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Kerkbrief
Maandblad van de Verenigde Protestantse Kerk in België - Gemeente Gent-Centrum
Gemeente Gent-Centrum (Brabantdamkerk)
Predikant:
		

Ds. Tihamer Buzogany 			
Groenestaakstraat 56 - 9030 Mariakerke

09/278.73.09 of 0499/74.81.71
tihamer.buzogany@telenet.be

Indien niet bereikbaar kan u één van de ouderlingen contacteren :
Ouderlingen:
Mevr. Aletta Rambaut 		
09/233.67.16
		
Mevr. Marijke Schaefer-Kruyne
09/282.50.81
		
Dhr. Francis Van de Walle		
09/281.05.18
		
Mevr. Martine De Jonge 		
09/222.59.79
Diakenen:
Mevr. Rita Martens (voorzitter)
09/362.83.38
		
Mevr. Micheline Morel
09/224.21.26
		Mevr. Bea Baetens		09/369.99.13
Scriba:		
Mevr. Louise Hanappe-van ‘t Hooft 09/386.25.57

aletta.rambaut@telenet.be
marijke.kruyne@gmail.com
fjvdwalle@gmail.com
mar10.dejonge@telenet.be
rita.martens@telenet.be
mmorel26@yahoo.com
bea.baetens@telenet.be
louise@hanappe.com

Kinderkerk:

mar10.dejonge@telenet.be

Mevr. Martine De Jonge 		

Organisten:
a) Dhr. Arnold De Jonge		
		
b) Mevr. Aletta Rambaut 		
		
c) Dhr. Ch-Henri Vanden Broucke
		
d) Dhr. Jacobus Van Heest 		
		
Logistiek medewerker: Dhr. Philippe Adams
						

09/222.59.79

09/221.53.77
arnold.de.jonge@telenet.be
09/233.67.16
aletta.rambaut@telenet.be
charleshenrivandenbroucke@hotmail.com
09/335.69.45
hillechiena-jacobusd@telenet.be
09/233.67.16
0478/75.44.23

philippe.adams@telenet.be

Kerkadres :
Hoek Brabantdam /Sint Kristoffelstraat te Gent
Kerkdiensten : Iedere zondag om 10.00 uur. Ingang aan de Brabantdam
Protestants Cultureel Centrum (P.C.C.) : Keizer Karelstraat 187, 9000 Gent, Tel. 09/ 225.08.98
Redactieraad van de kerkbrief :
mevr. Bea Baetens, kerkenraadsleden
Kerkbriefmailbox: 		 kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
Medewerkers: 			
Dhr. Arnold De Jonge, mevr. Louise Hanappe
Website: 			

Dhr. Peter Van Damme

Financiële verrichtingen :
Voor het kerkenwerk		
				
Voor de Vlaamse Olijfberg
				

IBAN BE12 0000 3264 0092; BIC BPOTBEB1
ten name van VPKB Gent-Centrum
IBAN BE10 6527 9979 6004; BIC HBKABE22
ten name van de Vlaamse Olijfberg vzw te Gent

Gemeente Gent Noord (Rabotkerk)
Predikant
		
Kerkadres
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Ds. Marc Loos, Blauwstraat 34, 9032 Wondelgem
Tel/fax: 09/253.29.00/ e-mail : marc.loos@pandora.be
Begijnhoflaan 31, 9000 Gent/ diensten: iedere zondag (10 uur)

Inhoud
Van de kerkenraad
We hadden opnieuw een volle agenda op de
kerkenraad van woensdag 13 juni. Het dienstenrooster en alle activiteiten voor juli en augustus
kwamen aan bod.
Traditiegetrouw krijgt Sacrale Wervels onze aandacht en willen we jullie laten meegenieten van
de fototentoonstelling van Wim Piesen en de
vele concerten, monoloog en Gentse kerkdienst
tijdens de Gentse Feesten.
Op zondag 22 juli en zondag 5 augustus is er gezamenlijke dienst met Gent-Rabot in onze kerk.
Opgelet! Zondag 19 augustus is het feest in Horebeke en dat wil zeggen dat er geen kerkdienst is
bij ons, maar dat we met z’n allen naar Horebeke
gaan. U komt toch ook? Vervoer mag geen probleem zijn (zie verder in deze Kerkbrief).
Op maandag 9 juli houden we met de voltallige
kerkenraad ons tweede conclaaf. Een dag vergaderen met verschillende onderwerpen zoals:
takenverdeling binnen de kerkenraad, visie en
beleidsplan met het oog op de toekomst, een
nieuwe kijk op het pastoraal werk enzovoort.
De startzondag gaat dit jaar door op 16 september bij Francine Ongenae, waarvoor nu al een
hartelijke dank. Meer nieuws in de volgende
Kerkbrief van september.
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Terugblik
Dankwoord van vzw De Hoop

voor collecte kerkdienst van 17 juni 2018
In naam van vzw De Hoop, van de Materrunners, maar vooral in onze naam Michel en Erwina Meuleman-Karas willen wij ds. Tihamér Buzogàny, Aletta Rambaut en de hele gemeente Gent-Centrum
heel, heel hartelijk bedanken voor het grote bedrag dat opgehaald werd tijdens de kerkdienst van
zondag 17.06.2018.
Het is hartverwarmend, de steun te voelen van zoveel mensen. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat
het alle cliënten van vzw De Hoop ten goede zal komen. Ik hou de gemeente op de hoogte wanneer
wij het totale bedrag zullen overhandigen en wat daarmee zal aangekocht worden. Wij zien elkaar
waarschijnlijk terug na de oecumenische dienst op het Geuzenfeest in Horebeke.
Hartelijke groeten
Erwina Karas
--------------------------------------Beste protestantse kerkgemeenschap van Gent-Centrum,
Sinds een vijftal jaar organiseren de Materrunners, een recreatief joggingclubje uit Oudenaarde-Mater, in juni een run en walkevenement voor het goede doel. Op zaterdag 16 juni jl. liepen 547 deelnemers tijdens onze Adriaen Brouwerrun voor vzw De Hoop in Zottegem.
Dit evenement werd dit jaar ook gesponsord door een 25-tal plaatselijke zelfstandigen en politici.
Ook jullie gemeenschap deed een collecte voor dit goede doel. De Materrunners zijn jullie hiervoor
enorm dankbaar. Met jullie steun voelen wij ons gesterkt om aan onze sportieve activiteiten verder
sociale doelen te koppelen. Nogmaals 500 maal dank!
Namens de Materrunners,
Dirk Van Maelzaeke

