het volgen waren, wisten wij
dat de manier van reizen van toen anders was
dan tegenwoordig is, daarom konden wij de eigenaardige reiziger alleen maar bewonderen,
die ooit over zijn eigen tochten schreef: “Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen, in
gevaar in de stad, in de woestijn, op zee. Ik heb
gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen,
hongerig en dorstig vaak zonder eten verkleumd
en zonder kleren”. (2 Kor.11:26)
De Bijbelstudievrienden hebben mij beloofd om
erover na te denken, met welk onderwerp wij
in september 2018 weer van start gaan, maar
nu zetten wij een punt achter de zendingsreizen
met het lied van Paulus, (geschreven door Huub
Oosterhuis) dat we als eindakkoord tijdens de
presentatie van zijn laatste zendingsreis mochten
beluisteren.
Ik zag ze zitten aan één tafel: Joden
en Grieken, door elkaar, alsof dat kon.
Toen zag ik dat het kon, van nu af aan –
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Ik zag wat voor mij werd gezien door velen:
de God van onze vader Abraham,
de God van Isaak, de God van Jakob,
die Israёl het eerst heeft liefgehad,
is licht en levensbron voor alle volken,
wil alles zijn in allen. En ik dacht:
geen mens hoeft Jood te worden om in geest en
waarheid om te gaan met deze God.
Ik zag het mensenkind, een slaaf gekruisigd,
een zaad gezaaid, gestorven – Jezus zag ik
zo levend als de God van Israël.
Hij blies op de verbondstrompet, beklom
de scheidsmuur die de wereld splijt. Na zeven
stoten stortte zij in; rondom zijn voeten
grafstenen, puin. De adem van zijn mond
waaide ze weg, alsof het pluisjes waren.
Ik zag ons aan één tafel, mannen, vrouwen,
zacht, ongesluierd, zonder schele ogen,
knechten en heren, en geen eerste plaatsen.
En allen dronken uit één zelfde beker.
Ik zag, God zal het mij ten goede houden,
wat nog niet is: zijn geest die velen tot
één lichaam maakt, één mensheid nieuw geboren,
Messias-lichaam, aan de dood voorbij.
Ach christenheid, twijg bijna afgestorven
aan diepgewortelde stam jodendom,
heb ik je met mijn volgestouwde brieven
verward, verwilderd zelfs: laat mij dan rusten.
Herneem de Schrift van Mozes, leer te gaan
de weg van de profeten, luister naar je
meest eigen zegsman Jezus, vol genade
en waarheid leerde hij de Naam van God.
Wie bij mij zweert, heeft mij verkeerd begrepen.
ds. Tihamér Buzogàny

Ter overdenking
Wie is onze hulp ?
Als er een vers van de Bijbel bekend is, dan is vers
8 van psalm 124 een voorloper.
Met dit vers beginnen wij elke zondag onze kerkdienst en in de liturgische taal noemen wij het invocati (hulp inroepen). Met dit vers roepen wij God
aan en nodigen Hem uit bij onze samenkomst(en).
Dit vers is al een gebed voor de andere gebeden.
“Onze hulp is de naam van de Heer die hemel en
aarde gemaakt heeft” horen wij week na week,
maar wij realiseren ons misschien niet dat deze
korte zin eigenlijk de kern van onze kerkdienst(en)
is. Met dit vers wordt duidelijk in wiens aanwezigheid wij samen zijn, wie wij zijn en wat voor een
relatie er tussen ons en Hem is.
Het is geweldig om elke zondag te horen dat wij mensen een persoonlijke relatie kunnen en mogen
hebben met God, die hemel en aarde gemaakt heeft. Zelfs onze hulp komt van Hem. Uiteraard zijn
er mensen op deze wereld die hun hulp van iemand anders verwachten, maar in deze psalm wordt
duidelijk dat het volk van Israël zijn hulp van de Heer verwacht.
Als wij aan het begin van onze dienst zeggen: “onze hulp is de naam van de Heer…”, dan identificeren
we wie onze God is. Niet degene die wij zelf geschapen hebben, maar wel degene die ons geschapen
heeft. Hij heeft ons gemaakt, zegt de psalmist in de honderdste psalm, Hem behoren wij toe dus onze
hulp verwachten wij ook van Hem.
Als wij het achtste vers van psalm 124 opzeggen dan zoeken we het netwerk en niet dat van Telenet
of Belgacom, maar wel dat van God en tegelijkertijd maken wij met hetzelfde vers, verschil tussen de
verschillende krachtbronnen. Velen denken hier anders over en beweren dat het niet uitmaakt van
waar en van wie de hulp komt, als die maar komt, maar de boodschap van de Bijbel is duidelijk: het
is niet om het even vanwaar de hulp komt.
Zoveel jaren geleden heeft de satan Jezus zijn hulp aangeboden: “alles zal ik u geven als u voor mij
neervalt en mij aanbidt” maar in zijn antwoord is de Meester meer dan duidelijk: “ga weg… want er
staat geschreven, aanbid de Heer uwe God, vereer alleen hem.” Conclusie: “onze hulp is in de naam
van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft”. Waarom bidden wij tot Hem? Omdat Hij degene
is die zich in Zijn woord geopenbaard heeft en aan ons bekend gemaakt heeft: “aanbid de Heer uw
God, vereer alleen hem”.
In het Boek is gebed altijd gekoppeld aan het geloof. De vaststelling van de psalmist: “die hemel en
aarde gemaakt heeft”, kunnen wij niet bewijzen, maar met ons geloof nemen wij dat gewoon aan.
Met ons geloof begrijpen we dat alles wat zichtbaar is vanuit het onzichtbare is ontstaan zoals Paulus
ook zegt: “het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien” Amen!
ds. Tihamér Buzogàny
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Varia
De bloemen van de kerk waren
in de maand mei voor...
06 mei 2018:
13 mei 2018:
20 mei 2018:
27 mei 2018:

Martine De Jonge ter bemoediging
Els Maassen als dank
Bea Baetens als nieuw kerkenraadslid
predikant en organist reünie familie Schaefer

Kerkbrief digitaal
Wist u dat u ook de digitale versie van de Kerkbrief kunt verkrijgen?
Stuur een mailtje naar marijke.kruyne@gmail.com en u kan de Kerkbrief met verschillende
foto’s in kleur lezen.
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Dienstenrooster
Juni 2018
Zondag, 3 juni
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			

ds. Tihamér Buzogàny
Francis Van De Walle / Rita Martens
Kerkenwerk / Bloemen
Arnold De Jonge

Zondag, 10 juni
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			

dr. Jannica de Prenter
Marijke Schaefer / Bea Baetens
Kerkenwerk / Diaconie
Arnold De Jonge

Zondag, 17 juni 					Avondmaalsdienst
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			

ds. Tihamér Buzogàny
Aletta Rambaut / Rita Martens
Kerkenwerk /vzw De Hoop
Ko van Heest

Zondag, 24 juni
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			

ds. Cor de Beun
Francis Van De Walle/ Bea Baetens
Kerkenwerk / Kerkbrief
Ko van Heest

Zondag, 1 juli
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			

dr. Jannica De Prenter
Aletta Rambaut / Micheline Morel
Kerkenwerk / Bloemen
Arnold De Jonge
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Bijbelleesrooster 2018
Een dag, een week of zelfs een jaar is zomaar voorbij. De tijd vult zich met familie, vrienden, werk, hobby’s
of andere zaken die om aandacht vragen. Hoe vaak nemen we de tijd om stil te staan bij waar het in het
leven echt om gaat?
Met dit bijbelleesrooster reiken we u voor iedere dag in 2018 een bijbeltekst aan. Het leesrooster zet u
even stil, een rustpunt in de hectiek van alledag. U komt bekende en minder bekende teksten tegen om
een moment over na te denken.
Ik hoop dat de woorden uit de Bijbel u bemoedigen, inspireren en uitdagen.
Juni
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag

03 juni
04 juni
05 juni
06 juni
07 juni
08 juni
09 juni
10 juni
11 juni
12 juni
13 juni
14 juni
15 juni
16 juni
17 juni
18 juni
19 juni
20 juni
21 juni
22 juni
23 juni
24 juni
25 juni
26 juni
27 juni
28 juni
29 juni
30 juni

Job 1:1-12		
Job 1:13-22		
Job 2:1-13		
Job 3:1-26		
Psalm 12		
Marcus 3:7-19		
Marcus 3:20-35		
Marcus 4:1-9		
Psalm 84		
Job 8:1-22		
Job 9:1-24		
Job 9:25–10:7		
Job 10:8-22		
Psalm 55:1-12		
Psalm 55:13-24		
Job 28:1-28		
Job 29:1-20		
Job 29:21–30:19		
Job 30:20-31		
Job 31:1-15		
Job 31:16-40		
Job 38:1-15		
Job 38:16-30		
Job 38:31–39:12		
Job 39:13-30		
Job 40:1-14		
Job 40:15-24		
Job 40:25–41:26		

Strijd achter de schermen
Jobstijdingen
Jobsgeduld
Het zwijgen doorbroken
Onderdrukten worden bevrijd
Speciale aanstelling
Familiebetrekking
Goed luisteren gaat niet vanzelf
Thuiskomen
Harde reactie op ellende
Verstand en gevoel
Wie kan rechtspreken?
Aanklacht
Dreiging
Wie is betrouwbaar?
Wijsheid is moeilijk te vinden
Vroeger was alles beter
Verschrikkingen
Noodkreet
Oogverbond
Zelfonderzoek
Machtsverhouding
Natuurkunde
Ontzag voor de Schepper
Struisvogelpolitiek
Zwijgtekst
Behemot
Leviatan

01 juli
02 juli
03 juli
04 juli
05 juli
06 juli
07 juli
08 juli

Job 42:1-17		
Marcus 4:21-34		
Marcus 4:35-41		
Marcus 5:1-20		
Marcus 5:21-34		
Marcus 5:35-43		
Psalm 123		
Marcus 6:1-13		

Happy end
Oogsttijd
Tegen de storm in
Bezeten
Het bloed stroomt niet meer…
Het bloed stroomt weer!
Oogopslag
Een profeet in zijn vaderstad

Juli
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		
zaterdag
zondag		
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