Koffiediensten
Na de kerkdienst zitten we graag nog even samen om bij een kopje koffie of thee bij te praten,
kennis te maken met nieuwe gezichten of samen even na te denken over de preek.
Kijkt u even naar het dienstenrooster? U ziet dat hierin de wekelijkse koffiedienst is opgenomen.
Opdat Philippe, Jasper en Robbe Adams niet altijd de tafels zouden moeten afruimen, zou de
kerkenraad – zoals dat in andere gemeenten gebeurt - willen komen tot een vaste ploeg van 16
personen (2 personen x 8 weken = 1x om de 2 maanden van dienst).
Van koffiedienst zijn, houdt echt niet veel in: Philippe Adams zet zoals altijd kopjes en schoteltjes
klaar en bereidt ook de koffie/thee voor. Wat van de ploeg gevraagd wordt, is het afruimen
van de tafels, de kopjes en schoteltjes in de afwasmachine steken en deze aanzetten. Heel
gemakkelijk. Kunt u eens niet komen, dan kunt u ruilen met anderen.
Uw hulp wordt echt op prijs gesteld. Spreek graag een kerkenraadslid aan als u hierin uw
steentje wilt bijdragen.
Bea Baetens
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Terugblik
Officiële opening Sacrale Wervels 2018
23 juni 2018

Fototentoonstelling Wim Piesen : Het menselijk oordeel door hokjes denken
Concert van Igor Sirotinsky
Op zaterdag 23 juni om 19:00 mochten we het startschot geven voor Sacrale Wervels 2018. Na een
kort openingswoord van Aletta Rambaut, gaf Igor Sirotinsky een prachtig ingetogen gitaarconcert ten
gehore, gebaseerd op bekende filmmuziek. Van in begin zat het goed met het bloedmooie Tears in
heaven van Eric Clapton.
Daarna gaf Herwig Smetryns uitleg over de opzet van de fototentoonstelling van Wim Piesen, die
door ziekte geveld, jammer genoeg niet aanwezig kon zijn. De tentoonstelling bestaat uit 3 gedeelten, die alle laten zien hoe we naar mensen kijken en ook vaak ongewild of onbewust oordelen.
Dubbele identiteit: mensen die in het weekend of op events een ander personage aannemen.
Ongewenst: een aantal beelden, heel teder en zacht, met daarnaast een kijkdoos met de rauwe realiteit.
Iedereen fantastisch: voor veel mensen zijn popartiesten fantastisch. Op platenhoezen staan vrienden en dierbaren van de fotograaf met op de achterkant een bijpassende tekst. Als je dit gedeelte
bekijkt, dat in de consistoriekamer hangt, moet je beslist eens kijken welke oude bekenden in het
midden hangen...
Bea Baetens
Tip : één van hen woont in Kollum.
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Vooruitblik
Sacrale Wervels 2018

zondag 24 juni tot en met zondag 22 juli 2018
Dit jaar richten we ons op een sociaal getint project. Gedurende vijf weken is de kerk aan de Brabantdam het decorum van een reeks foto’s van de hand van Wim Piesen.
Fotograaf Wim Piesen, zelf kansarm en anders niet in staat om te kunnen tentoonstellen, willen we de
mogelijkheid geven om zijn werk aan een groter publiek te tonen. De tentoonstelling draagt de titel:
Het menselijk oordeel door hokjes denken.
Tijdens de Gentse Feestenweek wordt de tentoonstelling opgeluisterd met een dagelijkse uiteenzetting en optredens met muziek en woord.
Dagelijks is er om 15:00 de mogelijkheid om een uiteenzetting over het Protestantisme in brede context te volgen door onze eigen predikant ds. Tihamér Buzogàny.
Daarnaast is er in de kerk een boekentafel over theologie en kunst tegen zachte prijzen.

Tentoonstelling Gentse Feesten

Tentoonstelling met foto’s van de hand van
Wim Piesen

Het menselijk oordeel door hokjes denken
24 juni tot en met 22 juli 2018 (officiële opening op 23 juni)
Fotografie is 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 Piesen)
Openingstijden:
30 juni en 1 juli + 7 en 8 juli : van 14:00 tot 18:00
15 tot en met 22 juli : 14:00 tot 18:00
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Vooruitblik
Concerten en voordrachten Gentse Feesten

Rijd je tijdens de Gentse Feesten met de tram, de haltes worden in het Gents
afgekondigd, ga je naar de winkel, je wordt in het Gents aangesproken, kom je
op 15 juli naar de protestantse kerk aan de Brabantdam, dan kun je de gewone
kerkdienst in het Gents horen met als voorganger Gentenaar ds. dr. Johan Temmerman, met medewerking van muzikanten.

Kerkdienst in Gents dialect

Het thema van het concert is Through the Wonders: World Guitar Music, met
werk van Joe Hisaishi, Egberto Gismonti, Astor Piazzolla, Igor Sirotinsky, Roland
Dyens, Carlo Domeniconi.
Igor Sirotinsky is een Russisch klassiek gitarist, luitist, arrangeur en componist. 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 ‘International 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, Zwitserland, Frankrijk, Litouwen, Servië, Montenegro en Roemenië. In 2016 kwam zijn
debuutalbum uit met muziek van witrussiche componisten van de 16de-21ste
eeuw.

Concert gitaar/luit
Igor Sirotinsky

Het thema van het concert luidt Pelgrimsmuziek. Het zijn pelgrimsliederen en
gedichten in muzikale bewerkingen en improvisaties, van de aartsvaders tot de
zinzoekers van vandaag.
Mar van der Veer is stadsorganist van Zierikzee, docent muziek aan het Rotterdams Conservatorium en rondde onlangs zij masterstudie theologie af aan de
Faculteit Protestantse Theologie (Brussel). Hij is componist van kerkmuziek en auteur van didactische werken op het gebied van muziek.
Joseé van der Putte was gemeentepredikant in Badhoevedorp, Laren/Eemnes en
Wemeldinge. Momenteel is ze predikant van de Protestantse Kerk in Noordgouwe
en Dreischor. In het kader van haar postdoctorale studie Geestelijke Begeleiding
hield ze zich bezig met de joodse Etty Hillesum. Ze geeft lezingen over 'pelgrim als
beeld van de zinzoeker'.

Zondag, 15 juli 2018 – 10:00

Zondag, 15 juli 2018 – 17:00

Pelgrimsmuziek

Mar van der Veer (Piano/orgel)
en Josée van der Putte (teksten)
Woensdag, 18 juli 2018 – 17:00
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Vooruitblik
Pianoconcert Rudy De Sutter
Improvisatie
Zaterdag, 21 juli 2018 – 17:00

Sinds de eerste editie is pianist Rudy de Sutter present tijdens onze zomerprojecten. Traditioneel sluit hij het project af met een uiterst smaakvol pianoconcert. Hij
neemt de luisteraar mee op een exploratietocht, vertrekkend van gekende melodieën die uitwaaieren in brede improvisaties.
Als muzikant en beeldend kunstenaar sublimeert Rudy de Sutter herkenbare gevoelens tot parelen van eenvoud en eerlijkheid. Dit slotconcert is doorgaans een erg
verrassende beleving.

Mieke Felix

Maria, un libretto d’amore
Zondag, 22 juli 2018 – 17:00

Over Maria Magdalena, gebracht op haar naamdag 22 juli:
Het was in Vézelay, in een souvenirwinkeltje aan de voet van La Colline Éternelle,
dat ik het lied voor het eerst hoorde: “Voglio piangere”. Ik wil huilen, zingt Maria
Magdalena, in een lied dat klonk als een aria uit één of andere opera – en ik wist,
daar en toen, dat ik haar verhaal wilde vertellen. Niet één van de vele versies en
hypotheses die in onze tijd de ronde doen, maar het oeroude verhaal dat vanuit
de korte vermeldingen in de evangelies uitgegroeid is tot een legende. Ik zou haar
het woord geven in een monoloog, waarin ze haar leven vertelt, waarbij één vraag
voortdurend terugkomt en haar kwelt. Wat heeft ze nu eigenlijk gezien, die ochtend
van de derde dag? Het graf was leeg. Maar was hij het die voor haar stond, of was
het de tuinman? Nu, op het eind van haar leven, weet ze bijna niets meer. Alleen
nog iets over liefde.
Mieke Felix studeerde toneel en voordrachtkunst aan het Koninklijk Conservatorium
van Antwerpen, kunstgeschiedenis aan de UGent, theologie en religiewetenschap
aan de KU Leuven. In haar project KAHAANIVertellingen houdt zij zich bezig met de
grote verhalen van de mensheid: mythes, legendes en sprookjes, literaire meesterwerken en episodes uit onze geschiedenis. Of het nu om het Gilgamesj-epos gaat,
of om Hamlet, om Maria Magdalena of om het werk van Kafka, Shakespeare en
Cervantes – of over de Eerste Wereldoorlog die onze wereld eens en voorgoed veranderd heeft – het zijn verhalen die niet mogen vergeten worden. Verhalen die ertoe
doen.

Afbeelding:
Maria Magdalena, schilderij door Alfred Stevens (1823-1906)
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Vooruitblik

Poppenspel “Djiezes”

‘t Spelleke van tuupe te goare (Be)

maandag 16
dinsdag 17
vrijdag 20 en
zaterdag 21 juli - 20:00

“Djiezes!”
Jubileumproductie naar aanleiding van het 30ste Puppetbuskersfestival.
In samenwerking met: het Gentse koor Cantandum en volksmuzikanten
“Dziejes!” is een bewerking van het evangelie volgens Marcus door Jan De Vuyst,
maar dan niet al te letterlijk, en ook in het Gents. Volgens Jan De Vuyst is het een
spielerei. Het is echt grappig hoe oude archaïsche teksten opeens zo dichtbij komen als je die in een volkstaal omzet. Het is geen letterlijke vertaling uit de grondtekst, maar zoals op het boek vermeld staat betreft het‘t Evangelie noarvolgens
Marcus, achternoar verteld in ‘t Gents.
Een soort van parafrase-vertaling.
Freddy Claeys bewerkte de tekst voor het poppenspel.
(tickets via Uitbureau)

Sluitingsdatum
septembernummer Kerkbrief
donderdagavond 23.08.2018

De redactie verzoekt u vriendelijk tot uiterlijk donderdagavond 23 augustus 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

Zondag 19 augustus
15de Geuzenfeest in Horebeke !
Op zondag 19.08.2018 is er geen kerkdienst
in ons eigen kerkgebouw, maar gaan we
samen naar Horebeke.
De kerkgangers die graag mee willen naar
Horebeke en met de auto van iemand
anders willen meerijden, kunnen dit kenbaar maken aan Francis Van De Walle
(GSM: 0474 471 856, e-mail: fjvdwalle@
gmail.com)
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Vooruitblik

“Van vele markten thuis” Tentoonstelling diverse kunstwerken
en orgelmuziek door Rutger De Pauw
Zaterdag 14 juli van 10:00 tot 18:00
gratis
While my harpsichors gently weeps – Yanna & Guy Penson
Zondag 15 juli – 15:00
10 euro voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar gratis
Concert kamermuziek Credo String Quartet
Maandag 16 juli – 19:00
10 euro voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar gratis
Dromen voor de wereld – Jongeren van de Rabotkerk herdenken M.L. King
Woensdag 18 juli – 19:30
Gratis
Protestantse wandeling – Start Zandberg
Donderdag 19 juli – 10:00
5 euro
Klavecimbelrecital Jan Devlieger - Around John Loeillet of London
Zaterdag 21 juli – 15:00
10 euro voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar gratis
De klok tikt…
Marcel Ketels (blokfuit) en Didier Creëlle (Schilderkunst)
Zondag 22 juli – 15:00 en 20:00
10 euro voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar gratis
Info en reservaties:
magda.bouman@telenet.be
09 2263420 - 0496 531751
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Vooruitblik
De vzw KRAS is ontstaan vanuit de visie : ‘Het kan niet dat mensen in Gent in armoede moeten leven’. Vanuit verontwaardiging komen groepen mensen in actie. Ze
verenigen zich en zoeken om mensen in armoede nabij te zijn.
Een aantal van deze verenigingen en diensten gaat met elkaar in gesprek. Ze maken
onderlinge afspraken en versterken elkaar. Zo wordt deze groeiende samenwerking
in 1997 ‘KRAS vzw’. Een samenwerkingsverband, een netwerk van Gentse vrijwilligersorganisaties.
We zijn inmiddels 21 jaar verder en KRAS is uitgegroeid tot een overkoepelende
organisatie met nu al 17 vrijwilligersorganisaties die de strijd aanbinden tegen kansarmoede in de stad.
Voor enkele van deze 17 KRAS-leden, we noemen ze ook KRAS-diensten, hebben al
eens eerder gecollecteerd:
•
Babynest, een vereniging die kansarme (zwangere) moeders een
babyuitzet bezorgt. Daarnaast voorzien ze ook zwangerschapskledij,
kinderkledij (tot 3 jaar) en speelgoed.
•
Werkgroep Vluchtelingen Gent VZW, onder meer actief in de kelder van
de Rabotkerk, geeft hulp aan vluchtelingen en mensen zonder papieren,
zowel met groepsactiviteiten als met huisbezoeken en met proberen
doorverwijzen naar de juiste diensten.
•
SIVI VZW – ’t Vindcentje : actief in Sint-Amandsberg met een sociale
dienst, een sociale kruidenier en een tweedehands klerenboetiek.
•
De Helpende Hand - Zwijnaarde vzw, ondersteund door protestantse en
evangelische kerken in het Gentse, werkt in de regio Zwijnaarde en
Merelbeke vooral met huisbezoeken, samen boodschappen doen voor
een vooraf bepaald budgetbedrag en groepsactiviteiten, waaronder een
jaarlijkse kerstlunch in het PCC van de Brabantdamkerk.

Collecte voor vzw KRAS

Zondag 15 juli 2018

KRAS-vrijwilligers
KRAS-diensten werken vooral met vrijwilligers. Zij hebben tijd en ruimte om soepel
in te spelen op de vragen en noden. Zo zijn ze mensen in armoede nabij.
De diensten bieden kansen aan mensen in armoede om zich als vrijwilliger in te
zetten voor de werking. Voor de vrijwilligers is er een aangepast vormingsaanbod.
Samenwerking
Werken aan (kans)armoede is een kwestie van samenwerking. De complexiteit van
armoede vereist dat. Concreet werkt KRAS samen met de lokale overheid (OCMWGent) en met organisaties en instellingen die het opnemen voor de basisrechten
van mensen. KRAS is ook lid van vzw Welzijnsschakels en van vzw VOG = VoedselOndersteuning Gent, een samenwerking met de Gentse Rotary-clubs en met vzw
Ateljee. Deze laatste is de drijvende kracht achter een netwerk van sociale restaurants in Gent.
Zo vormen we een ruime ‘Kring Rond mensen in Armoede in onze Stad’.
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Vooruitblik
Collecte voor het
Luchthavenpastoraat
Zondag 22 juli 2018

Geuzenfeest Horebeke
Zondag 19 augustus 2018

Op zondag 22 juli is de bijzondere collecte bestemd voor het luchthavenpastoraat in Brussels Airport te Zaventem. Ds. Edwin Delen is predikant en neemt
al enkele jaren dit luchthavenpastoraat halftijds waar.
Onder andere in de luchthavenkapel verzorgt hij de opvang van passagiers
die behoefte hebben aan geestelijke hulp of bijstand. Daarnaast wil hij present zijn voor personeelsleden, die nood hebben aan een luisterend oor of
een schouderklopje. De luchthavenkapel biedt een oase van rust voor een stil
moment in een hectische omgeving.
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Derde m.m.v. gospelband Marhaba
		Benjamins Kindershow
11:15 – 12:30 Koffie- en aperitiefpauze met concert door Marhaba
12:30 – 14:30 Eetfestijn: barbecue of vegetarisch stoofpotje met
		seizoensgroente
		
Optreden door Weekend Stranger – singer/songwriter
14:00 – 17:00 Miekemies Vertelateljee: kinderanimatie
		
Les invités : Frans chanson en musette
15:00 – 16:30 Piet Piryns interviewt Dirk Dralens
		Vandaag kiezen voor morgen, over de toekomst van de
		
mensheid en de wereld
16:45-17:30
Koor De Vlaamse Olijfberg en organist Sven Vermassen
		
in concert : Dank U voor deze nieuwe morgen
17:00 – 18:30 Arto Mundo : concert met muziek uit alle hoeken van
		de wereld
18:00 – 19:30 Foodtruck met broodjes
20:30 - …..
Accordeonist Rein De Vos speelt en zingt rond het
		
kampvuur. Meezingen mag!
Tickets
voor het eetfestijn voor 12 augustus bestellen op www.geuzenfeest.be
Volwassenen: 17,00 euro
Kinderen van 6 tot 11 jaar: 8,50 euro
Kinderen tot en met 5 jaar: gratis
Te betalen op rekening BE75 0014 0572 9151 van de vzw De Geuzenhoek met
vermelding van naam, menukeuze, volwassene of kind en aantal.
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Vooruitblik
Protestants Jeugd Overleg Platform (ProJOP)
Zoals u weet komt er 31 augustus een eind aan het contract van onze jeugdwerkondersteuner voor ProJOP Amy Nicole Dushime. Na 1 jaar werk voor ProJOP besloot ze
haar studie jeugdwerk in Engeland, die ze voor dit werk op pauze had gezet, verder
te zetten.
Als stuurgroep van ProJOP zijn wij blij u mee te delen dat we een nieuwe jeugdwerkondersteuner hebben gevonden in de persoon van Kathleen Vermeulen. Vanaf 1
september zal zij Amy Nicole Dushime opvolgen als nieuwe jeugdwerkondersteuner
voor ProJOP in Vlaanderen.
U zult haar vanaf dan ook leren kennen via de districtsvergaderingen, de bezoeken die zij zal brengen
aan de kerken en de activiteiten waar ze u per e-mail en andere sociale media van op de hoogte zal
brengen.
We hopen op Gods zegen voor dit werk ten bate van en onder onze kinderen en jongeren in onze
Kerk, op een goede samenwerking tussen de kerken, onze jeugdwerkondersteuner van ProJOP en de
jeugd en om een zegen voor hun toekomst en geloof.
Na de zomervakantie zullen we u uitnodigen voor de feestelijke bevestigingsdienst van onze nieuwe
jeugdwerkondersteuner, waarin we ook afscheid zullen nemen van Nicole.
Namens de Stuurgroep van ProJOP,
Ds. Stefan Gradl, Ds. Marc Loos, Yong-Wan Hoogstad
Ds. Lianne de Oude, Voorzitster

Vakantie

Verlang jij ook zo naar de vakantie? Uitkijken naar mooi weer, vogeltjes horen fluiten en lang uitslapen.
geen huiswerk of leerkrachten, een barbeque’tje hier of daar, lange dagen en korte nachten.
Op reis gaan met vriend(inn)en of familie. Hard lachen en veel plezier maken met vriend(inn)en en
misschien wel nieuwe maken. Rondhangen op de Gentse Feesten voor de sfeer of een artiest.
Wat kan het leven toch mooi zijn.
Maar denk jij ook aan God tijdens de zomer? Een vakantie mag ook gevuld worden met je geloof. Nadenken over waarom jij de gelukkige bent die daar op dat moment mag zijn. God dankbaar zijn voor de
mooie momenten, maar ook voor de minder geoliede momenten. Dus zoek op reis ook naar je broers
en zussen in het geloof. De taal hoeft niet eens het grootste probleem te zijn. Maar ook al zou je maar
een klein gedeelte verstaan, dan nog proef je de geloofsverbondenheid!
Zo gaat ProJOP deze zomer met een groep Vlaamse jongeren voor 10 dagen naar Hongarije. Vámosújfalu ligt in het Noord Oosten van Boedapest, daar zullen ze verblijven in een centrum dat zich privaat inzet voor gehandicapten. Op de laatste dagen zullen ze Boedapest verkennen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Inschrijven kan nog bij projopvpkb@gmail.com
Veel mensen gaan op vakantie deze zomer, maar er zijn ook veel ouders en kinderen die gewoon lekker
thuis blijven. Speciaal voor hen die sant zijn in eigen land, heeft ProJOP o.a. een roadshow, dit voor de
jongste kinderen.
ProJOP wenst je een fijne vakantie en tot volgend seizoen!
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Volwassenenvorming
Europa en de verkiezingen
In aanloop naar de Europese verkiezingen van 2019 organiseert
het vormingswerk een aantal avonden rond Europese thema’s.
Deze thema’s zijn: Waarden, Migratie, Voedsel, Klimaat en Armoede. Hiervoor zijn we op zoek naar vijf gastgemeenten om
telkens één van deze avonden te laten doorgaan. De avonden
worden gepland tussen oktober 2018 en april 2019. Kandidaat
gemeenten mogen zich melden.
We proberen dit aanbod verder uit te breiden, hierover hoort
u later meer.
Intussen hebben we wel al wat materiaal verzameld om op lokaal niveau aan de slag te gaan.
Filmpjes:
•
Waarom de Europese Unie is opgericht – uit 2017
•
Een eerder eurosceptisch filmpje van de SP Nederland
Beide filmpjes vullen elkaar goed aan omdat zowel de argumenten pro-Europa als kritiek te horen is.
Materiaal en suggesties
Via het Europahuis - een sociaal culturele organisatie gespecialiseerd op het thema Europa.
Zij hebben ondere andere een activiteit uitgewerkt:
•
Cafépraat met bierviltjes met stellingen over Europese actuele kwesties om discussie uit te
lokken. Op elk bierviltje staat bovendien een link naar meer informatie over dat thema,
zodat je de debatten echt op het scherp van de snee kan voeren.
•
Online te raadplegen materiaal wat er in 35 jaar geleden is veranderd.
http://nl.protestant.link/europa-en-de-verkiezingen/
--------------------------------------------------------------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

Inzameling kurken

Onlangs kwam er de vraag waar de kurken voor dienen die al jaren ingezameld worden in de Rabotkerk.
Het antwoord komt van Ruth en Freddy Hautekeete: zij bezorgen de
kurken in Heuvelheem, een dienstverleningscentrum voor volwassenen
met een verstandelijke beperking in Kruishoutem. In 2008 is het dagcentrum gestart met een nieuw atelier: kurkenrecyclage voor de ecologische bouw voor thermische en akoestische isolatie. Blijven inzamelen dus voor dit prachtig
mens- en milieuvriendelijk project!
Verzamel je mee ? Je kunt de kurken afgeven aan Bea Baetens, die erop toe ziet, dat de kurken op
de juiste plaats terecht komen.
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Allerlei
Te huur: appartement 2de verdieping
Vzw De Vlaamse Olijfberg
PCC, Keizer Karelstraat 191 - 9000 Gent

Inkomhall met videofoon
Ruime woonkamer met zijdelings zicht op het Sint-Annaplein, keuken, badkamer met ligbad
en toilet, afzonderlijk toilet, bergen, 2 slaapkamers
Achteraan: terras van 10m2
Afzonderlijke kelderruimte
Centrale verwarming op gas, afzonderlijk voor elk appartement
Lift aanwezig
Onmiddellijk beschikbaar
Geen huisdieren toegelaten
Huurprijs: 700 euro
Voorschot huurderskosten : 75 euro per maand
EPC: in aanvraag
Inlichtingen bij: info@immoverbrugghe.be - Tel. 09/230.84.30 - GSM 0475/29.13.15

Jarigen deze zomer
Jarig in juli
01 juli: Yan-Michel lutke Schipholt
02 juli: Philippe Adams
02 juli: Anne-Marie Laruelle
02 juli: Cilou Van den Hende
05 juli: Nora Van De Walle
08 juli: Adinda De Jonge
08 juli: Robbe Adams
08 juli: Jasper Adams
10 juli: Martine De Jonge
12 juli: Isabelle Leyman
15 juli: Isa De Schuyteneer
18 juli: Nele Temmerman
22 juli: Hans Schaefer
23 juli: Evie Jacques
24 juli: Wilma Meijerink
24 juli: Ans Parlevliet
26 juli: Liliane Blommaert
27 juli: G. Aranyos
28 juli: Dickje Parlevliet
30 juli: Aline De Hainaut

Jarig in augustus
01 augustus: Jean-Marie Bytebier
02 augustus: Kaat Verbrugghe
05 augustus: Michèle Kerneder
05 augustus: Marianne Schaefer
07 augustus: Agnes Van Den Broeck
08 augustus: Tine Bruyneel
09 augustus: Anna Van Der Vennet
09 augustus: Erika Van den Hende
10 augustus: Renée Hugaerts
18 augustus: Paul Moors
18 augustus: Wim Bruyneel
18 augustus: Greta De Smet
20 augustus: Pierre Liagre
24 augustus: Francine Barvoets
25 augustus: Keanu Frans
25 augustus: Edwin Devaere
25 augustus: Wiebe Wauters
27 augustus: Victor Van De Walle
28 augustus: Peter De Jonge
28 augustus: Joris Van den Hende
29 augustus: Fernand van Den Neste
29 augustus: Chloé Hanappe
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Allerlei

Activiteitenkalender
Tentoonstelling Het menselijk oordeel door hokjes denken (Gent-Centrum)
Zaterdag 30 juni en zondag 1 juli		
14:00-18:00
Zaterdag 7 juli en zondag 8 juli 		
14:00-18:00
Zondag 15 juli t.e.m. zondag 22 juli
14:00-18:00
					
15:00 - Uiteenzetting Het Protestantisme (ds. T. Buzogàny)
Zaterdag 14 juli		
14:00 Tentoonstelling Van vele markten thuis (Gent-Rabot)
Zondag 15 juli		
10:00 Kerkdienst in het Gentsch, met als voorganger ds.dr. Johan 		
				
Temmerman (Gentenaar) en medewerking van
				muzikanten (Gent-Centrum)
				
Bijzondere collecte voor de vzw KRAS
			15:00 Concert While my harpsichors gently weeps (Gent-Rabot)
			
17:00 Igor Sirotinsky, klassieke gitaar (Gent-Centrum)
Maandag 16 juli		
19:00 Concert kamermuziek (Gent-Rabot)
			20:00 voorstelling Poppentheater Djiezes (Marcus-evangelie)
				(Gent-Centrum)
Dinsdag 17 juli 		
20:00 voorstelling Poppentheater Djiezes (Marcus-evangelie)
				(Gent-Centrum)
Woensdag 18 juli
17:00 Mar van der Veer (orgel/piano) en Josée van der Putte (woord)
				(Gent-Centrum)
			
19:30 Jongeren herdenken M.L. King (Gent-Rabot)
Donderdag 19 juli
10:00 Protestantse Wandeling (Gent-Rabot)
Vrijdag 20 juli		
20:00 voorstelling Poppentheater Djiezes (Marcus-evangelie)
				(Gent-Centrum)
Zaterdag 21 juli 		
15:00 Klavecimbelrecital (Gent-Rabot)
			
17:00 Rudy De Sutter : piano-improvisaties (Gent-Centrum)
			20:00 voorstelling Poppentheater Djiezes (Marcus-evangelie)
				(Gent-Centrum)
Zondag 22 juli 		
10:00 Bijzondere collecte voor Luchthavenaalmoezenierdienst
			15:00 De klok tikt… (blokfluit en schilderkunst) (Gent-Rabot)
			
17:00 Mieke Felix, woord (Gent-Centrum)
Zondag 19 augustus
10:00 Geuzenfeest Horebeke
Donderdag 23 augustus		
Sluitingsdatum Kerkbrief september

Coverfoto: Frankrijk 2017 (Bea Baetens)
Aangekomen in het hogergelegen gehucht in de bergen, waar we naartoe geklommen waren,
stond een bank met de tekst: “Olé! Vous avez gagné un repos bien mérité.” (= Olé! U hebt
welverdiende rust gewonnen.)
De examens zijn (bijna) voorbij, het kerkelijk jaar is ten einde. De redactie wenst iedereen een
prettige en welverdiende vakantie toe.
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Uw bijzondere aandacht

Europese privacyregels
De nieuwe Europese privacyregels, de zogenaamde
General Data Protection Regulations (GDPR) zijn van
kracht geworden. Dat hebt u de laatste weken misschien wel ten overvloede gehoord.
We hebben in dit kader voor onze kerkgemeenschap
Gent-Centrum een privacyverklaring opgesteld.

Geachte lezers,
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht, de GDPR.
Alhoewel wij uw gegevens reeds beschermen en aan niemand doorgeven,
moeten wij toch officieel uw toestemming vragen om uw adres, e-mailadres en
telefoonnummer te gebruiken voor het verstrekken van informatie.
Bijvoorbeeld: overlijden, Avondcontact, Kerkbrief of bepaalde activiteiten, georganiseerd door de bestuurlijke organen (kerkenraad, bestuursraad,
vzw De Vlaamse Olijfberg) van de protestantse kerk Gent-Centrum.
Wij vermoeden dat u op de hoogte wenst te blijven van de algemene informatie
van onze gemeente. Indien u niet reageert op dit schrijven, gaan wij ervan uit dat
u verder de berichten wilt ontvangen.
In de toekomst kunt u zich steeds laten uitschrijven, al hopen wij van niet.
Met vriendelijke groeten,
namens de bestuurlijke organen van de kerkgemeente,
Kerkenraad, Rita Martens
Bestuursraad, Francis Van De Walle
De Vlaamse Olijfberg vzw, Herwig Smetryns
Adres om eventueel te reageren: kerkbrief@protestantsekerk-gentcentrum.be
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Pastoraat
Wel en wee van de Brabantdamgemeente

Anna Van der Vennet probeert opnieuw haar
draai te vinden na het overlijden van dochter Saskia en dat is niet altijd evident, maar
haar geloof is een hulpmiddel in dit moeilijke
proces. In haar diepe rouw stelt ze nog steeds
veel vragen waarop geen antwoorden komen,
maar ze weet wat wij soms zingen: Eenmaal
zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom.
Op het moment dat ik deze berichtgeving schrijf,
gaat het goed in onze gemeente, maar omdat dit
in de voorbije maanden niet altijd het geval was
kunnen wij nu niet anders dan dankbaar zijn.
Isabelle Leyman in Lemberge is zeer tevreden,
niet alleen met de instelling waar zij verblijft,
maar ook met de bezoeken die ze krijgt vanuit
onze kerkgemeenschap.
Wanneer u deze editie van de Kerkbrief in handen krijgt zal Huguette Spatz niet meer in het Begijnhof van Lange Violettestrat wonen, maar wel
in een serviceflat, waar zij allang naar uitkeek.
Namens onze kerkgemeenschap wens ik Huguette nog vele gezonde jaren in haar nieuwe stek.
Margaretha Zerfass is op 22 juni 106 jaar oud geworden. Zij woont nog steeds thuis en het gaat
goed met haar, zelfs heel goed. Voor de bloemen
van de kerkgemeenschap voor haar verjaardag,
was zij meer dan dankbaar en wij moeten allemaal de hartelijke groeten hebben van haar.
Josine Nathon stelt het ook goed in Melle. Zij
kijkt terug op gezegende jaren en is dankbaar
dat ze ondanks haar levensjaren nog grote reizen kan maken (eind vorige jaar is ze nog in Japan
geweest) en dat het bezoeken van haar dochter
in Brussel nog geen probleem betekent. Als predikant ben ik dankbaar voor de inspirerende gesprekken die ik met mv De Vloed mocht en mag
voeren.
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Ghislaine Verschueren maakt een moeilijke
tijd door in de Zonnebloem te Zwijnaarde. Ze wil
graag weer naar huis, maar voorlopig is dat nog
niet aan de orde en dit feit zorgt voor verdrietige
momenten. Zij heeft veel nood, niet alleen aan
bezoeken, maar ook aan de buitenlucht. Haar
kort verblijf in het woonzorgcentrum is jammer
genoeg verlengd, maar wij hopen samen met
Ghislaine dat ze snel weer “rood vlees” mag eten
in haar eigen huis.
Wat Martine De Jonge betreft, durf ik op een
voorzichtige manier op papier te zetten: het gaat
goed met haar. Op zondag 17 juni jl. mochten wij
weer een Martine zien zoals we haar allemaal
kennen. Vrolijk en opgewekt! God zij dank, want
de voorbije maanden waren niet de mooiste en
gemakkelijkste bij de familie van Belle-De Jonge.
Nico, Jasmien en Joris, jullie hebben samen met Martine de strijd gestreden. Bravo!
Tijdens een van mijn bezoeken bij Martine (toen
het met haar nog niet zo goed ging) mocht ik van
haar horen hoe belangrijk en soms gemakkelijk
het was/is dat Arnold en Sara De Jonge zo dichtbij wonen.
Aan alle mensen van onze gemeente die hierboven niet bij name genoemd zijn en toch zorgen
hebben of hadden, denken wij met veel liefde en
wensen Gods zegen toe.
Ds. Tihamér Buzogàny

Ter overdenking
GOAAAL GOALL GOALGOALGO
(1 Kor. 9, 24 - 27)

De sensatie van het jaar, het WK in Rusland, is al
sinds 14 juni gaande. Dankzij de moderne technologie heeft u misschien samen met vele andere voetballiefhebbers, een paar schitterende
wedstrijden gezien.
Sommige landen weten al dat hun elftal dit keer
niet op het podium zal staan, dus de terugvlucht
is geboekt of ze zijn al lang teruggekeerd naar
hun vaderland. Voor al degenen die nog hopen
om op 15 juli de finale te spelen in het olympisch
stadion Loezjniki in Moskou, een vanuit het hart
komend: kom op jongens, niet opgeven want de
bal is rond en in met voetbal weet je nooit…
Als wij goed nadenken dan beseffen we dat voetbal eigenlijk over hetzelfde gaat als het leven.
Over strijd, inspanning, zegevierende overwinning en soms een pijnlijke nederlaag! Dit WK is
noodzakelijk voor de mens van de XXI eeuw om
met eigen ogen te zien dat geen enkel doelpunt
gratis wordt gegeven, dat voor elke goal en voor
elk punt hard gestreden moet worden. In een
maatschappij waar velen vinden dat hen per definitie alles toekomt, is dit WK een soort wakker
worden. Alles heeft zijn prijs.
Kijk naar de wedstrijden, zie hoe de transpirerende spelers alles op alles zetten om een goede
pas te geven of een goal te schieten. Kijk naar de
wedstrijden en besef dat het leven niets, maar
echt niets gratis geeft om wat belangrijk is en
nog betekenis heeft. Kijk naar de wedstrijden
en wordt ervan bewust dat ook jij moet vechten
voor een beetje meer kennis, voor een goede
job, voor een vriend of vriendin die later misschien je partner wordt.
Kijk naar de wedstrijden en zie de zegevierende
spelers die na een lange en vermoeiende wedstrijd glimlachend het veld verlaten en voel de
vreugde van overwinning die alleen vechters
kunnen proeven.

In de tijd van
Paulus werden nog geen
WK’s georganiseerd, maar
wel de zogenaamde Isthmische spelen in Korinthe. Paulus verwijst in zijn eerste brief aan de
Korintiërs naar een van de onderdelen van deze
panhelleense wedstrijdenreeks (wedstrijden
voor alle Grieken): het hardlopen.
Volgens hem lopen niet alleen atleten een wedloop, maar ook ons menselijk leven speelt zich
op de piste af. Als christenen hebben wij het geluk dat de looppiste die ons voorgesteld wordt,
een baan is, die al ingelopen is. Ingelopen door
Hem die ooit beloofd heeft om ons voor te gaan
en een plaats voor ons gereed te maken. Jezus,
die ons voorgegaan is, heeft ook de regels aan
ons bekend gemaakt. De regels die belangrijk zijn
als wij op de renbaan lopen. Kennen wij die, nemen wij deze regels ernstig?
Het WK in Rusland duurt tot 15 juli 2018, maar
onze wedloop duurt hopelijk veel langer. Laat
ons daarom vastberaden de wedstrijd lopen,
die tot aan het einde van ons leven duurt. Er zijn
mensen die de regels niet aankunnen en opgeven. Ze stoppen ermee, zitten aan de rand van
de looppiste en willen niet meer meedoen. Voor
hen was het meer dan genoeg! Weer anderen
zeggen samen met Paulus: “Ik hard mezelf en
oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan
anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk
zelf te worden gediskwalificeerd”. (1 Kor. 9, 27)
Ds. Tihamér Buzogàny
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Varia
De bloemen van de kerk waren
in de maand juni voor...
02 juni 2018: Arnold De Jonge als dank voor het vele werk
09 juni 2018: An en Francis als dank voor hun gastvrijheid in het kader van Bijbel-aan-huis
17 juni 2018: de 106-jarige mevrouw Zerfass
24 juni 2018: Ghislaine Verschueren ter bemoediging

Kerkbrief digitaal
Wist u dat u ook de digitale versie van de Kerkbrief kunt krijgen?
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
Juli 2018
Zondag, 1 juli
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			

dr. Jannica de Prenter
Aletta Rambaut / Micheline Morel
Kerkenwerk / Bloemen
Arnold De Jonge
Micheline Morel / Aletta Rambaut

Zondag, 8 juli								Heilig Avondmaal
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			

Ds. Tihamér Buzogàny
Marijke Schaefer / Bea Baetens
Kerkenwerk / Diaconie
Ko van Heest
Fam. Smetryns + Anna Van der Vennet

Zondag, 15 juli
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			

Ds. Dr. Johan Temmerman
Aletta Rambaut / Rita Martens
Kerkenwerk / KRAS
Arnold De Jonge (?)
Marijke Schaefer / Rita Martens

Zondag, 22 juli Gezamenlijke dienst in Brabantdamkerk
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			

Ds. Tihamér Buzogàny
Francis Van De Walle / Bea Baetens
Kerkenwerk / Luchthavenpastoraat
Arnold De Jonge
Fam. Smetryns + Anna Van der Vennet

Zondag, 29 juli Gezamenlijke dienst in Rabotkerk
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)
Koffiedienst

Ds. Jo Jan Vandenheede
Aletta Rambaut
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Dienstenrooster

Zondag, 5 augustus				
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			

Ds. Jo Jan Vandenheede
Francis Van De Walle / Marijke Schaefer
Kerkenwerk / ProJOP
Ko van Heest
Francis Van De Walle / Louise Hanappe

Zondag, 12 augustus				
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)
Koffiedienst

Gezamenlijke dienst in Rabotkerk

Ds. Marc Loos
Marijke Schaefer /

Zondag, 19 augustus				
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes
Organist(e)
Koffiedienst

Gezamenlijke dienst in Brabantdamkerk

Gemeenschappelijke dienst in Horebeke

Ds. Simon van der Linden & pastoor Patrick Derde

Zondag, 26 augustus
Voorganger			
Kerkenraadsleden van dienst
Collectes			
Organist(e)			
Koffiedienst			

Ds. Tihamér Buzogàny
Francis Van De Walle / Bea Baetens
Kerkenwerk / Kerkbrief
Arnold De Jonge
Fam. Smetryns + Anna Van der Vennet

Zondag, 2 september
Voorganger			
Ds. Tihamér Buzogàny
Kerkenraadsleden van dienst
Aletta Rambaut / Micheline Morel
Collectes			
Kerkenwerk / Bloemen
Organist(e)			
Ko van Heest
Koffiedienst			Fam. Buzogàny
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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

Juli

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
zondag		
maandag
dinsdag		

1 juli
2 juli
3 juli
4 juli
5 juli
6 juli
7 juli
8 juli
9 juli
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli
24 juli
25 juli
26 juli
27 juli
28 juli
29 juli
30 juli
31 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		
Marcus 6:14-29		
Marcus 6:30-44		
Romeinen 14:1-12
Romeinen 14:13-23
Romeinen 15:1-13
Efeziërs 1:1-6 		
Efeziërs 1:7-14		
Efeziërs 1:15-23		
Psalm 14		
Klaagliederen 1:1-11
Klaagliederen 1:12-22
Klaagliederen 2:1-12
Klaagliederen 2:13-22
Klaagliederen 3:1-39
Klaagliederen 3:40-66
Klaagliederen 4:1-22
Klaagliederen 5:1-22
Rechters 1:1-21		
Rechters 1:22-36		
Rechters 2:1-5		
Rechters 2:6-15		
Rechters 2:16-23		
Rechters 3:1-6		

Happy end
Oogsttijd
Tegen de storm in
Bezeten
Het bloed stroomt niet meer…
Het bloed stroomt weer!
Oogopslag
Een profeet in zijn vaderstad
Dodendans
Geen rust gegund
Plicht van de sterkste
Overtuigingskracht
Bijbelstudie
Voorbestemd
Gemerkt
Dankbaarheid
Dwaasheid
Jeremiade
De HEER straft
Donkere tijden
De straf was niet onverwacht
Wanhoop en hoop
Gebed uit de diepte
Leed, maar geen leedvermaak
Er komt een eind aan de ellende
Veroveringen
Strijd
Jammerplaats
De geschiedenis herhaalt zich
Rechterlijke macht
Wie zijn je vijanden?
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Augustus
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
zondag		
maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		

1 augustus
2 augustus
3 augustus
4 augustus
5 augustus
6 augustus
7 augustus
8 augustus
9 augustus
10 augustus
11 augustus
12 augustus
13 augustus
14 augustus
15 augustus
16 augustus
17 augustus
18 augustus
19 augustus
20 augustus
21 augustus
22 augustus
23 augustus
24 augustus
25 augustus
26 augustus
27 augustus
28 augustus
29 augustus
30 augustus
31 augustus

Efeziërs 2:1-10		
Efeziërs 2:11-22		
Rechters 3:7-11		
Rechters 3:12-31		
Efeziërs 3:1-13 		
Efeziërs 3:14-21		
Rechters 4:1-16		
Rechters 4:17-24		
Rechters 5:1-11		
Rechters 5:12-22		
Rechters 5:23-31		
Efeziërs 4:1-16		
Efeziërs 4:17-24		
Efeziërs 4:25–5:2
Efeziërs 5:3-20		
Marcus 6:45-56		
Marcus 7:1-23		
Marcus 7:24-30		
Rechters 6:1-10		
Rechters 6:11-24		
Rechters 6:25-40T
Marcus 7:31-37		
Marcus 8:1-13		
Marcus 8:14-26		
Efeziërs 5:21-33		
Efeziërs 6:1-9		
Deut. 1:1-8		
Deut. 1:9-18		
Deut. 1:19-33		
Deut. 1:34–2:1 		
Deut. 2:2-15		

Opstanding
Medeburgers en gezinsleden
Oorzaak en gevolg
Verlos-kunst
Vrije toegang
Perspectief
Sterke vrouw
Vastgepind
Tweestemmig lied
Heldinnendicht
De vijand geveld
Liefde en verdraagzaamheid
Word nieuw
Verandering
Positieve houding
Waterloop
Onreinheid komt van binnenuit
Kruimels
Eigen schuld
Offer van een bange held
ekens
Gebarentaal
Vermenigvuldigen en delen
Zuurdesem en onbegrip
De basis is liefde
Ken je plaats
Op herhaling
Staatsinrichting
Woestijnreis
Luisterhouding
Omtrekkende bewegingen

Deut. 2:16-25		
Efeziërs 6:10-17		

Volksverhuizingen
Wapenrusting

September
zaterdag
zondag		
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1 september
2 september

